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Sammanfattning: Problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning är 

förhållandevis väl beforskat. Emellertid finns det endast ringa kunskap om hur svenska lärare 

beskriver sin egen undervisning där problemlösning förekommer. Det har även visat sig att 

lärare skapar uppgifter som ofta inte är tillräckligt utmanande för elever. Syftet med denna 

kvalitativa studie är att undersöka sju lärares syn på problemlösning som metod i svensk 

matematikundervisning i årskurs 4 till 6 och hur dessa synsätt överensstämmer med elevernas 

möte med lärarnas konstruerade problemlösningsuppgifter. Detta syfte nås genom 

semistrukturerade intervjuer av lärare och videodokumentation av elevers lösningar av 

lärarnas konstruerade problemlösningsuppgifter. Resultaten för denna studie belyser hur 

lärare har sex framträdande uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning 

ingår. Dessa sex framträdande uppfattningar som lärarna har är: En varierad undervisning, 

Uppgifterna är viktiga, Undervisningen sker i grupp, Processinriktad Undervisning, En 

varierad lärarroll, Undervisningen sker via lärobok. Resultatet belyser även hur elevers 

lösningar av lärarnas skapta problemlösningar genomfördes på fyra olika vis och dessa är: 

Rutinuppgiftslösningar, Visuella lösningar, Lösningar via matematiska begrepp och 

Lösningar på olika utmaningsnivåer. Fortsatt forskning på området bör undersöka och 

bekräfta de framträdande aspekter som visat sig fördelaktiga för undervisning där 

problemlösning används som metod i denna studie.  
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Förord 

Inledningsvis vill vi rikta vår tacksamhet till våra handledare och kurskamrater. För oss har de 

betytt ett enormt stöd under processen av att skriva fram ett examensarbete. Vi vill även tacka 

de lärare och elever som har ställt upp till att medverka i denna studie. Utan er hade detta 

arbete inte varit möjligt att genomföra. Med detta sagt hoppas vi att studien skall bidra med 

nyanserade resultat till det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet och att verksamma lärare 

skall finna inspiration till nya didaktiska implikationer i deras matematikundervisning.  
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1 Inledning 
Undervisning som elever genomgår under grundskolan och gymnasietiden präglar deras 

chanser till att kunna leva ett gott liv, enligt Skolverket (2015, s.9). Därför menar Skolverket 

(2015, s.9-10) att verksamma lärare ska ge elever bästa möjliga förutsättningar att lyckas i 

skolan. Att skapa dessa förutsättningar kan betyda många olika saker, emellertid är variation i 

undervisningen en aspekt som kan stärka lärares undervisning och ge elever dessa 

förutsättningar (Skolverket, 2015, s.9-10). Boesen (2006, s.45) visar emellertid på hur svensk 

matematikundervisning och bedömningstillfällen oftast utformas på ett sätt som kräver 

imiterande förmågor hos eleverna och som sällan skapar variation i undervisningen. Därför är 

mer kreativa förmågor eftersatta i svensk matematikundervisningen till förmån för 

undervisning som passar den stora massan. Detta grundar sig i det faktum att lärare har en 

önskan om att få godkänna så många elever som möjligt och därför får vissa elever inte den 

utmaning de skulle behöva för sitt fortsatta lärande (Boesen, 2006, s.45). Vidare grundar sig 

elevers ringa kontakt med problemlösningsuppgifter även i att lärare är osäkra på hur elever 

ska hantera uppgifter med olika lösningsstrategier. Därför visar detta på att lärare medvetet 

undviker problemlösningsuppgifter, till förmån för uppgifter av enklare karaktär (Cheng, 

2013, s.29).  
 

I kontrast till att tidigare forskning visat att lärare undviker problemlösningsuppgifter, till 

förmån för uppgifter av enklare karaktär (Boesen, 2006, s.45; Cheng, 2013, s.29) visar 

Bjerneby Häll (2006, s.195) på hur lärare skattade problemlösning som ett viktigt inslag i en 

matematikundervisning. Vidare påvisar Petterson (2008, s.127) på att lärare inte hade 

problemlösning som undervisningsinnehåll i någon stor utsträckning. Istället visar tidigare 

forskning på hur grundskollärare hade läroboken som ett stort inslag i sin undervisning, där 

det tysta räknandet rådde (Petterson, 2008, s.127). Enligt Löwings (2006, s.212-215) resultat 

kan undervisning utifrån lärobok göra så att lärare blir osäkra på hur de skall utföra sin 

ämnesdidaktik, då lärare som förlitade sig på läroboken i stora drag, hade svårt att sedan 

implementera nya arbetssätt i sitt klassrum. Matematikundervisning utifrån lärobok kan även 

göra så att det inte sker någon individualisering, då alla elever jobbar med samma uppgifter 

och löser dem på samma sätt (Löwing, 2006, s.212-215). Vidare menar Bergman Ärlebäck 

(2013, s.21-26) på att dagens matematikundervisning behöver problemlösning, då den är en 

viktig aspekt i elevers kunskapsbyggande i matematik. Att lärare framförallt implementerar 

undervisning som karaktäriseras av lärobok och ett tyst eget räknande speglar inte kursplanen 

för matematik i grundskolan då exempelvis problemlösning som begrepp återfinns i samtliga 

centrala innehåll för matematik från förskolan till årskurs nio (Skolverket, 2011, s.64-67). 

Dock understryker Taflin (2007, s.18-19) att endast förutsättningslöst fylla 

matematikundervisning med problemlösning som lärare inte är en lösning som skapar 

variation och bryter det tysta egna räknandet, eftersom problemlösning är en komplex process 

och bör handskas med därefter. Vidare menar Taflin (2007, s.18-19) att en undervisning där 

problemlösning ingår bör karaktäriseras av att den struktureras upp i form av olika faser. En 

strukturerad undervisning hjälper bland annat läraren att uppmärksamma elevers olika 

lösningsförslag (Taflin, 2007, s.18-19). Grundat i Pettersons (2008) och Löwings (2006) 

forskning, har svensk matematikundervisning inte skett i varierade former, utan svenska 

elevers lärande i matematik har präglats av det tysta egna räknandet. Phillips & Soltis (2014, 

s.14) menar på att elevers möte med kunskap och deras lärande i ett ämne bör vara varierat, 

för att öka deras möjligheter till att ta till sig den gällande undervisningen.  
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2 Problemformulering  
Argumentet för genomförandet av studien grundar sig i att tidigare forskning i liten 

utsträckning belyser hur lärare beskriver hur de går tillväga när de implementerar 

problemlösning i sin matematikundervisning. Tidigare forskning berättar om att lärare sällan 

använder sig av uppgifter som utmanar elever tillräckligt och således skall föreliggande studie 

även beskriva hur elevers möte ser ut med lärares konstruerade problemlösningsuppgifter.  

2.1 Syfte och frågeställningar 
Grundat i ovan formulerad problemformulering är syftet med studien att undersöka sju lärares 

syn på problemlösning som metod i svensk matematikundervisning i årskurs 4 till 6 och hur 

dessa synsätt överensstämmer med elevernas möte med lärarnas konstruerade 

problemlösningsuppgifter. Frågorna för denna studie är:   
 

 Vilka uppfattningar av sin matematikundervisning där problemlösning ingår har de 

ovanstående lärarna? 

 Hur löser eleverna lärarnas problemlösningsuppgifter? 
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3 Bakgrund 
I följande kapitel skall inledningsvis en genomgång av tidigare forskning att presenteras. 

Tidigare studiers resultat, teorier och metoder kommer att redovisas, för att visa på hur 

forskningsläget ser ut. Då problemlösning som begrepp inom utbildningsvetenskapen är ett 

utbrett och förhållandevis välbeforskat område, kommer endast delar av det gällande 

forskningsläget att presenteras. Följt av en presentation av tidigare forskning skall teorier och 

begrepp som ligger till grund för föreliggande studie belysas.  
 

3.1 Läroboksorienterad undervisning i relation till undervisning där 

problemlösning ingår 
I en longitudinell studie som pågick under tre år, deltog 300 elever på två olika skolor 

(Boaler, 2001). Dessa elever hade två vitt skilda undervisningsformer, där den ena skolan 

hade ett fokus på läroböcker och en undervisning som kretsade kring att elever löste många 

slutna matematikuppgifter. På den andra skolan arbetade eleverna med mer öppna 

matematikuppgifter och där fokus inte låg på mängden klarade uppgifter, utan lärare begärde 

att elever skulle finna kreativa lösningar på problemlösningsuppgifter och matematiska 

modeller (Boaler, 2001, s.122). Utifrån observationer och analyser av elevernas resultat på ett 

nationellt utformat matematikprov på de två olika skolorna, uppenbarade det sig stora 

skillnader mellan elevernas matematiska förmåga. De elever som genomgått en undervisning 

utifrån läroböcker presterade bra på uppgifter som liknade de uppgifter de mött i sina 

läroböcker. Emellertid hade dessa elever svårare för uppgifter som innebar öppna 

frågeställningar och där matematiken skulle diskuteras. I kontrast till detta var eleverna, som 

hade genomgått en undervisning baserad på problemlösning och matematisk modellering, mer 

flexibla i sitt möte med matematik i olika skepnader och presterade betydligt bättre på det 

nationella matematikprovet, jämfört med eleverna på den andra skolan (Boaler, 2001, s.123).  
 

Därför betonar Boaler (2001, s.125-126) att undervisning som fokuserar starkt på procedurer 

och undervisning utifrån läroböcker gör att elevers möjligheter att ha nytta av och använda 

matematiken utanför klassrummet begränsas. Även Arseven (2015, s.976) belyser i sin studie 

med den kvantitativa metoden basic research fördelar för elevers lärande, om matematik lärs 

ut via matematiska modeller och problemlösning. Vidare är det dock utmanande att undervisa 

utifrån problemlösning och matematiska modeller, då det ställer stora krav på att läraren och 

eleven har kunskap om den kontext som presenteras i uppgifterna (Arseven, 2015, s.976). I en 

case study som bestod av kvalitativa data i form av inspelade samtal mellan lärare, samt 

elevers och lärares texter, fann dock Cheng (2013, s.29) att läroboken och dess innehåll kan 

verka stöttande för elever när de skall lösa problemlösningsuppgifter. Detta för att lärare 

uppmärksammade att elever hade lättare för att lösa och angripa problemlösningsuppgifter 

som grundade sig i matematiska områden som de redan mött på i sina läroböcker (2013, s.29).   

I en kvalitativ fallstudie följde Mellroth (2009, s.23) en elev i årskurs 4 och hur denna elev 

löste problemlösningsuppgifter. Problemlösningsuppgifter betonas framförallt som något som 

kan stimulera och främja elevers lärande och eleven som Mellroth (2009, s.61) följde visade 

även på att hen lärde sig matematik på ett lustfyllt sätt i mötet med problemlösningsuppgifter. 

Emellertid framhåller Mellroth (2009, s.61) att det även finns risker med att undervisa med 

hjälp av problemlösningsuppgifter, beroende på uppgifternas karaktär. Elever kan bli 

understimulerade om uppgifterna är för enkla och om uppgiften blir för svår för eleverna kan 

de bli mindre motiverade till att lösa den aktuella problemlösningsuppgiften (Mellroth, 2009, 

s.61). Även Cheng (2013, s.34) understryker vikten av att lärare anpassar 

problemlösningsuppgifter till gällande elevgrupp och menar även på att kontexten som 

problemlösningen presenteras i, spelar stor roll för elevers förmåga att lösa uppgiften ifråga. 
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Kontexten är viktig för om elever inte har kunskap om denna, kan det vara svårt för elever att 

lösa uppgiften (Cheng, 2013, s.34).  
 

För att vidare visa på relationen mellan läroboksorienterad undervisning och undervisning 

som präglas av problemlösning där elever lär aktivt med varandra, genomförde Wester (2015, 

s.35) en fallstudie där elva elever deltog. Eleverna intervjuades om hur de uppfattade den 

förändrade matematikundervisningen jämfört med den läroboksorienterade undervisningen. I 

studiens resultat framkommer det hur den förändrade undervisningen blev mer varierad än 

den läroboksorienterade undervisningen. Även eleverna blev mer aktiva under lektionen, dock 

visade det sig att elever var aktiva främst för att passa in i den nya mer aktiva lärmiljön. 

Eleverna hade även svårt för att förstå intentionerna med den nya undervisningspraktiken och 

därför skall det poängteras att en mer öppen undervisningspraktik som erfodrar ett aktivt 

lärande hos elever inte per automatik gör att elever mer aktivt deltar i 

matematikundervisningen (Wester, 2015, s.37). I kontrast till detta observerade dock Widjaja 

(2013, s.155-156) lektioner i årskurserna 3, 4 och 5, där eleverna blev stöttade av varandra, 

när de aktivt diskuterade matematik i helklassdiskussioner. 

3.2 Matematikundervisning ur ett nationellt och internationellt perspektiv 
I Sverige genomfördes en fallstudie som pågick under tre månader (Petterson, 2008). Två 

elever som uppnått högst resultat i klassen fick förfrågan om att delta i studien. Den ena 

eleven hade uppnått bäst resultat i klassen, men hens resultat var även bland de fem bästa i 

landet. Den andra eleven hade näst bäst resultat i klassen. Fallstudien som genomfördes 

bestod dels av intervjuer med eleverna, deras föräldrar samt deras lärare och dels av 

observationer där eleverna fick arbeta med ett antal matematiska problem (Pettersson, 2008, 

s.57-58). Det kan tilläggas att en enkätundersökning genomfördes som var riktad till lärare på 

skolan. Denna enkätundersökning handlade om att lärarna skulle identifiera elevernas 

matematiska förmåga (Pettersson, 2008, s.114).  
 

Pettersons (2008) resultat belyser hur läroboken präglar matematikundervisning till att bli 

fokuserad på räkneprocedurer. Detta då de två eleverna som ingick i studien endast fick 

uppleva en typ av undervisningsform i matematikundervisningen. Detta innebar att eleverna 

arbetade med tyst räkning med hjälp av läroboken. Även Löwing (2006) visar i en tidigare 

studie på liknande tendenser inom svensk matematikundervisning. Genom observation av 

lektioner bedrivna i årskurserna 4-9, visade studiens resultat på hur lärare som höll i 

matematikundervisning utifrån lärobok ofta saknade kunskap om elevers förkunskaper 

(Löwing, 2006, s.197). Detta ledde till att lärarna inte förstod vad elever egentligen behövde 

hjälp med och detta resulterade i att lärares förklaringar kunde röra sig i ett helt annat 

matematiskt område, än vad eleven hade svårigheter i (a.a.).  
 

Av de olika observationerna som Petterson (2008) genomförde i sin studie när eleverna 

arbetade med problemlösning, visade de förmågan till ett logiskt tänkande samtidigt som 

eleverna lärde sig på ett lustfyllt sätt. Dock visar annan tidigare svensk forskning på att nya 

arbetsformer och arbetssätt inte får bli överordnade undervisningens innehåll. Därför är det 

viktigt för lärare att tydligt ha kommunicerat ut till eleverna vad målet med lektionen är, så att 

de nya arbetsformerna inte bara blir ett görande (Löwing, 2006, s.18-19). En skillnad som 

kunde urskiljas mellan de två elever som deltog i Pettersons (2008) studie, var deras 

matematiska förmåga. Resultatet visade att den ena eleven oftast löste problemet direkt i 

huvudet och använde sällan papper och penna för att visa sitt tillvägagångssätt, medan den 

andra eleven alltid tog sig tid och skrev ner sin lösning på ett papper (Pettersson, 2008, s.114-

117).  
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Därför menar Pettersson (2008, s.118) att när eleverna får ägna sig åt en matematisk aktivitet 

som inte är en läroboksfokuserad matematikundervisning så möjliggör det för elever att 

utveckla en matematisk förmåga. Löwing (2006, s.19) lyfter liknande resultat och 

understryker även att undervisning utifrån läroböcker kan resultera i att elever får 

matematiken förklarad på två olika sätt, ett från läraren och ett från läroboken. I kontrast till 

Pettersons (2008) och Löwings (2006) nationella beskrivningar av den svenska 

matematikundervisningen visar Engvall & Kreitz-Sandberg (2015) på att det finns stora 

skillnader mellan den svenska och den internationella matematikundervisningen. Studiens 

kvalitativa data bestod i form av texter, observationer och inspelade samtal, samlat från 18 

olika lektioner på fyra olika skolor där varje lektion innehöll runt 30 elever från årskurs 1-6. 

Utifrån den kvalitativa datan tedde sig den japanska matematikundervisningen annorlunda, 

detta då lärarens observationer av elevers lösningar kunde vara som ett lärandekomplement i 

helklassdiskussion. Därmed fick lektionerna en tydlig struktur samt att lärarna kunde styra 

elevers utmaningsnivå vid helklassdiskussioner, genom att välja olika svårighetsgrader på 

lösningar och strategier som eleverna har använt sig av (Engvall & Kreitz-Sandberg 2015, 

s.28). Ännu en skillnad mellan svensk matematikundervisning och den japanska är att den 

japanska matematikundervisningen var mer varierad. Detta då eleverna både får uppleva eget 

enskilt arbete och gemensamma klassrumsdiskussioner (a.a.,s.28).   

4 Teori 
I nedanstående kapitel skall olika teoretiska och metodologiska perspektiv presenteras, som 

utgör hela teorin för denna studie. Dessa teoretiska perspektiv skall användas för att tolka och 

förstå den insamlade empirin och således ska vi som Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 

Wängerud (2012, S.39) poängterar, få stöttning kring tolkning av vår empiri, med hjälp av 

dessa teoretiska perspektiv. Kapitlet är indelat i två underrubriker och områden, där båda 

dessa områden berör problemlösning som ett teoretiskt och ett didaktiskt begrepp. 

Avslutningsvis skall även fenomenografin belysas, som är den metodologi som ligger till 

grund för studien.  

4.1 Problemlösningsuppgifter och andra typer av matematikuppgifter 

Alan Schoenfeld forskar i utbildningsvetenskap och matematik. Han argumenterar för att 

problem inom matematik i skolans värld är ett komplext och svårdefinierat begrepp. Detta då 

hans syn på vad ett problem är, grundar sig i att man måste ha en förförståelse för den individ 

som skall lösa gällande problem. Därför menar han att vi inte kan veta att ett specifikt 

problem ter sig som just detta för flera olika personer. Istället definieras problem grundat i 

relationen mellan problem och personen som matematiker. Därför kan det sägas att om en 

person redan mött ett liknande problem och har ett fungerande tillvägagångssätt för att lösa 

den uppgiften, är detta inte ett problem. Schoenfeld menar att definitionen av ett problem är 

relationen mellan problemet och personen som skall lösa det. Grundat i detta är matematikern 

en komplex varelse som kan lösa problemlösningsuppgifter beroende på hens tillgång till fyra 

olika aspekter: resurser, uppfinningsrikedom, kontroll samt tilltro (Schoenfeld, 1985, s.74-

75).  
 

Motsatsen till vad problem inom matematik är, kan tänkas vara rutinuppgifter. George Pólya 

är en ungersk matematiker. Han beskriver dessa typer av uppgifter (1990, s.171) som 

uppgifter där det inte krävs stor ansträngning att klara av dem. De består av ofta helt 

numeriska framställningar, där tillvägagångssättet för att lösa uppgiften är väl känt och har 

använts upprepade gånger innan. Grundat i detta är rutinuppgifter inte tillräckliga i en 

matematikundervisning, då de endast berör tillvägagångssättet för att lösa uppgiften (Pòlya, 
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1990, s.172). En multiplikation som denna: 6 · 8 = ?, i undervisning av årskurserna 4-6 kan 

vara ett exempel på en rutinuppgift. 
 

Eva Taflin är universitetslektor i matematikdidaktik och är ännu en som har definierat att det 

finns olika typer av matematikuppgifter av olika karaktär. Utifrån en omfattande 

litteraturstudie, kategoriserade hon fram tre olika typer av matematikuppgifter och 

sammanställde dessa i ett schema, se bilaga A. Rutinuppgifter beskrivs i linje med hur Pòlya 

(1990, s.171) definierar dessa typer av uppgifter. Det är uppgifter som kräver liten 

ansträngning för att lösa och där syftet med uppgiften är färdighetsträning.  
 

Vidare benämns även Textuppgifter/Benämnda uppgifter/Vardagsproblem som en annan typ 

av uppgift av Taflin (2007, s.30-31). Hon beskriver denna typ av uppgift som där det både 

förekommer ett numeriskt och ett skriftligt språk. Syftet med dessa uppgifter menar hon är att 

visa på hur matematiken kan tillämpas i olika situationer och poängterar samtidigt att det 

skriftliga språket kan göra uppgiften svårt att lösa. Det skriftliga språket kan ha denna 

effekten eftersom eleven kan ha det svårt med att förstå den presenterade texten och språket. 

Vidare argumenterar Taflin (2007, s.31) för att textuppgifter av detta slag kan te sig som 

problemlösningsuppgifter för elever. Detta beror på om elever inte har någon färdig procedur 

för uppgiften, om de har en stark vilja att finna en lösning och måste anstränga sig för att lösa 

uppgiften. Den tredje typen av matematikuppgift som Taflin (2007, s.31) talar om är problem. 

Dessa uppgifter kräver komplexa processer och tankeverksamhet av eleven där tre aspekter är 

fundamentala för att uppgiften skall få kallas ett problem: eleven vill lösa det, eleven vet inte 

hur uppgiften ska lösas och eleven måste anstränga sig för att lösa uppgiften (Taflin, 2007, 

s.31-32).  
 

Även Mary Kay Stein & Margaret Schwan Smith (1998, s.348) har utvecklat ett schema för 

att kategorisera olika typer av matematikuppgifter. De har benämnt dessa som: memorization, 

procedures without connections, procedures with connections och doing mathematics. 

Memorization är uppgifter där eleven aktiverar och använder sig av redan kända räkneregler 

eller formler. Dessa uppgifter kräver inte heller någon form av procedur eller är lösta så 

snabbt att en procedur är överflödigt. Procedures without connections är uppgifter av 

algoritmisk karaktär, där målet är att producera rätt svar istället för att utveckla en förståelse 

för den underliggande matematiken. Vidare beskrivs procedures with connections som 

uppgifter som kräver någon form av kognitiv ansträngning, där uppgiften direkt eller indirekt 

framvisar hur den kan lösas med hjälp av generella procedurer/formler. Dessa uppgifter är 

ofta även redovisade genom olika typer av representationer, det kan handla om diagram, 

geometriska figurer eller olika typer av symboler. Avslutningsvis menar Stein & Smith (1998, 

s.348) att den mest kognitivt utmanande uppgiften är doing mathematics. Sådana typer av 

uppgifter berättar inget om hur de ska lösas, samt kräver att elever har en förståelse för olika 

matematiska begrepp och matematiska processer. Dessa uppgifter kräver att eleven har 

förmågan att analysera uppgiften och utesluta vissa lösningsstrategier och lösningar.  

4.2 Hur matematikundervisning kan bedrivas, där problemlösning ingår 

Pólya (1990, s.4) skriver att definitionen av begreppet problemlösning är svår att förstå om 

man inte är bekant med det. En viktig aspekt för att lära sig att lösa problemlösningar är att 

läraren tilldelar elever tillfällen till att få, vid upprepande gånger lösa en 

problemlösningsuppgift. Detta kan möjligtvis utveckla elevers förmåga till att lösa uppgifter. 

När elever ges möjlighet till att träna på att lösa uppgifter får eleverna se på problemlösningen 

på ett nytt sätt. Att öva på att lösa och repetera problemlösningar är vad Pólya benämner som 

en strukturerad problemlösningsprocess (Pólya, 1990, s.4-5). Den strukturerade 

problemlösningsprocessen består utav fyra faser som påvisar hur man kan angripa en 
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problemlösning. Dessa faser i problemlösningsprocessen handlar om att eleverna först ska 

förstå problemet, därefter göra upp en plan, vidare verkställa sin plan och slutligen undersöka 

sitt svar. Dessa fyra faser är vad som karaktäriserar en strukturerad problemlösning (Pólya, 

1990, s.5-6).  
 

Frank Lester är en forskare i matematikdidaktik och kan sägas dela synen på att 

problemlösning bör lösas strukturerat av elever. Resultatet i hans studie visar att elever lyckas 

bra när de arbetar med en strukturerad problemlösningsprocess. Lester (1988, s.37) har lyft 

fyra olika principer som syftar till att visa hur elevers arbete med problemlösningar bör 

genomföras. Dessa principer handlar om att eleverna ska lösa ett matematikproblem vid 

upprepade gånger, vilket möjliggör att eleverna utvecklar sin förmåga i problemlösning. 

Lester (1988) talar även om att läraren bör visa sin entusiasm för problemlösning när elever 

arbetar med problemlösningsuppgifter, detta eftersom elever kan avläsa vad läraren anser om 

problemet. Därmed menar Lester (1988, s.38) att när lärarna visar ett intresse för elevers 

arbete med problemlösningsuppgifter kommer elever även visa ett eget intresse i att lösa 

problemlösningsuppgifter.  
 

Lester (1989, s.26) presenterar ett schema som har för avsikt att stötta lärare när elever arbetar 

med problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen, Detta schema visar lärare, hur 

matematikundervisningen kan bedrivas när elever arbetar med problemlösningsuppgifter. 

Läraren skall utgå från schemat före, medan och efter matematikundervisningen, se bilaga B. 

Lester (1989, s.26) skriver fram schemat som en metod som ska möjliggöra att elevers arbete 

med problemlösningsuppgifter kan stärkas då läraren observerar och ställer följdfrågor till 

eleverna beroende på vilken process de befinner sig på. Schemat visar även att lärarna kan ge 

eleverna ledtrådar vid deras arbete med problemlösningsuppgifter i matematikundervisning. 

Därför kan det sägas att lärarens roll vid matematikundervisning där problemlösning ingår är 

viktig då läraren bör vara aktiv både före, under och efter elevers problemlösningsprocess 

(Lester, 1989, s.26).  
 

Vidare kan det poängteras att själva målet med matematikundervisning, där problemlösning 

ingår, är den process som elever går igenom. I detta avseende handlar denna process om hur 

elever förstår och löser olika problem. I ett vidare skeende består denna process av flera 

aspekter som är viktiga att ta hänsyn till som lärare, när man vill implementera 

problemlösning i sin undervisning (Taflin, 2007, s.42). Taflin (2007, s.42) har sammanfattat 

dessa i ett övergripande schema, se bilaga C. Utifrån detta schema återges det hur läraren 

måste bejaka sitt val av uppgifter noga och även synliggöra elevers eget lärande. När lärare 

synliggör elevers eget lärande handlar detta om att elever blir medvetna om vilka matematiska 

kunskaper de använder. Vidare beskriver Taflin (2007, s.42) att problemlösning inte bör ses 

som ett enskilt moment i ämnet matematik och att lärare bör lära ut matematik via 

problemlösning. Lärares undervisning via problemlösning bör även innehålla både 

grupparbeten och enskilt arbete. Avslutningsvis är det av största vikt att elever får möta 

många problem under en längre tid och att de får en undervisning som är strukturerad på ett 

visst sätt. Emellertid skall det tilläggas att det är svårt att genomföra en sådan strukturerad 

undervisning (Taflin, 2007, s.41-43).  
 

Howard Gardner är en amerikansk professor som forskar om utvecklingspsykologi. Gardner 

är främst omtalad för sin teori om multipel intelligens. Han benämner begreppet intelligens 

som förmågan att lösa problem eller framställa produkter som värderas högt i ett eller flera 

sammanhang (Gardner, 1994). Människors förmåga till att lösa problem i sin vardag är 

beroende av olika typer av intelligenser (Gardner, 1994, s.54). Gardner (1994) har arbetat 

fram en teori som innefattar sju olika intelligenser och dessa är: lingvistisk intelligens, 
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musikalisk intelligens, logisk-matematisk intelligens, spatial intelligens, kroppslig-kinestetisk 

intelligens, visuell-spatial intelligens, taktil-kinestetisk intelligens, naturintelligens och 

interpersonell intelligens (Gardner, 1994, s.67-252). De sju intelligenserna syftar till att ge 

elever verktyg i undervisningen för att kunna lösa verkliga problem och angripa de 

svårigheter som kan uppkomma. Dessa verktyg ska ge elever möjlighet att finna nya problem 

vilket i sin tur kommer generera till ny kunskap (Gardner, 1994 s.54). Vidare kan det sägas att 

Gardners (1994) intelligenser syftar på att läraren ska möta elevers olika behov i 

undervisningen. Avslutningsvis kan därför Gardners teorier om dessa sju intelligenser vara ett 

sätt för lärare att variera sin undervisning.  

5 Fenomenografi som ansats 
Fenomenografi är den vetenskapsteoretiska ansatsen för denna studie, eftersom en av frågorna 

ska undersöka hur problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning i årskurs 4 

till 6 uppfattas av lärare. Begreppet uppfattning är väl sammanknutet med fenomenografin, då 

Kihlström (2007, s.157) belyser hur fenomenografi som kvalitativ forskningsansats syftar till 

att ta reda på människors uppfattningar och att detta benämns då som andra ordningens 

perspektiv. Den första ordningens perspektiv syftat istället på att beskriva verkligheten som 

den ter sig (Kihlström, 2007, s.157).  
 

Det existerar en mängd olika kvalitativa forskningsteorier. Dessa särskiljer sig på en mängd 

sätt och detta grundar sig i deras fokus på vad som ska undersökas. Inom den 

fenomenografiska inriktningen handlar detta fokus om hur människor uppfattar olika 

fenomen. Synen på människors tankar inom fenomenografin kan sägas vara relativ och inget 

statiskt. Istället ses alla människor som autonoma, där deras tankar och uppfattningar om ett 

fenomen skiljer sig från varandra. Fenomenografin handlar därför om att forskningen skall 

syfta till att finna en variation om ett särskilt fenomen, för ett antal personer (Kihlström, 2007, 

s.157). Fenomenet för denna studie är problemlösning, i kontexten undervisning i matematik i 

årskurserna 4-6. Att sätta in ett särskilt fenomen i en särskild kontext kan förknippas med 

fenomenografi som ansats, då Alexandersson (1994, s.115) menar på att människans 

kunskapsbildning styrs av hens relation till en särskild typ av kontext. Vidare beskrivs 

människans relation till omvärlden som intentional och med en intentional relation avses hur 

“människans tänkande och handlande riktas mot något i omvärlden” (Alexandersson, 1994, 

s.116). Dock skall det poängteras att fenomenografin delar många saker med fenomenologin. 

Det som framförallt särskiljer dem åt är att fenomenografin ämnar till att finna en variation i 

empirin och fenomenologin söker det gemensamma (a.a.).   
 

Vidare ur synen på människors tankar, är inte syftet inom fenomenografin att finna den rätta 

eller falska tanken om ett fenomen, utan det centrala är att få syn på människors egna 

uppfattningar om något bestämt fenomen. Därför jämförs människors uppfattningar inom 

fenomenografin, för att slutligen beskriva dessa i övergripande kategorier (Kilhström, 2007, 

s.158). Inom fenomenografin används begreppet fenomen frekvent, men hur definieras detta 

begrepp? Det brukar belysas utifrån de något hermeneutiska klingande orden delar och helhet. 

Inom fenomenografin avser delen en persons uppfattning om fenomenet och helheten avser 

många personers uppfattning om ett fenomen, som därför skapar strukturen kring ett fenomen. 

Grundat i detta är därför fenomenografin beroende av ett kollektiv av uppfattningar, för att 

man skall kunna kategorisera och bilda sig en uppfattning om ett fenomen. Därför är det 

viktigt att forskaren inte påverkar sin forskning med egen kunskap, utan låter de uppfattningar 

uppkomna i empirin styra forskningens resultat och innehåll (Marton & Månsson, 1984, 

s.159-160). Med detta i åtanke är emellertid en studies kollektiv av uppfattningar aldrig 

fullständiga och inom dessa fenomenografiska sammanhang brukar begreppet utfallsrum 
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användas. Med utfallsrum avses en studies totala upptäckta antal uppfattningar och detta 

utfallsrum kan alltid utökas om en studies undersökningsgrupp blir större eller om studiens 

urval av individer ändras (Dahlgren & Johansson, 2015, s.163). Grundat i detta bör 

fenomenografin som ansats ses som en pågående rörelse, som rör sig mellan en mängd olika 

problemområden inom pedagogiken (Kroksmark, 2007, s.5). Vidare beskrivs människans roll 

i världen som något som både är beroende på individen själv och den levda världen. 

Kroksmark (2007) talar om en komplex världsuppfattning där “Människan talar till världen 

som talar till människan” (s.8).  
 

Fortsättningsvis ska det även poängteras att inom fenomenografin så ser man människors 

uppfattningar som föränderliga. Detta eftersom den intentionala relationen mellan människan 

och livsvärlden förändras, då livsvärlden i sig förändras. Därmed menar man att om 

människan får nya uppfattningar om något, får människan samtidigt ny kunskap om något och 

därför ter sig världen annorlunda för människan, efter att hen fått nya uppfattningar om sin 

livsvärld (Alexandersson, 1994, s.117). Vidare är det viktigt att om forskaren söker 

människors uppfattningar om något, kräver detta att de som ska intervjuas om detta har en 

uppfattning om det gällande fenomenet. Man talar om att människors uppfattningar påverkas 

av en växelverkan mellan en vad-aspekt och en hur-aspekt. Hur-aspekten är beroende av vad-

aspekten eftersom människan måste veta vad det handlar om, innan hen kan avgöra hur ett 

fenomen är beskaffat (Andersson, 1994, s.118-119). Grundat i denna växelverkan var det 

viktigt att de som intervjuades var behöriga i matematik och var förtrogna med fenomenet 

problemlösning inom matematikundervisning, för att de skulle vara kapabla till att förklara 

hur de uppfattade detta fenomen. Avslutningsvis skall det sägas att fenomenografin kan vara 

ett fördelaktigt val inom utbildningsvetenskapen. Detta då teorin söker variation om något och 

således nås det ofta en fördjupad kunskap om något med hjälp av fenomenografin (Dimenäs, 

2007, s.171-172). Grundat i detta argument passar fenomenografi som ansats väl in i denna 

studie, då den grundar sig i ett forskningsproblem som handlar om att det finns för lite 

forskning, om ett visst område och fenomen.  

6 Metod 
I nedanstående kapitel skall metod förfarandet för denna studie beskrivas. För att öka 

transparensen i denna studie kommer metodarbetet skrivas fram så tydligt som möjligt, där de 

olika metodförfarandena skrivs fram i kronologisk ordning. Att ha en transparens i sin 

forskning är viktigt, då Bryman (2011, s.370) menar på att man i kvalitativa studier bör kunna 

följa forskarens arbete. Inledningsvis ska valet av både fenomenografi som 

vetenskapsteoretisk ansats och kvalitativ innehållsanalys beskrivas i förhållande till de 

gällande frågeställningarna för studien. Sedan skall det beskrivas hur sökningar av tidigare 

forskning gått till och följt av detta skall valet av insamlingsmetoder även beskrivas. De 

insamlingsmetoder som har använts är videodokumentation och semi-strukturerade intervjuer. 

Följt av detta skall de två skolorna som deltagit i forskningen beskrivas och därefter ska etiska 

ställningstaganden för studien lyftas. Efter presentation av de etiska ställningstagandena, skall 

intervjupersonerna presenteras. Slutligen skall analysarbetet för studien utförligt beskrivas. 

6.1 Triangulering 
Då följande studie baseras på två forskningsfrågor som dels handlar om lärares uppfattningar 

och dels handlar om hur elever löser lärares problemlösningsuppgifter, krävdes det att ha två 

olika ingångar i studien för att kunna svara på dessa. Dessa två ingångar relaterades till 

varandra då de problemlösningsuppgifter som eleverna löste var konstruerade av de lärarna 

som blev intervjuade i den föreliggande studien. Därför jämfördes lärarnas uppfattningar om 

sin matematikundervisning där problemlösning ingår med hur deras elever löste deras 
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problemlösningsuppgifter. Grundat i detta verkställdes en triangulering i denna studie, för att 

jämföra och få syn på om lärarnas uppfattningar om sin matematikundervisning där 

problemlösning ingick stämde överens med hur deras elever löste deras 

problemlösningsuppgifter. Enligt Kihlström (2007, s.231) innebär en triangulering att flera 

olika metoder används i en studie för att undersöka samma forskningsobjekt. I denna studie är 

forskningsobjektet problemlösning, utifrån ett elev och lärarperspektiv. De metoder som 

ligger till grund till trianguleringen är de två olika insamlingsmetoderna, intervju och 

videodokumentation. Detta resulterade i sin tur i användningen av både en fenomenografisk 

ansats och en kvalitativ innehållsanalys. Att anpassa metodval till gällande forskningsfrågor 

och insamlingsmetoder är centralt då Eliasson, (1994, s.154) belyser att dessa val inte ska 

baseras på vad man anser är det bästa metodvalet, utan metodvalet väljs utifrån hur man vill 

beforska gällande forskningsobjekt. Det skall poängteras att triangulering inte verkställdes för 

att finna en sann bild av verkligheten, utan för att jämföra lärarnas uppfattningar och 

elevernas lösningar. Ett sådant förhållningssätt är centralt, då Eriksson-Zetterquist & Ahrne 

(2015, s.26) menar att det är svårt att finna en sann bild av verkligheten.  
 

Till frågan som var riktad mot lärares uppfattningar valdes därför fenomenografin som 

vetenskapsteoretisk ansats, eftersom fenomenografin inom forskningsvärlden beforskar och 

tar reda på människors uppfattningar om olika typer av fenomen (Kihlström, 2007, s.157). 

Vidare menar Alexandersson, (1994, s.112) att den som forskar utifrån fenomenografin är 

intresserad av hur någon uppfattar sin livsvärld och därför passade denna vetenskapsteoretiska 

ansats in väl till studiens forskningsfråga riktad mot grundskollärares 4-6 uppfattningar om 

sin egen matematikundervisning. Emellertid låg det ett intresse i att ställa dessa uppfattningar 

mot hur egentligen lärares undervisning såg ut, eftersom tidigare forskning indikerat på en 

kontrast mellan lärares uppfattningar om sin matematikundervisning och hur de faktiskt 

genomför den (Bjerneby häll, 2006; Petterson, 2008). Därför valdes det att även undersöka 

hur elever löste lärarnas problemlösningsuppgifter, för att jämföra elevers lösningar med 

lärarnas uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning ingår. Därför var 

det elevernas lärare som blev intervjuade för att jämföra lärarnas uppfattningar med elevernas 

lösningar. Grundat i detta var forskningsfrågan riktad mot eleverna inte möjlig att besvara 

utifrån fenomenografin då denna ansats är riktad mot individers uppfattningar av något 

(Kihlström, 2007, s.157; Alexandersson, 1994, s.112).  
 

En annan analysmetod krävdes därför till frågan och empirin som behandlade elevernas 

lösningar av lärarnas problemlösningsuppgifter och grundat i det valdes en kvalitativ 

innehållsanalys som metod, för att kunna bearbeta detta material. En kvalitativ 

innehållsanalys strävar efter att granska data, tagen från en speciell kontext, för att sedan lyfta 

den funna förståelsen och därigenom belysa betydelsen för detta i den kontext som datan 

tagits ifrån (Bryman, 2011, s.283). Bryman beskriver (2011, s.505) kvalitativ innehållsanalys 

som en metod som syftar till att tolka olika typer av dokument och detta lämpade sig väl då 

empirin insamlad från videodokumentationen av elevers arbete med lärarnas 

problemlösningsuppgifter transkriberades till en mängd text, som på så sätt bildade ett samlat 

dokument över detta. Vidare föll valet på kvalitativ innehållsanalys som metod då vi hade en 

önskan i att tydligt kunna redovisa vårt resultat och såg goda förutsättningar för detta, vid 

användning av en kvalitativ innehållsanalys. Denna metod innebär att man skriver ut korta 

citat i sitt resultat och mottagaren får då en tydligare bild av hur empirin ser ut (Bryman, 

2011, s.505). Kvalitativ innehållsanalys är ett vanligt metodval inom kvalitativ forskning och 

då det uppkom tydliga teman i det empiriska materialet av elevers lösningar av lärares 

problemlösningsuppgifter, lämpade sig kvalitativ innehållsanalys som metodval väl, då 

kategorisering och tematisering av empiri görs inom en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 
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2011, s.505-506). Hur den kvalitativa innehållsanalysen gick till rent praktiskt, beskrivs nedan 

under rubriken kvalitativ innehållsanalys.  

6.2 Insamlingsmetoder 
Videodokumentation var den första insamlingsmetoden som valdes för denna studie. Detta val 

gjordes då en av forskningsfrågorna för studien syftade mot hur eleverna löste sina lärares 

konstruerade problemlösningsuppgifter. Det som dokumenterades via video var elevers arbete 

med olika typer av problemlösningsuppgifter, som lärare skapat se Bilaga D. De lärare som 

skapat dessa uppgifter är även de lärare som blivit intervjuade och därmed ska elevernas olika 

sätt att lösa lärarnas problemlösningsuppgifter jämföras med lärarnas uppfattningar om sin 

egna matematikundervisning. Det skall tilläggas att eleverna jobbade i små grupper, där dessa 

grupper bestod utav 2 till 5 elever.  
 

Totalt låg den insamlade videodokumentationen på 4 timmar och 40 minuter. Eftersom 

intresset grundade sig i hur elever löste lärares problemlösningsuppgifter, positionerades 

 kameran så att endast elevers arbete med detta spelades in och Eidevald (2015, s.120-121) 

menar att sådant är viktigt att förhålla sig till för att detta påverkar i stor grad hur sedan 

empirin kan analyseras. Avslutningsvis angående videodokumentation som insamlingsmetod i 

denna studie, valdes detta då ett videoinspelat material både registrerar ljud och bild 

(Bjørndal, 2005, s.75). Således gav detta möjligheter att analysera elevers lösningar både 

utifrån deras tal och deras kroppsliga uttryck. Det empiriska materialet insamlat via 

videodokumentation, var insamlat från en fjärde klass och en sjätte klass och totalt deltog 50 

elever i denna empiriska studie. Eftersom videodokumentationen av undervisning där 

problemlösning ingår, endast dokumenterade elevers lösningar av olika 

problemlösningsuppgifter och inte resten av undervisningen, gav endast 

videodokumentationen en liten bild av praktiken. Därför innebar valet av videodokumentation 

en metodologisk avgränsning, då Eidevald (2015, s.127) beskriver hur endast en del av 

verkligheten kan fångas via videoinspelning. 
 

Ytterligare en insamlingsmetod som valdes för denna studie var intervjuer, närmare bestämt 

semistrukturerade intervjuer. Totalt intervjuades sju lärare och som tidigare nämnt är det 

dessa sju lärare som skapat de uppgifter som eleverna i denna studie löste. Dessa lärare 

intervjuades en gång vardera och varje transkribering av dessa intervjuer bestod utav ungefär 

5 A4-sidor. Då intervjuerna användes som insamlingsmetod var fenomenografi en kompatibel 

vetenskaplig ansats för denna studie. Detta eftersom Kihlström (2007, s.161) beskriver 

intervjuer som den vanligaste insamlingsmetoden i en fenomenografisk studie. Bryman (2011, 

s.206) menar att en semistrukturerad intervju kan vara utformad på olika vis. En 

semistrukturerad intervju handlar om att man har några frågor som man utgår ifrån, men att 

beroende på vad som sägs under intervjun kan ordningen på dessa frågor varieras samt att nya 

uppföljningsfrågor kan tilläggas (Bryman, 2011, s.206). Dock innebar valet av de 

semistrukturerade intervjuerna en viss metodologisk avgränsning. Detta då denna typ av 

insamlingsmetod endast fångar en del av verkligheten och således var det viktigt att 

intervjuerna kompletterades i viss mån av videodokumentationen (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne, 2015, s.53). Vidare innebar denna metodologiska avgränsning att resultatet för studien 

endast kunde generaliseras till den berörda verksamheten och vid de enskilda tillfällena som 

videoinspelningen ägde rum (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.54).  
 

Det urval som gjordes var ett tvåstegsurval. Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s.40) 

presenterar ett tvåstegsurval som ett sätt för att välja specifika personer som skall intervjuas. 

Det första steget som genomfördes var att välja vilken organisation som skulle delta i 

undersökningen. Här valdes de skolor där VFU:n hade genomförts. Detta urval av skolor 
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resulterade i en f-9 skola och en f-6 skola. Kontexten av dessa två skolor kommer beskrivas 

mer utförligt under rubriken skolornas kontext. Det andra steget som genomfördes var att göra 

ett urval bland de lärare som skulle delta i intervjun. Det urval som valdes var att endast lärare 

behöriga i matematik för årskurs 4-6 blev tillfrågade att delta i intervjun. Detta urval 

resulterade i att totalt sju lärare intervjuades och dessa sju lärare beskrivs under rubriken 

intervjupersoner. Därför kan det sägas att ett tvåstegsurval har genomförts som Eriksson-

Zetterquist & Ahrne (2015, s.40) beskriver.  
 

Vid genomförandet av intervjuerna användes den metod som Kvale & Brinkmann, (2009, 

s.146) beskriver som en tratteknik. Detta innebar att intervjufrågorna som var framskrivna 

utgick ifrån att intervjuaren började med att ställa allmänna frågor om hur lärare 

implementerar matematik i deras undervisning. Halvvägs in i intervjun ställdes sedan 

specifika frågor som rörde lärares uppfattningar och framställningar av 

problemlösningsuppgifter i deras matematikundervisning. Därför var intervjufrågorna 

framskrivna genom att frågorna började i det allmänna och slutade i det specifika. Ett sådant 

förfarande gjorde därför intervjuerna mer avslappnade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, 

s.46). Emellertid innebar valet av intervjuer ännu en metodologisk avgränsning, då vi aldrig 

intervjuat innan och därför kan detta innebära ett visst datainsamlings fel. Detta 

datainsamlings fel grundar sig i att det kan ha funnits vissa brister i den intervjuteknik som 

använts, grundat i den ringa erfarenheten som vi hade av detta (Bryman, 2011, s.200). Därför 

hade denna metodologiska avgränsning varit möjlig att undvika, om en person med mer 

erfarenhet av intervjuer och intervjuteknik genomfört intervjuerna med lärarna.  

6.3 Pilotstudie 
Innan genomförandet av intervjuer med lärarna, som syftade till att beskriva deras 

uppfattningar om deras matematikundervisning, genomfördes en pilotstudie. Syftet med 

denna pilotstudie var att höja kvaliteten på det frågeformulär som användes, se bilaga E. 

Även Bryman (2011, s.258) argumenterar för att pilotstudier är en viktig komponent, vid 

utformandet av intervjuer. De som valdes som respondenter i denna pilotstudie var två 

bekanta lärarstudenter, som båda var väl förtrogna med de olika ämnesdidaktiska begrepp 

som förekom i frågeformuläret. Det skall även tilläggas att dessa två lärarstudenter hade 

tillgodosett sig 37.5 högskolepoäng inom matematik som ämnesstudier på sitt lärosäte och 

gick sin sista termin på Grundlärarutbildning (åk 4-6) 240 hp. Dessa personer valdes då 

Bryman (2011, s.259) beskriver att det är centralt att de individer som kommer ingå i själva 

studiens resultat, inte skall ingå i pilotstudien. Avslutningsvis skall det även poängteras att 

pilotstudien även gjorde oss mer vana vid att använda frågeformuläret och därför fungerande 

pilotstudien som en garant för kvaliteten på de intervjuer som sedan gjordes (Bryman, 2011, 

s.258-259). Pilotstudien höjde kvaliteten på frågeformuläret, genom att vissa frågor 

omformulerades och ordningsföljden av frågorna gjordes om, för att förbättra trattekniken.     

6.4 Skolornas kontext 
Den insamlade empiri grundade sig i två grundskolor från en kommun i Västsverige. Skolorna 

kommer benämnas med de fiktiva namnen Solfjäderskolan och Amurskolan. Solfjäderskolan 

är en f-9 skola och inom f-6 verksamheten går det 239 elever. Från Solfjäderskolan deltog tre 

lärare och 40 elever i studien. Amurskolan är en mindre f-6 skolverksamhet, där 127 elever 

går. Från Amurskolan deltog fyra lärare och 10 elever.  
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6.5 Intervjupersoner 
Nedan skall lärarna som varit respondenter vid intervjuerna presenteras. De beskrivs kortfattat 

med fiktiva namn och dessa namn kommer nedan användas vid presentationen av resultaten 

för denna studie. 
 

Leif: Leif är utbildad Ma/No lärare i årskurserna 1-7. Han har jobbat i snart 20 år som lärare. 

Leif har arbetat och arbetar framförallt i årskurserna 4-6 och har sin största erfarenhet av att 

undervisa matematik för elever i dessa årskurser.  
 

Pia: Pia har en mellanstadielärarutbildning och har jobbat i 32 år som lärare. Hon är behörig 

lärare i de flesta ämnena som förekommer i årskurserna 1-6.  
 

Pernilla: Pernilla är behörig lärare i alla ämnen utom slöjd. I just matematik är hon behörig i 

ämnet upp till årskurs 6 och hon har jobbat som grundskollärare i 21 år.  
 

Liana: Liana har jobbat i 2 år som lärare. Liana är behörig i ämnena No, engelska, svenska 

och matematik. Liana har störst erfarenhet av att undervisa i matematik och No för eleverna i 

årskurs 4-6.  
 

Moa: Moa har jobbat som lärare i 13 år. Hon är behörig i ämnena svenska, matte, biologi, 

kemi, fysik, teknik, samhällskunskap, bild, idrott och musik i årskurserna F-6.  
 

Ulla: Ulla undervisar i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena. Hon är behörig i 

ämnena Ma, No, Sv, So och idrott. I dessa ämnen har hon behörighet upp till sjätte klass. Hon 

har jobbat som grundskollärare i 17 år.  
 

Karin: Karin har jobbat som lärare i 9 år. Karin är behörig i ämnena Matematik, Svenska, No 

och teknik i årskurserna 1-6. Karin undervisar i alla hennes ämnen. 

6.6 Etiska ställningstaganden 
Denna studie vilar på vedertagna etiska principer, vid videodokumentation som 

insamlingsmetod. Dessa etiska principer var Vetenskapsrådets fyra huvudkrav: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Björkdahl 

Ordell, 2007, s.26). Att förhålla sig till etiska principer är av största vikt, då de är skapta för 

att skydda de som medverkar i forskningen (a.a.). Informations- och samtyckeskravet 

uppfylldes genom att skicka ut en etikblankett till de elever som skulle medverka, se bilaga F. 

Via denna blankett informerades alla berörda parter om forskningens syfte och 

vårdnadshavare godkände sitt barns medverkan. På detta vis uppnåddes informations- och 

samtyckeskravet. Emellertid räcker det inte enligt Sobring (2013, s.139) att endast fråga 

vårdnadshavare om deras tillåtelse att inkludera deras barn i forskningen, utan forskaren 

måste även be varje enskilt barn om deras tillåtelse att inkludera dem i forskningen. Grundat i 

detta hördes varje enskilt barn om de ville medverka i forskningen och 

videodokumentationen. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att göra alla elever som 

medverkade anonyma, vid presentation av datamaterialet. Anonymitet vid presentation av 

datamaterial är centralt, för att det inte skall vara möjligt för andra att identifiera personerna i 

materialet (Bjørndal, 2005, s.143). Nyttjandekravet verkställdes dels genom att det insamlade 

materialet endast brukades i denna studie och dels genom att all videodokumentation 

förstördes vid arbetets slut med denna studie, detta är viktigt då Bjørndal (2005, s.143) 

belyser att det kan förekomma känslig information i datamaterialet. 
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De vedertagna etiska principer som har beskrivits ovan har även applicerats vid 

genomförandet av intervjuerna. Innan intervjuerna genomfördes fick lärarna på skolorna som 

var intresserade av att delta i intervjun fylla i en blankett där de gav sitt godkännande till att 

delta i intervjun och blev även informerade om studiens syfte, se bilaga G. Grundat i detta 

uppnåddes ett informerat samtycke (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87). Emellertid präglades de 

semistrukturerade intervjuerna med lärarna av en tratteknik och därför tydliggjordes det 

specifika syftet med studien först efter att de genomförda intervjuerna var klara. På etik 

blanketten stod det därmed att syftet med studien var att undersöka hur lärare uppfattar sin 

egna matematikundervisning, begreppet problemlösning skrevs inte fram. Att den utforskande 

parten förhåller sig på ett sådant sätt är viktigt för att få fram så spontana svar som möjligt 

under en intervju som präglas av en tratteknik (Kvale & Brinkmann, 2009, s.87-88). För att 

även skydda de medverkande lärarnas privata person, avidentifierades alla genom att de 

tilldelades fiktiva namn och därför förhöll vi oss till konfidentialitet under studiens gång och 

detta är viktigt då Kvale & Brinkmann (2009, s.88) menar på att respondenterna har rätt till ett 

eget privatliv. Gällande förhållandet till etiska principer vid insamlingen av empiri via de 

semistrukturerade intervjuerna, förstördes allt videomaterial, när studien var klar. Därmed 

uppnåddes även nyttjandekravet, då Bjørndal (2005, s.146) beskriver det som när forskaren 

förstör all sin empiri vid studiens slut för att säkerhetsställa att någon känslig information inte 

sprids. 

6.7 Fenomenografisk analys 
I nedanstående del av beskrivningen av metod förfarandet, ska analysen av det empiriska 

materialet beskrivas. Analysen av det empiriska materialet har inte genomförts helt 

förutsättningslöst, utan ett analysschema utformat av Dahlgren & Johansson (2015, s.167-

171) har följts vid analysarbetet. Detta skall beskrivas nedan och det skall tilläggas att detta 

analysschema användes endast vid analys av intervjuerna. Analysen av 

videodokumentationen av elevers lösningar av lärares problemlösningsuppgifter, gjordes med 

hjälp av en kvalitativ innehållsanalys som kommer beskrivas efter nedanstående 

framskrivningen av hur den fenomenografiska analysen gick till.  
 

Inledningsvis kan det sägas att analysschemat inte följdes slaviskt då Dahlgren & Johansson 

(2015, s.167) poängterar att schemat endast är ett förenklat exempel på hur en analys kan gå 

till. I sin helhet består detta analysschema av sju olika steg och det första steget benämns av 

Dahlgren & Johansson (2015, s.167) som bekanta sig med materialet. Detta första steg 

verkställdes genom att det utskrivna transkriberade materialet lästes igenom noga flera 

gånger, för att skapa en överblick över det empiriska materialet. För att underlätta de 

nästkommande stegen, markerades vissa delar ut i empirin, som ansågs ha en koppling till 

frågeställningarna för denna studie. Efter detta steg, genomfördes steg två och en 

kondensation. Detta steg innefattas av att forskaren plockar ut väsentliga och intressanta 

passager (stycken från intervjuerna), från det transkriberade materialet. Eftersom Dahlgren & 

Johansson (2015, s.168) rekommenderar att arbeta med fysiska pappersark, gjordes detta och 

därmed resulterade det i att dessa passager klipptes ut och därmed utvanns det en mängd 

passager från det transkriberade materialet.  
 

Nästkommande steg, steg 3, benämns av Dahlgren & Johansson (2015, s.169) som 

jämförelse. Vid detta steg söktes det likheter i de utklippta passagerna genom att jämföra 

dessa. Genomförandet av steg 3 karaktäriserades av att djupdyka i de olika passagerna, för att 

verkligen få syn på olika likheter i materialet och inte fastna i mer ytliga skillnader, 

exempelvis att lärarna använde olika sätt att beskriva samma uppfattning. Därför uppkom det 

under steg 3 en variation av likheter i passagerna, eftersom det identifierades flera olika 
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likheter. Detta följdes upp av steg 4 där de olika funna likheterna i passagerna sorterades upp i 

olika grupper, genom att relatera dem till varandra. Steg 4 innebar därför att alla de utklippta 

passagerna grupperades upp i olika högar, genom att hitta likheter mellan dem. Efter att de 

olika passagerna grupperades, skulle steg 5 i analysprocessen genomföras. Steg 5 innefattades 

av att de olika grupperna av passager ställdes mot varandra, för att se om vissa av dessa 

grupper av passager kunde slås samman. Detta är viktigt att göra då Dahlgren & Johansson 

(2015, s.170) beskriver att forskaren bör hitta kärnan av de likheter man finner i sitt material 

och försöka avgöra vart gränsen ska gå för den variation som skall finnas inom en kategori. 

Efter detta genomfördes steg 6 och detta steg innebar att de olika kategorierna namngavs. 

Kategorierna namngavs med korta namn, där dessa skulle representera innehållet i de olika 

kategorierna och dessa namn användes sedan som rubriker i resultatdelen för denna studie. De 

sex kategoriernas namn är: En varierad undervisning, Uppgifterna är viktiga, Undervisningen sker i 

grupp, Processinriktad Undervisning, En varierad lärarroll, Undervisningen sker via lärobok. 
 

I det slutgiltiga sjunde steget, försöktes det avgöra om dessa kategorier som namngivits ingick 

i någon av de andra kategorierna. Detta genomfördes eftersom Dahlgren & Johansson (2015, 

s.170-171) menar på att olika kategorier i ett resultat, i en fenomenografisk studie bör vara 

exklusiva och exempelvis inte behandla samma typer av uppfattningar i flera olika kategorier.  

6.8 Kvalitativ innehållsanalys 
I denna avslutande del av metod beskrivningen skall den kvalitativa innehållsanalysen 

beskrivas. Som ovan nämnt, användes denna analysmetod till det transkriberade materialet av 

elevers lösningar av lärarnas problemlösningsuppgifter. Den kvalitativa innehållsanalysen 

gjordes utifrån ett schema skapat av Elo & Kyngäs (2007, s.109-111) och hur detta praktiska 

analysarbete gick till ska beskrivas nedan.  
 

Inledningsvis består detta schema av tre övergripande faser: förberedelsefas, organiseringsfas 

och rapporteringsfas. Dessa tre olika faser består sedan i sin tur av olika mindre arbetsfaser 

(Elo & Kyngäs, 2007, s.110). Det skall poängteras att Elo & Kyngäs (2007, s.109) talar om att 

man kan använda detta analysschema på både ett deduktivt och ett induktivt sätt, i denna 

studie användes ett induktivt sätt. Det första steget i förberedelsefasen var att välja vad som 

skulle analyseras och detta valdes i förhållande till gällande forskningsfråga, Hur löser elever 

lärares problemlösningsuppgifter? Därmed valdes endast sektioner ut från 

videodokumentationen, när eleverna aktivt löste problemlösningsuppgifter. Det andra steget i 

förberedelsefasen var att försöka få en större förståelse för den insamlade datan. Detta andra 

steg genomfördes genom att läsa igenom det transkriberade materialet flera gånger och 

samtidigt ställa frågor till materialet för att bättre kunna få en förståelse för den insamlade 

datan. Dessa frågor kunde vara formulerade som följande: Vad händer?, Hur ser elevernas 

lösningar ut?, Vem är det som pratar? och dessa två inledande faser är viktiga enligt Elo & 

Kyngäs (2007, s.109) att genomföra, för att få en bättre förståelse för sin data.  
 

Efter förberedelsefasen verkställdes organiseringsfasen och denna fas består utav tre 

underordnade faser, öppen kodning, kategorisering och abstraktion (Elo & Kyngäs, 2007, 

s.109). Arbetet med öppen kodning innebar att det transkriberade materialet lästes igenom 

igen och samtidigt fördes det stödanteckningar till olika sektioner av materialet, för att 

beskriva innehållet av just den företeelsen i materialet. Ett exempel på detta är exempelvis att 

det antecknades ner ordet begrepp i marginalen på det utskrivna dokumentet, när eleverna 

använde sig av olika matematiska begrepp vid sin lösning. Därmed genomfördes hela den 

kvalitativa innehållsanalysen på fysiska pappersark. Följt av detta jämfördes de olika 

stödanteckningar som hade gjorts och dessa sektioner med olika stödanteckningar 

grupperades sedan till olika kategorier, genom att finna inbördes likheter och skillnader 
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mellan dessa sektioner av det transkriberade materialet. För att underlätta vår kvalitativa 

innehållsanalys klippte vi ut de olika sektionerna med stödanteckningar på och sorterade in 

dem i olika högar. Vid detta stadium av analysprocessen fanns det därför ett stort antal 

kategorier, sorterade i högar, och för att minska ner på detta antal genomfördes en abstraktion, 

som Elo & Kyngäs (2007, s.111) beskriver som viktig i analysprocessen. Denna abstraktion 

innebar att de olika sektionerna som formulerats till en viss kategori med hjälp av 

stödanteckningar, jämfördes och slogs samman till mer övergripande kategorier. Som Elo & 

Kyngäs (2007, s.111) belyser pågår detta abstraktions arbete tills det uppkommer en mättnad i 

varje kategori och slutligen namngavs de olika kategorier, för att så tydligt som möjligt 

beskriva varje kategoris innehåll. Slutligen kunde fyra kategorier namnges och dessa namn 

användes som rubriker i resultatdelen för denna studie. De fyra kategoriernas namn är: 

Rutinuppgiftslösning, Visuella lösningar, Lösningar via matematiska begrepp och Lösningar 

på olika utmaningsnivåer.  

7 Metoddiskussion 
I detta avsnitt av diskussionen skall inledningsvis begreppen trovärdighet, transparens och 

generalisering diskuteras om hur de har tagits i beaktning i relation till denna studie. Vidare 

kommer styrkor och svagheter för denna studie utifrån dessa begrepp att diskuteras.  
 

Trovärdighet är ett återkommande och viktigt begrepp som berörs i kvalitativa studier. Det 

handlar om att visa att all forskning som presenteras i studien överensstämmer med 

verkligheten (Svensson & Ahrne, 2015, s.24). För att en studie skall anses ha en god 

trovärdighet bör forskningsarbetet skrivas fram tydligt (a.a.). Därför återgavs det exempelvis 

en beskrivning av analysarbetet som genomfördes på det insamlande materialet som bestod av 

videodokumentationer av elever och intervjuer av lärare. Att utförligt beskriva det 

genomförda analysarbetet är viktigt då Svensson & Ahrne (2015, s.25) menar på att detta ökar 

transparensen i en studie. Transparens innebär att det som har beskrivits ska gå att följa och 

genomföra på ett liknande sätt och att få fram ett liknande resultat. Då detta analysarbete inte 

genomfördes helt förutsättningslöst, utan med hjälp av analysscheman utformade av både 

Dahlgren & Johansson (2015) och Elo & Kyngäs (2007), stärktes konfirmeringen i studien 

eftersom Bryman (2011, s.52) beskriver att konfirmering handlar om i vilken utsträckning 

forskaren haft kontroll över sina egna privata värderingar. Föreliggande studie krävde att två 

olika analysmetoder verkställdes, då både lärarnas uppfattningar och elevernas lösningar 

skulle analyseras. Således analyserades dessa två olika källor till empirin olika och Rennstam 

& Westerfors (2015, s.235-236) beskriver att detta är viktigt då ny kunskap är sprungen ur en 

analys som är väl utvecklad och kopplad till empirin. Emellertid resulterade dessa två källor 

av empirin till en stor mängd data och detta är problematiskt då ett forskningsarbete kan bli 

hämmat av för mycket data (Thornberg & Fejes, 2015, s.261-262). Vidare kan användningen 

av dessa två olika analysmetoder haft en inverkan på varandra. Detta då Thornberg & Fejes 

(2015, s.262) talar om hur forskaren kan fastna i sitt första intryck av empirin och därför finns 

det risker med att exempelvis elevernas lösningar analyserades med ett fenomenografiskt 

förhållningssätt och lärarnas uppfattningar analyserades med det något ytligare kvalitativa 

innehållsanalys förhållningssättet.  
 

Eftersom videodokumentationen av undervisning där problemlösning ingår, endast 

dokumenterade elevers lösningar av olika problemlösningsuppgifter, kan trovärdigheten för 

denna studie diskuteras. Trovärdighet som begrepp beskriver Bryman (2011, s.354) som hur 

tydlig bild av verkligheten som forskningen förmedlar. Denna studies trovärdighet är 

begränsad, då den endast omfattar en liten del av undervisning där problemlösning ingår och 

därför hade trovärdigheten ökat om studiens videodokumentation kompletterats av 
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exempelvis observationer eller videodokumentation som fångat en större del av 

undervisningen. Emellertid ska det poängteras att trovärdigheten stärktes av att de personer 

som deltagit i forskningen fick ta del av de resultat som nåddes i studien och godkänna den 

bild av verkligheten som studien gav (Bryman, 2011, s.354-355).   
 

Vidare användes det en tratteknik vid intervjuerna för att starta dem mjukt och göra 

respondenterna mer avslappnade (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.46). Emellertid vid 

analysarbetet uppdagades det att vissa av dessa inledande frågor i frågeformuläret inte svarade 

mot syftet och frågorna för studien och därför blev det ett förhållandevis stort bortfall av 

lärarnas utsagor, eftersom dessa inte kunde användas i studien. Bjørndal (2005, s.92) 

beskriver detta som en växelverkan mellan kravet på öppenhet vid en intervju och kravet på 

att få svar på forskningsfrågor och syfte. Grundat i detta kan således trattekniken inneburit att 

kravet på öppenhet som (Bjørndal, 2005, s.92) beskriver i vissa fall tagit över under 

intervjuerna med lärarna och detta har därmed resulterat i svar från lärarna som inte varit 

möjliga att relatera till studien. Då det redan fanns en etablerad relation till respondenterna, 

bidrog detta till att lärarna som intervjuades kände sig mer avslappnade och kunde hävda sig 

mer säkert vid intervjuerna (Bjørndal, 2005, s.97). Att lärarna kände sig avslappnade under 

intervjuerna var viktigt, då detta kan ha möjliggjort att lärarna delgav en djupare inblick i den 

verklighet som de uppfattade som matematiklärare (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 

s.54). 
 

Kihlström (2007, s.232) skriver att generalisering handlar om att man som forskare ska få en 

ökad förståelse för sin egen situation och för det som har forskats kring. Studiens insamlade 

datamaterial består dels av videodokumentationer från två olika klasser på två olika skolor 

och dels av intervjuer med lärare. Detta innebär att precis som Bryman (2011, s.199) skriver 

så kan inte resultatet som har presenterats generaliseras till en mängd olika skolor, utan gäller 

endast på de två skolor som deltagit i observationerna och intervjuerna. Även fast resultatet 

för denna studie inte kan generaliseras till en större kontext inom det 

utbildningsvetenskapliga, var förhoppningen att studien skulle få forskare och 

yrkesverksamma inom området att se verkligheten i skolans värld som studien beskriver, för 

att utöka det något magra forskningsfält som existerade (Esaiasson et al., 2012, s.153). 

Ännu ett metodologiskt val som påverkat denna studie är användningen av triangulering. 

Användning av triangulering är inte helt oproblematisk, eftersom Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne (2015, s.26) även talar om att samhället är väldigt mångfacetterat som studieobjekt och 

därför är det svårt att visa upp en entydig sann bild av denne. Syftet med trianguleringen i 

denna studie var därför istället att jämföra lärarnas uppfattningar och elevernas lösningar. 

Enligt Alvesson & Sköldberg (2008, s.179) ger ett sådant förhållningssätt ett resultat som 

fångar in många olika aspekter om forskningsobjektet och detta kan leda till motsägelsefulla 

resultat, som enligt Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s.26) är viktigt inom kvalitativ 

forskning.  
 

Denna studie är en förhållandevis liten studie, där endast två elevgrupper deltagit och sju 

grundskollärare från två olika skolor deltagit. Grundat i att endast sju grundskollärare 

intervjuades, bör detta diskuteras utifrån begreppen mättnad och representativitet. Med 

mättnad avses i vilken mån respondenterna återger samma svar och denna mättnad nåddes via 

de sju intervjuerna då samtliga lärare gav liknande svar om en mängd saker och därför kunde 

sex olika kategorier analyseras fram (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s.42). Gällande 

representativiteten, kan den sägas vara tillräcklig, då Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, 

s.42) menar att ett antal mellan 6 till 8 personer är tillräckligt i en kvalitativ studie. I kontrast 

till detta hade dock mättnadsgraden och representativiteten varit möjlig att höja om fler 

intervjuer genomförts, då Eriksson-Zetterquist & Ahrne (2015, s.42) även menar på att detta 
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hade kunnat säkerhetsställa det svarsmönster som uppenbarade sig. Vidare ska det poängteras 

att studiens resultat endast är generaliserbara till dessa verksamheter och individer. Studiens 

omfattning bestämdes i viss del av att den gjordes under en lärarutbildning och därför fanns 

det begränsade tidsresurser till förfogande och även Björkdahl Ordell (2007, s.86) menar att 

det är ovanligt att större studier genomförs av lärarstudenter. Att fenomenografin verkade som 

ansats i studien, kan belysas som ett val av ansats som gjorde att generaliseringen i studien 

blev begränsad. Detta då Kihlström (2007, s.165) beskriver fenomenografi som en ansats som 

oftast innefattas av ett urval av små populationer. Emellertid var inte syftet med studien att 

presentera forskningsresultat som var generaliserbara till en större mängd grundskolor. Istället 

grundade sig studien i ett problemområde som pekade på att tidigare forskning i liten 

utsträckning undersökt hur lärare beskriver sin undervisning. Därmed sågs det möjligheter 

med att utöka forskningsfältet om problemlösning inom matematikundervisning, eftersom 

Dimenäs (2007, s.171-172) beskriver fenomenografin som ett bra val av ansats när det söks 

fördjupad kunskap om ett område.  
 

De analyser som har gjorts vid arbetet med denna studie bör även diskuteras. Den kvalitativa 

innehållsanalysen gjordes på det transkriberade materialet från videodokumentationerna av 

elevernas lösningar på lärares problemlösningsuppgifter. Denna analysmetod har emellertid 

vissa svaga sidor, framförallt när det rör sig om de två begreppen trovärdighet och tolkning 

(Bryman, 2011, s.296-297). För det första bör det belysas att videodokumenationerna av 

elevernas lösningar i vissa fall var fyllda av mycket ljud och därför var det svårt att 

transkribera elevernas utsagor helt ordagrant och därför minskade trovärdigheten något, i den 

senare genomförda innehållsanalysen. Trovärdigheten påverkades av detta då Bryman (2011, 

s.296) lyfter hur dokument som på något sätt förvrängts, får en något lägre trovärdighet 

eftersom åsikten eller uttalanden som förvrängts inte längre återger en helt sanningsenlig bild 

av verkligheten. Vidare när det gäller den tolkning som görs vid en kvalitativ innehållsanalys, 

kan den inte genomföras helt objektivt. Därmed existerar det alltid en viss del av subjektivitet 

vid en innehållsanalys, eftersom kodningen eller kategorisering som det benämns i denna 

studie, görs i viss mån utifrån våra kunskaper om matematikundervisning i årskurserna 4-6 

(Bryman, 2011, s.297). 
 

Den fenomenografiska analysen gjordes på det transkriberade materialet från intervjuerna 

med lärarna där de svarade på hur de uppfattade problemlösningsuppgifter i deras 

matematikundervisning. Kihlström (2007, s.164) skriver att om forskaren inte tydligt 

beskriver de olika faserna som den fenomenografiska analysmetoden vilar på, kan denna 

analysmetod då ses som en svaghet då Kihlström (2007, s.164) menar att en tydligt 

framskrivning av analysmetoden ska framgå för utomstående personer och inte enbart för 

forskaren i studien. Därmed kan det sägas att trovärdigheten ökade för denna studie, då de 

framskrivna kategorierna hängde samman med resultatet och var lätta att följa då rubrikerna 

och texten var väl sammanhängande. Kihlström (2007, s.165) menar att det är viktigt att 

forskaren inte bara väljer ut de citat som är de mest välformulerade och därför söktes det en 

variation vid valet av citaten, för att låta alla respondenter spegla de olika kategorierna.  

8 Resultat 

I följande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. Resultatet är uppdelat i två olika 

huvudrubriker. Inledningsvis under rubriken Lärares uppfattningar presenteras resultatet som 

ska svara mot forskningsfrågan som är riktad mot lärares uppfattningar och därefter under 

rubriken Elevers lösningar presenteras resultatet som ska svara mot forskningsfrågan som är 

riktad mot elevers lösningar. Resultatet kommer dels att presentera intervjuer som 

genomfördes med lärare för att svara på hur lärare uppfattar sin matematikundervisning, där 
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problemlösning ingår. Dels kommer resultatet även att presentera de mönster som uppkom 

när elever löser lärares problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. Då lärarna som 

blev intervjuade skapat de problemlösningsuppgifter som eleverna löser, ska elevernas 

lösningar och lärarnas uppfattningar jämföras och diskuteras nedan i resultatdiskussionen. 

Grundat i detta vävs dessa två delar i resultatet samman i resultatdiskussionen, i syfte att 

jämföra elevers lösningar med lärarnas uppfattningar.  

8.1 Lärares uppfattningar 
I denna första del i resultatet, ska den första forskningsfrågan för denna studie besvaras, Vilka 

uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning ingår har grundskollärare 4-

6? Från den empiri som samlats in genom de semistrukturerade intervjuerna, kunde sex 

kategorier analyseras fram. Nedan kommer dessa sex kategorier att presenteras. Kategorierna 

som ligger till grund för föreliggande studie kommer presenteras i storleksordning efter hur 

stor plats de tog i utfallsrummet. Resultatet inleds med att presentera den kategori som tog 

störst plats och därefter presenteras de olika kategorierna vidare i storleksordning. Dessa sex 

kategorier kommer att presenteras i följande ordning och är benämnda med namnen: En 

varierad undervisning, Uppgifterna är viktiga, Undervisningen sker i grupp, Processinriktad 

Undervisning, En varierad lärarroll, Undervisningen sker via lärobok. 
 

Den första kategorin beskriver hur lärarna uppfattade sin undervisning som varierad, då de 

uppfattade den som att den både innehöll konkret material, elevernas egna skapta uppgifter 

och inte karaktäriserades av någon speciell lärmiljö. Den andra kategorin yttrade sig som ett 

mönster i empirin, då lärarna uppfattade att uppgifterna var viktiga för deras undervisning. 

Lärarna beskrev exempelvis att de borde presenteras med hjälp av bilder och att 

problemlösningsuppgifterna skulle vara möjliga att lösas med hjälp av lösningsmetoder som 

redan var kända för eleverna. Den tredje kategorin innehåller lärarnas uppfattningar om att 

deras matematikundervisning där problemlösning ingår, präglades av grupp och pararbete 

mellan eleverna. Den fjärde kategorin yttrade sig som ett tydligt mönster vid analysarbetet, då 

lärarna uppfattade att deras undervisning där problemlösning ingår inte var fokuserad på att 

eleverna skulle producera ett rätt svar, utan att fokus istället låg på den process eleverna 

genomgick när de löser olika problemlösningsuppgifter. Den femte kategorin uppkom när ett 

mönster identifierades, där lärarna exempelvis både uppfattade sin lärarroll som aktiv och 

passiv. Den sjätte och sista kategorin uppkom då lärarna uppfattade att deras 

matematikundervisning där problemlösning ingår, skedde via lärobok.  

8.1.1 En varierad undervisning 
Denna kategori identifierades då lärarna uppfattade att deras matematikundervisning där 

problemlösning ingår var varierad. Denna kategori särskiljer sig inom studiens utfallsrum då 

lärarna beskrev att sin undervisning aldrig skedde på ett sätt utan att de uppfattade att 

undervisningen skedde på olika vis. 
 

I detta inledande citat berättar läraren Karin om hur hon uppfattar sin undervisning som 

varierad, där hon försöker få med flera olika delar i matematikundervisning där 

problemlösning ingår.  
 

Karin: Det ska finnas alla delar tycker jag. Jag klarar inte av en lektion på 60 minuter och allt är här uppe (visar 

med sina händer att det är högt) min hjärna funkar inte då. Men det ska ju inte vara knäpptyst i en timme heller. 

Det är jättejobbigt.  

 

Detta citat är ett exempel som visar att läraren uppfattar sin undervisning där problemlösning 

ingår som varierad. Att Karins undervisning där problemlösning ingår anses som varierad 
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grundar sig i att hon uppfattar att undervisningen ska bestå av flera olika delar. Detta 

tydliggörs då hon yttrar sig om att undervisningen inte ska ske på ett speciellt sätt. Ibland är 

det fördelaktigt att eleverna samtalar högt i matematikundervisning där 

problemlösningsuppgifter ingår, och ibland kan det vara fördelaktigt att de arbetar med 

problemlösningsuppgifter, där det råder lugn. Detta påvisade att läraren uppfattar sin 

undervisning där problemlösning ingår som varierad, då det är tillåtande att låta eleverna både 

samtala högt och tyst under lektionens gång. Att läraren uppfattar sin undervisning som 

varierad överensstämmer med att eleverna löser problemlösningsuppgifterna på olika 

utmaningsnivåer, då de elever som ingår i studien löser lärarnas skapta 

problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer. Således uppfattar lärarna att de ska 

variera sin undervisning för att möta eleverna på deras nivå.  
 

I detta citat förklarar läraren Karin hur hon uppfattar att hennes undervisning där 

problemlösning ingår är varierad, då den sker i olika steg som eleverna ska utgå ifrån vid 

arbete med problemlösningsuppgifter.  
 

Intervjuare: mm, vilka steg refererar du till då?  

 

Karin: Ja men dom här stegen. Vad är det de frågas efter?, Vad är det för räknesätt?, Hur ska jag gå tillväga? och 

sen så ska dom ju göra en uträkning och skriva svar. Och sen tänka är det rimligt?  

 

Intervjuare: Är detta steg något som ni har utgått från när ni har arbetat med problemlösningsuppgifter? 

 

Karin: nej, alltså det finns olika matteböcker som tar upp olika saker. Sedan finns det olika läromedel, alltså 

annat lärarhandledning. Men det är bara någon simpel som jag använder och som jag tycker fungerar. Som man 

testar om beroende på vad det är för grupp och så får dom oftast en lapp som är laminerad och så har dom de här 

stegen i ordning. En del behöver det stödet. Speciellt såna här textuppgifter. En del tycker det är jätte svårt, vad 

är det frågas efter? Men oftast kan det ha att göra med att dom har dålig läsförståelse. Jag har ju svenskan också 

och den är så smidig för då kopplar man ju in det där också. Så får de ju träna. Det blir så tydligt, det går hand i 

hand. För detta har jag inte kommit på förens senare.  

I detta exempel uppfattar läraren Karin sin undervisning där problemlösning ingår som 

varierad då hon förklarar att den sker genom fyra olika steg som eleverna blir tilldelade i 

början av en problemlösningsuppgift. Karin har testat fram detta arbetssätt och anser att det 

fungerar bra i just hennes grupp. Karin menar att genom att tilldela eleverna fyra olika steg 

som de ska följa vid arbete med problemlösningsuppgifter, kan de elever som behöver extra 

stöd i sin undervisning fångas upp och får träna på att förklara vad det är som det frågas efter 

vid arbete med problemlösningsuppgifter. Karin beskriver även att det ibland inte handlar om 

att problemlösningsuppgifter är svåra för eleverna, utan det är texten i 

problemlösningsuppgifterna som gör dem svåra att förstå för eleverna. Detta kan relateras till 

hur eleverna löser lärarnas problemlösningsuppgifter i denna studie, då eleverna använde sig 

av olika matematiska begrepp vid sina lösningar. Grundat i detta överensstämmer Karins 

uppfattning om att elever behöver en viss läsförståelse för att lösa problemlösningsuppgifter 

med hur eleverna i denna studie löser lärarnas problemlösningsuppgifter, då eleverna i denna 

studie använde sig av sin förståelse för matematiska begrepp vid sina lösningar. Därför menar 

hon att med hjälp av att låta eleverna arbeta med dessa steg kan de träna på de tilldelade 

problemlösningsuppgifterna. På så sätt kan eleverna bättre förstå vad som frågas efter i olika 

problemlösningsuppgifter. Därmed uppfattar Karin sin undervisning där problemlösning ingår 

som varierad, då eleverna får arbeta med de olika stegen vid mötet med 

problemlösningsuppgifter.  
 

I nedan citat talar läraren Pernilla om hur hon uppfattar sin undervisning som varierad, genom 

att låta elever ta del av konkret material vid arbete med problemlösningsuppgifter i 

undervisningen.  
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Pernilla: Men det konkreta materialet tycker jag är jätteviktigt att ha med framme, så att dom kanske till exempel 

kan plocka fram lite kuber och lite sånt som dom kan räkna med eller vill ha vad det nu kan symbolisera för 

någonting. Rita mycket också.  

 

I citatet ovan beskriver läraren Pernilla att konkret material, såsom exempelvis kuber och 

färgpennor, brukar ingå i hennes undervisning där problemlösning ingår. På så sätt kan det 

sägas att Pernilla uppfattar sin undervisning där problemlösning ingår som varierande. Det 

som kan poängteras, ifrån texten ovan är att Pernilla uppfattar det konkreta materialet som 

betydelsefullt att använda. Hennes val med att eleverna ska använda konkret material vid 

möte med problemlösningsuppgifter grundar sig i att hon anser att det är ett jätteviktigt 

material då det ger eleverna flera möjligheter till att visa sina tillvägagångssätt. Detta 

överensstämmer med hur eleverna i denna studie löser lärarnas uppgifter, då de bland annat 

ritade och löste lärarnas problemlösningsuppgifter visuellt. Därför uppfattas undervisningen 

som varierad av Pernilla då det finns en möjlighet till lösa problemlösningsuppgifter via 

konkret material.  
 

Avslutningsvis kommer nedan ett citat att presenteras som handlar om att lärare uppfattar sin 

undervisning som varierad genom att problemlösning inte endast beskrivs som en speciell del 

av matematiken utan det finns där hela tiden.  
 

Moa: Egentligen inte, för problemlösningen är ju där hela tiden.  

 

I citatet ovan förklarar läraren Moa att problemlösning är ett återkommande begrepp som 

finns med hela tiden i matematiken. Moa menar att eleverna kan arbeta med problemlösning i 

samband med att de arbetar med andra områden inom matematikämnet. På så sätt anses det att 

undervisningen är varierad då eleverna får arbeta inom olika matematiska områden. Detta 

möjliggör att de får träna på sin problemlösningsförmåga. Därmed kan det tolkas att läraren 

uppfattar sin undervisning som varierande, då problemlösning inte bara ses som en del i 

matematikundervisning utan förekommer i alla delar av undervisningen. Detta då 

problemlösning som begrepp kan kopplas till fler områden i matematikämnet. Därför kan det 

sägas att Moa uppfattar undervisningen som varierad eftersom problemlösningen inte är av 

egenart, utan förekommer i all matematikundervisning.  

8.1.2 Uppgifterna är viktiga 
Följande kategori uppkom som ett mönster i studiens utfallsrum, då lärarna uppfattade att de 

uppgifter de använde i sin matematikundervisning som innehöll problemlösning var viktiga. 

Detta för att de exempelvis ansåg att problemlösningsuppgifter löstes av eleverna på olika 

svårighetsgrad och att även uppgifterna borde presenteras med hjälp av bilder. 
 

I följande citat får vi läsa lärare Karins uppfattningar om hur problem kan te sig olika, för 

olika barn. Intervjuaren ställer även följdfrågor på detta, om hur Karin tänker kring detta. 
 

Karin: Asså det finns ju rutinuppgifter som man bara gör. Men ett problem behöver det inte vara. Asså denna 

problemlösning kan ju vara en rutinuppgift för någon annan. Det beror på.  

Intervjuare: Hur tänker du då? 

Karin: Nä men alltså, ibland är det lite svårt, för hur ska jag lösa det här. Då är det ett möjligt problem. Men går 

det på automatik, att man bara gör det, det kan kallas för rutinuppgift kan jag tycka. Det är olika för olika barn. 

Var de befinner sig och vad dom tycker är lätt och svårt. 

 

Från detta citat visas det tydligt hur Karin uppfattar att val av uppgifterna är viktiga därför att 

de handskas olika av eleverna. Hon är av den uppfattningen att en elev kan lösa en uppgift 

som om den var en rutinuppgift och att samma uppgift kan lösas som en svår problemlösning 
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för en annan elev. Vidare jämför hon rutinuppgifter och problemlösningar som varandras 

motpol och detta visar att hon är av den uppfattningen att om hennes undervisning ska 

innehålla problemlösning, bör uppgifterna inte vara rutinuppgifter. Därför uppfattar hon 

rutinuppgifter som uppgifter eleverna löser per automatik och problemlösningar som 

uppgifter som är svårare, där eleverna inte riktigt vet hur de ska gå tillväga. Karins 

uppfattning grundar sig i att val av uppgifter är viktig, eftersom elever kan tycka att samma 

uppgift är olika svår och att det beror på var de befinner sig. Denna uppfattning indikerar på 

att Karins matematikundervisning som innehåller problemlösning, innehåller många olika 

typer av uppgifter, för att anpassa undervisningen till hennes elever. Denna uppfattning 

överensstämmer även med hur eleverna i denna studie löser lärarnas 

problemlösningsuppgifter, då eleverna blev utmanade av lärarnas problemlösningsuppgifter 

på olika nivåer. Därför löser vissa av eleverna lärarnas problemlösningsuppgifter som 

rutinuppgifter och där andra elever blev mer utmanade av samma uppgift och löser verkligen 

lärarnas problemlösningsuppgifter som ett problem.  
 

I detta nästkommande citat intervjuas läraren Pernilla om hur hon tycker en typisk 

problemlösningsuppgift ser ut för henne. Hon uppfattar att det ibland är begreppen som avgör 

om en uppgift är av problemlösnings karaktär. 
 

Pernilla: Det var liksom bara ett uppslag men på nästa så är det egentligen samma uppgift. Och där står det inte 

kvadratcentimeter utan där står det areaenheter och längdenheter och då blir det jätte krångligt. För areaenheter 

det vet ju inte jag vad det är, säger den eleven och har aldrig hört talas om areaenheter. Så ibland är det ju bara 

nya begrepp som kan bli problemlösning. 

 

I detta exempel ses det hur Pernilla är av den uppfattningen att enskilda begrepp kan göra så 

att elever ser uppgifter som problemlösningsuppgifter. Denna uppfattning redovisar Pernilla 

genom att prata om hur bytet till areaenheter från begreppet kvadratcentimeter, gjorde så att 

en elev fann uppgiften mycket mer utmanande. Många av lärarna uppfattade att de 

presenterade begreppen i uppgifter spelade denna viktiga roll och därför uppfattar lärarna sin 

undervisning där problemlösning ingår som att den bör innehålla matematiska begrepp som 

för eleverna kan vara något svåra. Grundat i detta uppfattade lärarna att med hjälp av 

introducera nya begrepp i uppgifters texter, så skapade de problemlösningar för eleverna att 

lösa. Denna uppfattning överensstämmer även med hur eleverna i denna studie löser lärarnas 

problemlösningsuppgifter, då eleverna tyckte att de matematiska begreppen som fanns i 

uppgifterna var svåra att förstå. Därför löser eleverna lärarnas uppgifter på olika 

utmaningsnivåer, då vissa av eleverna löser lärarnas uppgifter via matematiska begrepp men 

där andra elever löser lärarnas skapta uppgifter på olika utmaningsnivåer, då begreppen sågs 

som utmanande. 
 

I följande citat beskriver läraren Leif hur han uppfattar att den ultimata 

problemlösningsuppgiften ser ut för elever. Han lyfter det visuella och texten som viktig.  
 

Leif: Asså ska den vara bra, att eleverna ska lyckas med den, då räcker det inte bara att den är spännande. Alltså 

spännande text. Utan den ska gärna vara lite visuellt kittlande. Du kan inte bara har skrivit ner den med times 

new roman, i en ultimat situation. Det ska gärna vara någon bild till.  

 

I detta följande exempel visar Leif på hur han uppfattar att uppgifterna som han använder sig 

av vid matematikundervisning som innehåller problemlösning, är viktiga därför att deras 

karaktär bestämmer i vilken utsträckning eleverna sedan kan lyckas med dem. Hans 

uppfattning av detta visar sig genom att han inledningsvis talar om att en bra uppgift gör så att 

elever lyckas med den. Vidare grundar sig Leifs uppfattning av vad en bra 

problemlösningsuppgift ska innehålla i att den gällande uppgiften bör både vara presenterad 
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med hjälp av någon sorts visuell framställning samt en spännande text. Emellertid visar Leif 

på att han ser det visuella som ett viktigt komplement till en spännande text, vid val av 

problemlösningsuppgifter i sin matematikundervisning. Detta då han uttrycker att det inte är 

tillräckligt med en spännande text, utan det krävs något visuellt till problemlösningsuppgifter 

som eleverna ska lösa. Med detta sagt, uppfattar därför Leif att uppgifterna som han använder 

vid sin matematikundervisning som innehåller problemlösning är viktiga för att de bestämmer 

hur väl sedan eleverna lyckas i hans undervisning. Avslutningsvis visar Leifs uppfattningar på 

att uppgifterna bör vara spännande utformade för eleverna, då han nämner att 

problemlösningsuppgifter bör innehålla en spännande text och något visuellt kittlande. Denna 

uppfattning är viktig att förhålla sig till, då den överensstämmer med hur eleverna i denna 

studie löste lärarnas problemlösningsuppgifter visuellt. Därmed är lärarnas uppfattningar om 

att problemlösningsuppgifter bör presenteras med hjälp av en bild viktigt, då eleverna i denna 

studie löste lärarnas problemlösningsuppgifter visuellt.  
 

I detta avslutande citat för denna kategori svarar läraren Leif på om hur han uppfattar sin 

lärarroll när han håller i matematikundervisning som innehåller problemlösning. Han talar 

tydligt om att val av uppgifter är viktigt och även om uppgifternas relation till det centrala 

innehållet.  
 

Leif: Så ett bra matteproblem, är ju en bra lektion då, så att säga känner jag. Så val av uppgifter är jätteviktigt. Så 

det behöver inte vara ett val som har en jätte tydlig röd tråd till det centrala innehållet, metoderna att lösa 

problemet, det är ju dem som är viktiga. Att dela ut nycklarna. Att inte bara överlämna till eleverna att räkna ett 

större antal uppgifter. Utan du måste nog styra in på vilka, utan liksom vad är det som gör att du klarar dessa 

talen? Vilka metoder är det som passar? 

 

Här visar Leif tydligt på hur han uppfattar att uppgifterna som han använder i sin 

matematikundervisning som innehåller problemlösning är jätteviktiga. Detta då han uppfattar 

att en bra lektion är avhängigt på om den innehåller bra matteproblem. Leifs uppfattning är 

därmed den att en lektion blir bra om den innehåller bra matteproblem. Han uppfattar även att 

hans val av problemlösningsuppgifter inte bestäms utav deras röda tråd till det centrala 

innehållet, utan han menar att han väljer uppgifter som elever kan lösa med hjälp av metoder 

som han tidigare har lärt ut. Därför talar han om att det viktiga inte är vad uppgifterna handlar 

om, utan det viktiga är att eleverna får träna på olika metoder och att han som lärare kan dela 

ut nycklarna. I detta fall avser nycklarna de metoder som eleverna kan lösa problem med. 

Leifs uppfattningar om att uppgifterna är viktiga grundar sig därför i att 

problemlösningsuppgifter bör ge eleverna chans till att träna sig på att använda olika metoder 

när de löser problem. Leif uppfattar även att han undervisar om problemlösning, då han talar 

om hur det viktiga är att han styr in eleverna på vissa uppgifter som möjliggör att eleverna 

kan använda sig av vissa metoder som passar särskilt bra. 

8.1.3 Undervisningen sker i grupp 
I denna kategori identifierades det flera sätt som visar att undervisningen sker i grupp. De två 

signifikanta är EPA-metoden och grupparbeten. Lärarna uppfattade att undervisningen som 

innehåller problemlösningsuppgifter skedde i grupp då eleverna arbetade i par eller i grupp. 

Inom studiens utfallsrum var denna kategori en av de mest framträdande kategorierna och 

särskiljer sig från de andra kategorierna då lärarnas uppfattningar om sin 

matematikundervisning där problemlösning ingår ofta uttrycktes via begreppen EPA-metoden 

och grupparbeten.  
 

I detta inledande citat talar läraren Moa om att undervisningen sker i form av att eleverna 

arbetar först i grupp och sedan tillsammans med läraren. Moas uppfattningar av undervisning 

där problemlösning ingår, är därför att den kan ske i grupp.  
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Moa: Ah, men det var lite som vi sa där då, att dom jobbar oftast i grupp och att vi tillsammans går igenom 

problemen först så att alla har hört problemen. Sedan kan jag tycka också att det är rätt så. Jag brukar göra så att 

när dom väl har löst problemen så. Så brukar dom få redovisa för varandra och då brukar de ibland få gå fram 

och ställa sig.  

 

Från detta citat uppfattas det tydligt hur läraren Moa uppfattar att undervisningen sker i grupp, 

då eleverna i grupp får arbeta med problemlösningsuppgifter. Moa förklarar att hon vid varje 

nytt tillfälle med problemlösningsuppgifter går igenom det gemensamt med hela klassen. 

Detta då eleverna ska få en förförståelse innan de kan angripa problemet. Därefter får eleverna 

arbeta i små grupper där de tillsammans får lösa problemet. Här får eleverna även möjlighet 

till att redovisa sina lösningar för varandra, men även i helklass. Detta sätt möjliggör att 

eleverna kan få nya idéer och ett nytt sätt att tänka från sina klasskamrater som kan betyda att 

de får en större förståelse för uppgiften. Lärarnas uppfattning om att eleverna har olika 

lösningar på samma problemlösningsuppgift överensstämmer med hur eleverna löser lärarnas 

problemlösningsuppgifter i denna studie, då eleverna löste dem bland annat via matematiska 

begrepp eller via bilder och visuella lösningar. Därför kan det sägas att Moa uppfattar att 

undervisningen där problemlösningsuppgifter ingår sker i grupp, då hon tillåter att eleverna 

skapar olika gruppkonstellationer vid olika tillfällen.  
 

Nedan citat beskriver hur läraren Pernilla uppfattade att undervisningen sker i grupp, då 

eleverna får arbeta med en modell som kallas, som nämnts, för EPA.  
 

Pernilla: Och så presenterar vi dom och ofta var det att de jobbade med EPA. Att de först jobbade själva. Sedan 

satt i par och att man gick igenom det tillsammans. Så där blev vi rätt duktiga kan jag känna jämfört med innan 

på att släppa matteboken och jobba länge med en uppgift. För annars har det varit rätt så lätt att matteboken har 

styrt och det gör den rätt så lätt alltid för det är ju där dom jobbar. Men nu kunde man bortse från matteboken 

och man hann inte med hela matteboken heller, det blev lite mer tydligt. Och då kunde man fokusera på det här 

med förmågorna och kunde se att den förmågan fick vi med. Och då har vi ju ändå jobbat med problemlösning så 

det kapitlet behöver vi inte ta så hårt på. Så det tyckte jag var jättebra.  

 

Föregående exempel visar att läraren uppfattar att undervisningen sker i grupp genom att 

eleverna arbetar i smågrupper. Till skillnad från föregående exempel visar exemplet ovan att 

läraren uppfattar att undervisning sker i grupp då eleverna arbetar med EPA-metoden, vilket 

innebär att eleverna först får arbeta ensam, sedan i par och därefter allesammans i klassen. Att 

läraren uppfattar att undervisningen skedde i grupp grundar sig i hur hon beskriver elevernas 

tillvägagångssätt vid arbete med problemlösningsuppgifter. Detta tydliggörs då Pernilla 

beskriver EPA-metoden som ett fungerande arbetssätt i hennes undervisning, då eleverna fick 

under en längre period arbeta med ett problem som de skulle angripa. Vidare kan det sägas att 

arbetet med EPA-metoden möjliggjorde att undervisningen blev mer öppen, då det inte utgick 

ifrån endast ett arbetssätt. Vidare menar Pernilla, genom att låta eleverna arbeta på följande 

sätt kunde hon undvika att använda läroboken i undervisningen då de matematiska 

förmågorna ingicks i elevernas arbete med problemlösningsuppgifter. Därmed kan det sägas 

att Pernilla uppfattar att undervisningen där problemlösning ingår sker i grupp då i detta fall 

undervisningen sker i form av EPA-metoden.  
 

Avslutande citat beskriver hur läraren Karin uppfattar att undervisningen sker i grupp genom 

att de först i helklass, därefter i grupp och slutligen ensamma angriper 

problemlösningsuppgifter.  
 

Karin: ah, så kan man ju jobba. Men ibland kan det vara att man visar på en enklare lösning först. Att man gör 

det tillsammans för dom som har det lite svårare. Att man går åt andra hållet, att man gör alla först. Sedan i par 

och sedan testar man själv. Så att dom blir bekväma i det. Så man behöver inte alltid känna EPA att man ska 
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först jobba själv. För en del säger vad ska jag göra? Dom har ingen koll. Och att dom bara sitter där och känner 

sig frustrerade och besvikna och mycket såhär känslor.  
 

I jämförelse med föregående citat beskriver citatet ovan hur läraren Karin uppfattar att 

undervisningen sker i grupp genom att låta eleverna att först i helklass, därefter i grupp och 

slutligen ensamma arbeta med problemlösningsuppgifter. Skillnaden från föregående citat 

som beskriver EPA-metoden som gynnsam, är att i citatet ovan ser Karin det fördelaktigt med 

att börja undervisningen där problemlösning ingår, att gemensamt med sin klass lösa en 

problemlösningsuppgift, där hon får förklara kontexten och på ett förenklat sätt visa en 

lösning för eleverna. Hennes val av att genomföra undervisning på följande sätt grundar sig i 

att hon vill få med de elever som behöver extra stöd i undervisningen, då de ska känna sig 

bekväma med det dem gör. Samtidigt som eleverna får uppgifterna förklarat för sig från lärare 

kan de med hjälp från sina klasskompisar få uppgifterna förklarade för sig, då arbetssättet är 

att de gemensamt ska lösa en problemlösningsuppgift. Därför kan det sägas att Karin 

uppfattar att undervisningen där problemlösning ingår sker i grupp genom att hela klassen är 

med i problemlösningsprocessen.  

8.1.4 Processinriktad undervisning  
Denna kategori uppkom som ett mönster i studiens utfallsrum när lärarna beskrev och 

uppfattade att sin undervisning som innehöll problemlösning, inte var fokuserad på rätta svar 

till uppgifterna. Istället beskriver lärarna sin undervisning genom att bland annat säga att det 

viktiga för dem var att eleverna kunde utförligt förklara hur de hade löst problemet och visa 

sin förståelse på det sättet. Därför särskiljer sig denna kategori från de andra, då lärarna 

uppfattar att det inte är elevernas lösningar som var det viktiga, utan den process som eleverna 

gick igenom när de löser problem. 

I detta inledande citat talar läraren Pia om elevers förståelse av problemlösningsuppgifter, 

efter att intervjuaren ställt en följdfråga om hon jobbar mycket med uppmuntran i sin 

undervisning. 
 

Pia: Och då går man ju därifrån och kanske känner sig lite misslyckad, om man inte har förstått det. Så det är ju 

så viktigt att de förstår vad de gör. Men så därför är det ju elevsamarbete också oerhört viktigt, för att få dem 

förklara för varandra. Men framförallt det här att de inte får acceptera att “jajaja, det bara är så”, ja men kan du 

nu förklara hur du ska göra det då? “Nej” Nej, men då har du ju inte förstått. 

 

Pia uppfattar att det enskilda svaret från elever inte är det viktigaste för henne, utan hon 

uppfattar det viktiga för henne är den förståelse eleverna kan uppvisa. Dessa uppfattningar 

visar sig genom att Pia imiterar en elev genom att säga “jajaja det är så” och menar på att 

eleverna ofta bara accepterar ett svar, utan att ha förståelse för den bakomliggande 

matematiken. Istället menar hon på att elevers förklaringar av hur de gjort något är viktigare, 

än de enskilda svar de producerar. Denna uppfattning överensstämmer med hur eleverna i 

denna studie löser lärarnas problemlösningsuppgifter, då de löste dem på olika 

utmaningsnivåer och Pia uppfattar att det är viktigt att alla eleverna har en förståelse för den 

bakomliggande matematiken för att de ska öka sin förståelse. Vidare kan det urskiljas hur hon 

uppfattar en koppling mellan elevers bristande förståelse och deras känsla av att känna sig 

misslyckad. Därför uppfattar hon att elevers förståelse för problemlösningsuppgifter är viktig 

både för att de inte ska känna sig misslyckade och för att de inte ska få känslan av att det 

räcker med att skriva ett svar till en problemlösningsuppgift. Läraren Pia uppfattar sin 

matematikundervisning som innehåller problemlösning, genom att den bör innehålla elevers 

förklaringar av hur de har löst uppgifter och inte elevers enskilda svar. Avslutningsvis 

uppfattar även Pia att eleverna bör kunna samarbeta och förklara för varandra, för att på så 

sätt göra undervisningen mindre fokuserad på elevers enskilda svar. 
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I detta nästkommande citat beskriver läraren Pernilla hur matematikundervisning där 

problemlösning ingår, skiljer sig från annan matematikundervisning. Hon lyfter hur hon som 

lärare gör det tydligt för eleverna vad som är det centrala att fokusera på, när de jobbar med 

problemlösningsuppgifter. 
 

Intervjuare: Skiljer sig din matematikundervisning där problemlösning ingår, från annan matematikundervisning 

du har hållit i? 

Pernilla: Ja kanske på det viset att när det är problemlösning mer bara presenterar man problemet och inte visar 

hur man ska lösa det. För i vanliga fall om vi talar om skriftlig huvudräkning, vi säger division eller någonting. 

Då visar jag ju. Såhär gör man 386/4, men det gör jag ju inte med problemlösning. 

Intervjuare: Nej…  

Pernilla: Så det är ju en rätt stor skillnad. För när det är annan matematikundervisning så visar man gärna med 

exempel hur de ska göra och sen så kanske de får en uppgift som de ska lösa själva och så tar man upp någon 

som visar på tavlan hur han eller hon har löst och sådär.  

 

Här beskriver Pernilla att hon uppfattar sin undervisning där problemlösning ingår som 

annorlunda från annan undervisning. Detta genom att påvisa att hon inte fokuserar på att visa 

för eleverna hur de ska lösa olika problem, utan att hon mer bara presenterar problem för 

eleverna, som de sedan ska lösa själva. Vidare uppfattar hon att sin matematikundervisning 

som innehåller problemlösning inte innehåller exempel på hur man kan lösa problemet. Det är 

detta som är den stora skillnaden mot hennes andra mer vanliga undervisning, eftersom hon 

gärna visar för eleverna olika lösningsexempel på olika uppgifter. Hon uppfattar att eleverna 

istället ska visa på hur de har löst problemen och förklara sin väg fram till sitt svar. Pernilla 

uppfattar därmed den process som eleverna går igenom vid problemlösning viktigare än vad 

för enskilt svar de faktiskt producerar fram. Avslutningsvis är Pias uppfattning att eleverna 

bör hellre förklara hur de löst ett problem än att visa upp sitt svar på problemet och att hon 

uppfattar att elevernas förklaringar görs framme vid tavlan, inför resterande elevgrupp.  
 

Vidare i detta exempel förklarar läraren Moa hur en typisk problemlösningsuppgift ser ut för 

henne. Hon pratar om hur problemlösningsuppgifter bör lösas i olika steg och helst innehålla 

öppna svar.  
 

Moa: Utan nej, det ska vara en uppgift där eleverna får tänka till och lösa problemen i olika steg. Att det inte är 

så att man gör liksom någon lösning och får man ett givet svar, utan helst ska ju också vara att det kan finnas 

olika svar för att då ger det mer när man går igenom det. För annars blir det så lätt att det blir att “jag hade rätt 

och du hade fel” och nej så är det inte utan där har vi en lösning och det kan man komma fram på det viset och 

här har vi en annan lösning, dom har tänkt såhär och då kommer dom fram till det. Så att gärna en 

problemlösning där det är liksom mer öppna svar.  

 

Här visar läraren Moa hur hon tycker att eleverna bör få möjligheten till att lösa 

problemlösningsuppgifter på olika sätt. Hennes uppfattning är att detta är viktigt för att 

eleverna inte ska hamna i en situation där de känner att man själv hade fel och någon annan 

hade rätt. Hon talar om att problemlösningsuppgifter bör innehålla öppna svar, där en mängd 

olika lösningar är accepterade. Vidare uppfattar Moa att öppna svar är viktiga eftersom det ger 

mer sedan när hon går igenom det med eleverna. Att hon kan visa för eleverna att de löste 

samma uppgift på olika sätt och att det kan vara så. I linje med de två tidigare lärarnas 

uppfattningar om att undervisning där problemlösning ingår inte bör fokusera på att elever 

producerar enskilda svar, uppfattar även Moa det som viktigt att inte elever kommer fram till 

ett och samma givna svar. Vidare talar läraren Moa om eleverna bör få lösa 

problemlösningsuppgifter i olika steg. Att hon uppfattar det som om att eleverna måste 

anstränga sig och verkligen tänka till. Denna uppfattning tyder därmed på att Moa ser elevers 

arbete med problemlösningsuppgifter som en slags process och att hon uppfattar den viktigare 

än de svar eleverna sedan presenterar.  
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8.1.5 En varierad lärarroll 
Denna kategori uppkom inom studiens utfallsrum då lärarna uppfattade att deras lärarroll vid 

matematikundervisning där problemlösning ingick aldrig var densamma. Kategorin särskiljer 

sig från de andra kategorierna då lärarna specifikt poängterar hur deras lärarroll var varierad, 

vid deras matematikundervisning där problemlösning ingår. I nedan utdragna citat visas 

exempel på detta, då lärarna aldrig beskrev sin lärarroll på bara ett sätt. De uppfattade sin 

lärarroll olika, beroende på hur undervisningssituationen såg ut. 
 

I detta inledande exemplifierande citat berättar läraren Liana om hur hon ser på sin lärarroll 

som något passiv, där hon mer rör sig mellan eleverna som ett spöke. 
 

Liana: Där är man ju kanske… Där är det att eleverna är mycket självgående ju och man blir mer som ett stöd. 

Man presenterar problemet och sedan får dom ju ställa frågor om dom inte förstår. Men man hjälper inte dom, 

alltså man lotsar inte dom till svaret utan dom får lösa det själva. Så där är jag väl mer passiv tror jag. Jag brukar 

gå runt och titta mer som ett spöke och sen i slutet när dom ska presentera är det dom som sköter det där också. 

Så ja passiv, det var det. 

 

Lianas uppfattning om sin lärarroll grundar sig i att hon ser eleverna som mycket självgående 

och därför menar hon på att hennes lärarroll förändras, på grund av detta. Förändringen av 

lärarrollen resulterar enligt henne till att hon blir mer som ett stöd för eleverna, där hennes 

främsta uppgift är att låta eleverna lösa problemen själva. Hennes uppfattningar visar även på 

att när hon tar som mest utrymme som lärare är när hon ska presentera problemet för eleverna. 

I detta skedde menar hon emellertid även på att hon svarar på elevers frågor kring problemet, 

men att hon inte svarar med intentionerna att hjälpa eleverna till rätt svar, utan mer leda in 

dem på ett spår där de själva får lösa problemet. Läraren Liana menar därför på att hennes 

lärarroll blir något mer passiv vid hennes matematikundervisning som innehåller 

problemlösning, genom att beskriva sig själv som ett spöke som rör sig runt i klassrummet 

och observerar elevernas arbete. Denna uppfattning som hon har visar därmed på att hon inte 

gärna ingriper i och styr elevernas arbete med problemlösningsuppgifter och uppfattar 

elevernas autonoma arbete med uppgifterna som viktig.  
 

I nästkommande citat svarar läraren Pernilla på en följdfråga angående om hon uppfattar sin 

lärarroll som uppmuntrande. Hennes svar grundar sig i att hon beskriver sin lärarroll som att 

den skiljer sig från sin vanliga roll som lärare.  
 

Pernilla: Ibland är det ju så att dom kanske inte duktigaste i matte som ämne är väldigt duktiga på 

problemlösningar. Och då försöker man ju fånga upp det så att dom fick lov att visa och glänsa lite för oftast har 

ju eleverna en rätt så klar bild över vem som är det. Jag kan tycka att det är särskilt tydligt i ett ämne som matte. 

Vilka som är duktiga och vilka som inte är det. Just problemlösning där kan det skilja sig från det där vanliga, så 

man försöker ju smyga runt och hålla koll på vem som hade smarta lösningar. 

 

I exemplet ovan talar Pernilla om att problemlösning skiljer sig från det vanliga och hon 

menar därför att hon försöker smyga runt och hålla koll på eleverna. Detta för att elever som 

vanligtvis har det lite svårare i matematik är väldigt duktiga på just problemlösningar. Därför 

uppfattar hon att hon anpassar sin lärarroll utefter detta och inriktar sig på att smyga runt och 

försöka identifiera dessa elever. Vidare uppfattar läraren Pernilla detta skifte i lärarroll som 

viktigt, då hon vill ge andra elever chansen till att få synas och uppfattas som duktiga i 

matematik av sina klasskamrater. Hon uppfattade därför att den lärarroll som hon använde sig 

av vid matematikundervisning där problemlösning ingår var varierad för att hon dels var 

tvungen att smyga runt bland eleverna och dels tydligt uppmärksamma vissa elevers lösningar 

av problemlösningsuppgifter. Pernillas uppfattningar om sin lärarroll visar även på att den 

inte är som hennes vanliga lärarroller och därför beskriver hon det som att den skiljer sig från 

de andra mer vanliga lärarrollerna. Avslutningsvis uppfattar därför Pernilla att hon dels 
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smyger runt och dels tydligt och aktivt uppmärksammar olika elever och deras lösningar. 

Grundat i detta visar Pernilla på att hon har en varierad lärarroll, då hon både observerar och 

aktivt uppmärksammar olika elever.  
 

I detta avslutande citat för denna kategori beskriver läraren Moa sin lärarroll som aktiv. Hon 

responderar i detta citat först på hur hon uppfattar sin lärarroll vid matematikundervisning 

som innehåller problemlösning och svarar sedan på ytterligare en följdfråga om hur hon 

fångar upp eleverna vid hennes matematikundervisning som innehåller problemlösning. 
 

Moa: Men jag tycker att det funkar rätt bra, asså jag tycker att jag kan fånga upp dom som behöver fångas upp 

och att jag kan stötta där jag behöver stötta. Oftast vet jag ju det lite innan var jag behöver vara någonstans och 

kanske starta upp och vilka grupper jag behöver kanske gå till och hjälpa till och knyta ihop säcken och så att jag 

tycker att jag är rätt flexibel. 

Intervjuare: Du pratar ju om att du är duktig på att fånga upp eleverna, hur fångar du upp elever? 

Moa: Ja, men det är ju genom att gå och lyssna och höra hur dom diskuterar. Ställa dom här ledande 

mattefrågorna till dom som gör att dom liksom får svara på om dom har förstått eller inte. Vara nyfiken, inte bara 

kanske sätta sig till ro och liksom göra någonting annat, utan att man är med dom. 

 

Här beskriver och uppfattar läraren Moa sin lärarroll utifrån ord som flexibel, vara nyfiken 

och lyssna. Detta visar tydligt på hur Moa uppfattar sin lärarroll som varierad då hon 

beskriver den på olika sätt, beroende på vad som sker i hennes undervisning. Att hon 

uppfattar sin lärarroll som varierad blir som tydligast när hon beskriver hur hon är flexibel 

som lärare vid undervisning som innehåller problemlösning och att hon kan bestämma för sig 

själv vem hon behöver stötta och hur hon ska göra det. Då eleverna i denna studie löser 

lärarnas problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer, överensstämmer detta med 

Moas uppfattning om att hennes lärarroll är varierad för att hon måste stötta och hjälpa sina 

elever på olika sätt. Därför uppfattar hon att hon stöttar eleverna på olika sätt, både genom att 

starta upp grupperna och knyta ihop säcken för andra grupper. Vidare uppfattar Moa sin 

lärarroll som observant och aktiv, därför att hon dels koncentrerar sig på att lyssna in hur 

eleverna diskuterar och dels är aktiv genom att vara nyfiken på vad eleverna gör. Hon talar 

om hur man som lärare inte får slå sig till ro och göra någonting annat, Moa menar att man 

måste vara med barnen. Detta kan ställas i kontrast till Lianas uppfattningar om hennes 

lärarroll, då Liana talade om att hon inte blandade sig i elevernas arbete med 

problemlösningsuppgifterna, utan istället lät dem jobba självständigt.  

8.1.6 Undervisningen sker via lärobok 
Följande kategori utgjorde en del i studiens utfallsrum. Detta då vissa av lärarna uppfattade att 

deras undervisning där problemlösning ingår, skedde via lärobok. Att den skedde via lärobok 

uppfattade lärarna bland annat som något vanligt förekommande och kategorin skiljer sig från 

de andra kategorierna då lärarna använde sig av begrepp som mattebok och läromedel när de 

uttryckte sina uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning ingår. 
 

I detta inledande citat svarar Pernilla på hur en helt vanlig lektion ser ut, som innehåller 

problemlösning. Hon talar om matteboken och hur elever lär sig att se ett mönster i matteboken. 
 

I detta inledande citat svarar Pernilla på hur en helt vanlig lektion ser ut, som innehåller 

problemlösning. Hon talar om matteboken och hur elever lär sig att se ett mönster i 

matteboken. 
 

Pernilla: Du menar en helt vanlig lektion med problemlösning? 

Intervjuare: Ja. 

Pernilla: Oftast så jobbar de med problemlösning i matteboken och då blir det lite som jag sa att det blir 

rutinuppgifter av det på något vis, därför att de lär sig mönstret eller så och då fattar de hur man ska göra. 
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Här visar Pernilla att hon uppfattar sin undervisning med problemlösning, som att den bedrivs 

oftast via lärobok. Att hennes undervisning som innehåller problemlösning framförallt bedrivs 

via lärobok uppfattar hon som att det gör att eleverna lär sig något slags mönster och därför 

löser eleverna uppgifterna mer som rutinuppgifter. Därför uppfattar Pernilla att hennes elever 

med en gång fattar hur de ska göra för att lösa lärobokens problemlösningsuppgifter. Hon 

uppfattar därför att läroboken är ett vanligt inslag i hennes undervisning med problemlösning, 

men att denna undervisning gör så att eleverna löser problemlösningsuppgifterna i läroboken 

som rutinuppgifter. Denna uppfattning överensstämmer med hur eleverna i denna studie löser 

lärarnas uppgifter, då vissa av eleverna löste lärarnas problemlösningsuppgifter som 

rutinuppgifter.  
 

I följande exempel berättar läraren Moa om hur hennes matematikundervisning ser ut som 

innehåller problemlösning. Hon lyfter matteboken och strukturen i den.  
 

Moa: Det är ju lite olika. Dels så har vi ju den här problemlösningen som är kopplat till matteboken och den är 

upplagd så att man läser en berättelse som följer under hela terminen, men det är korta berättelser till varje 

kapitel och när man har läst berättelsen så är det ett gemensamt matteproblem och då presenterar vi ju problemet 

och sedan jobbar dom i grupperna för att lösa det.  

 

Här visar läraren Moa att hon uppfattar sin undervisning som innehåller problemlösning som 

att den sker via lärobok. Hon beskriver att det är en särskild struktur i boken som hennes 

elever följer när de löser matteproblem. Vidare uppfattar hon att dessa matteproblem som 

eleverna löser, innehåller en viss mängd text då hon beskriver att de presenteras med små 

berättelser. Moa uppfattar därför att strukturen i läroboken bestämmer hur och när eleverna 

ska möta på problemlösningsuppgifter. Denna struktur som läroboken ger kring 

problemlösning uppfattar Moa som fortlöpande under hela läsåret, då hon beskriver hur en 

större berättelse följs av eleverna under hela terminen och att de samtidigt löser gemensamma 

matteproblem till varje kapitel. Därför grundar sig läraren Moas uppfattningar kring hennes 

matematikundervisning där problemlösning ingår i att den sker via lärobok, fortlöpande under 

hela läsåret. 
 

I detta avslutande citat får läraren Karin en följdfråga från intervjuaren där hon svarar att 

problemlösning även kan synliggöras i läroboken. Hon talar om mattebokens struktur och hur 

elever löser dessa på olika sätt. Vidare visas det att Karin uppfattar undervisningen där 

problemlösning ingår via läroboken.  
 

Karin: Det kan ju vara problemlösning det också!  

 

Karin: Det beror på hur uppgifterna är ju och hur läromedlet är. Olika läromedel har ju vissa bitar där det är att 

man ska jobba i par. Där det är mer utformat som en uppgift att sitta med längre under en längre tid att diskutera.  

 

Intervjuare: Med det läromedlet ni använder här på skolan, tycker du att det är utformat som 

problemlösningsuppgifter? 

 

Karin: Ah, en del uppgifter absolut i varje kapitel. Men sedan hoppar vi över uppgifter och gör dom inte slaviskt. 

Man kan göra de i efterhand, man behöver inte gå efter det.  

 

I citatet ovan förklarar Karin att hennes undervisning där problemlösning ingår sker via 

läroboken då uppgifterna kräver olika utmaningsnivåer. Karin beskriver att problemlösning 

inte alltid behöver vara något enskilt eleverna arbetar med. Detta då det även kan förekomma 

i deras läroböcker. Därför kan det sägas att vissa uppgifter som förekommer i läroboken kan 

definieras som problemlösningar då de kräver mer utrymme till att fundera och diskutera 

kring. Att vissa uppgifter som förekommer i läroboken kan definieras som problemlösningar 
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handlar även om att eleverna har olika uppfattningar kring problemlösningsuppgifter. Detta då 

uppgifterna i läroboken kan uppfattas som rutinuppgifter av vissa elever och uppfattas som 

problemlösningsuppgifter för andra. Därmed kan det sägas att Karin uppfattar att 

undervisningen där problemlösning ingår sker via läroboken då vissa uppgifter kräver att de 

problematiseras på en högre nivå än vanliga rutinuppgifter.  

8.2 Elevernas lösningar 
I kategorierna presenteras citat från elever som har analyserats fram. Utifrån empirin som har 

analyserats och bearbetats kunde fyra kategorier skrivas fram som besvarar den ena 

frågeställningen, hur elever löser lärares problemlösningsuppgifter. De fyra kategorierna är 

Rutinuppgiftslösningar, Visuella lösningar, Lösningar via matematiska begrepp och 

Lösningar på olika utmaningsnivåer. Den första kategorin handlar om hur eleverna löser 

lärares problemlösningsuppgifter utan att behöva anstränga sig i någon stor utsträckning och 

därför visade det sig att eleverna löser lärarnas problemlösningsuppgifter som om de var 

rutinuppgifter. Den andra kategorin handlar om hur eleverna på ett visuellt sätt, exempelvis 

genom bilder, löser lärarnas problemlösningsuppgifter. Den tredje kategorin handlar om hur 

eleverna med hjälp av matematiska begrepp löser lärarnas problemlösningsuppgifter. Således 

diskuterade och förklarade eleverna olika matematiska begrepp för att komma fram till en 

lösning på lärarnas problemlösningsuppgifter. Den fjärde och sista kategorin handlar om hur 

elever löser lärarnas problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer och därför visade det 

sig att eleverna hade det olika svårt att lösa lärarnas problemlösningsuppgifter. De uppgifter 

som elevernas lärare konstruerat och som eleverna löste redovisas i bilaga D. 

8.2.1 Rutinuppgiftslösningar  
I videodokumentationen analyserades det fram att elever löste lärares 

problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter. Därmed kunde kategorin rutinuppgiftslösningar 

identifieras genom att finna ett mönster i det empiriska materialet. Detta mönster analyserades 

fram då eleverna exempelvis med hjälp av korta numeriska lösningar kunde lösa lärarnas 

problemlösningsuppgifter och behövde inte anstränga sig i någon nämnvärd utsträckning. 
 

Nedan visas ett exempel från den transkriberade empirin, där elever löser en 

problemlösningsuppgift som handlar om att de ska finna olika typer av sträckor, se exempel 3 

i bilaga D. Eleverna redogör för läraren hur de förstod problemlösningsuppgiften och hur de 

sedan löste den med hjälp av räknesätten addition och multiplikation.  
 

Simon (Lärare) - okej, hur förstod ni problemet?  

Thomas- Vi läste texten och tog först 50 gånger 8 och 2 gånger 5 och la till en nolla sen så det blev 100. Sen för 

att göra upp planen så valde vi att använda oss av multiplikation och addition. Sen så skrev vi talen såhär: 5 

gånger 8 och det blev 40.  

 

I detta exempel visas det hur elever löser lärares problemlösningsuppgifter som en 

rutinuppgift. Det som kan uttolkas från följande citat är att det visar att eleven med en gång 

löser den matematiska problemlösningsuppgiften. Genom att läsa textuppgiften kunde eleven 

Thomas snabbt komma fram till ett svar via räknesättet multiplikation. Vidare var det tydligt 

att eleverna i vissa fall inte såg lärarnas problemlösningsuppgifter som utmanande, eftersom 

eleverna löste uppgifterna rent numeriskt via räknesätten multiplikation och addition. Det var 

tydligt i vissa fall att eleverna inte fann lärarnas uppgifter som utmanande, utan deras möte av 

vissa av lärarnas konstruerade uppgifter präglades av att de snabbt kunde plocka ut den 

information som behövdes för att komma fram till rätt svar. Precis som eleven Thomas 

beskriver ovan, krävdes ingen större ansträngning för han och hans klasskamrater att lösa 

uppgiften, då de endast behövde läsa texten och bryta ut den information som krävdes för att 
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komma fram till en uträkning som gav rätt svar. Således innefattades deras lösning av två 

enkla multiplikations uträkningar 5*2 och 5*8. Grundat i detta löste eleverna vissa av lärarnas 

uppgifter som rutinuppgifter, genom ett fåtal steg och uträkningar.  
 

Nedan presenteras ytterligare ett exempel, där två elever löser en problemlösningsuppgift som 

handlar om att de ska hitta olika typer av sträckor, se exempel 3 i bilaga D. Eleverna förklarar 

för varandra hur de förstod problemlösningsuppgiften och hur de sedan löste den med hjälp av 

räknesättet multiplikation.  
 

Magnus- Ja då skriver vi 8 gånger 50. Eller?  

Mats- Ja 8 gånger 50 är lika med 400 meter. 

Magnus- Så då är jag färdig.  

Mats- Men vänta lite 8 gånger… Men vi ska ju skriva så vi tänkte med. 8 gånger 5 med.  

Magnus- Ja jag gjorde det. 

Mats- 8 gånger 50 är lika med 400 meter.  

 

I texten ovan presenteras ytterligare ett exempel som visar hur elever löser lärares 

problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter. Genom att läsa texten i 

problemlösningsuppgiften kan eleverna snabbt utan att anstränga sig utläsa hur svaret kan 

formuleras och lösas. Därför kan det tolkas att eleverna löser den tilldelade 

problemlösningsuppgiften som en rutinuppgift då deras tillvägagångssätt för att lösa uppgiften 

blir genom räknesättet, multiplikation. Därmed kan det sägas att lärares 

problemlösningsuppgifter inte ställde höga krav på samtliga elever. Istället löste eleverna 

lärares problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter, eftersom de kunde på ett automatiserat 

sätt nå en lösning. Ett tydligt exempel på detta är när eleven Mats säger att 8*50 är lika med 

400. Vidare kan det sägas att eleverna löste vissa av lärarnas uppgifter som rutinuppgifter, 

genom ett matematiskt steg och en matematisk uträkning.  
 

I följande exempel sker ett samtal mellan tre elever som löser en problemlösningsuppgift som 

handlar om att eleverna ska ta reda på hur stor en del av en helhet är, se exempel 6 i bilaga D. 

Eleverna redogör muntligt för varandra hur de förstod problemlösningsuppgiften genom att de 

stegvis beskriver deras tillvägagångssätt. Problemlösningsuppgiften löstes med hjälp av 

räknesätten, subtraktion och division.  
 

Fabian - om man tar trettio minus 120.. 

Martina- du menar 120 minus trettio, trettio minus 120 går ju inte..  

Larissa- neej hehe 

Fabian- 120 minus trettio hehe 

Larissa & Martina - Aaah. 

Fabian-Då blir det nittio. Sen delar man nittio i två, och det blir 75.  

Martina- Ja och sedan lägger man på…  

Fabian - och då har båda det och hon har trettio mer. Då har hon 75 och resten är 45.  

Martina- Ehm, ah om vi skriver upp detta då. 

Alla tre i gruppen skriver ner det som de kom fram till.  

I denna grupp ser man att eleverna löser den tilldelade problemlösningsuppgiften som en 

rutinuppgift. Eleverna beskriver muntligt hur de går tillväga för att lösa 

problemlösningsuppgiften. Detta görs via räknesättet subtraktion. Därmed kan det sägas att 

elever löser lärares problemlösningsuppgift som en rutinuppgift, då uppgiftens karaktär inte 

kräver av eleverna ett matematiskt resonemang. Det kan därför poängteras att samtliga elever 

inte ser lärares problemlösningsuppgifter som utmanande, eftersom de identifierar en 

fungerande lösningsmetod snabbt. I exemplet ovan visas det också hur Larissa, Fabian och 

Martina lyckas komma fram till en lösning på uppgiften utan att teckna ner sina uträkningar. 

Detta kan visa på hur elevernas lösning av uppgiften grundar sig på en låg utmaningsnivå för 
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dem. Eftersom de lyckas hålla alla sina uträkningar muntligt sinsemellan, för att sedan i 

efterhand teckna ner sina uträkningar. Därför löste de inte uppgiften ifråga via olika visuella 

framställningar eller matematiska formler, som annars är vanliga att använda för att lösa en 

problemlösningsuppgift.  

8.2.2 Visuella lösningar 
Denna kategori kunde urskiljas och analyseras fram då det uppenbarade sig ett mönster i 

empirin där eleverna löste lärarnas problemlösningsuppgifter visuellt. Detta då eleverna, vid 

deras arbete med problemlösningsuppgifterna, exempelvis ritade upp problemet i form av 

bilder eller tog hjälp av bilder presenterade i anslutning till problemet.  
 

Detta exempel visar tre elevers möte med en problemlösningsuppgift som handlar om att ta 

reda på olika avstånd, se exempel 3 i Bilaga D. Eleverna förklarar muntligt för varandra hur 

de förstod problemlösningsuppgiften, och hur de löste den med hjälp av att de använde egna 

längdenheter, där de mätte avståndet med en penna. I anslutning till uppgiften, presenterades 

även en bild som eleverna använder sig av när de resonerar sig fram till sin lösning.  
 

Amanda - Det är kortare till mataffären. 

Sonja - Vänta, vänta, vänta. Jag ska bara kolla här. (Eleven börjar lägga sin penna mellan de olika färgade 

punkterna på kartbilden). 

Rasmus - Typ fyrtio meter. 

Sonja - Det är en sån bit ifrån. (Eleven visar upp en bit av sin penna). 

Amanda - Asså hur tänker ni? 

Rasmus - Kolla här från Lovisas hus till här till Fredriks hus är det 50 meter Sen dit är det lite kortare eftersom 

det är lite längre ner. (Eleven pekar på kartbilden medans han förklarar).   

 

I exemplet ovan blir det tydligt hur eleverna kontinuerligt under sitt arbete med uppgiften 

refererar till en bild som fanns i anslutning till uppgiften. Eleverna anser därför att bilden 

ifråga är viktig för dem, när de skall lösa problemlösningsuppgiften. Eleven Sonja börjar rent 

visuellt ta hjälp av bilden genom att med hjälp av sin penna som mätenhet, mäta upp olika 

sträckor på bilden och på så sätt bilda sig en uppfattning om de olika avstånden som 

efterfrågas i uppgiften. Eleven Sonja löste uppgiften visuellt, då hon börjar mäta på den bild 

som finns i anslutning till uppgiften. Emellertid förstår inte Amanda denna lösningen som 

Rasmus och Sonja gör. Detta blir tydligt när hon frågar dem hur de tänker kring uppgiften. 

Detta bemöter eleven Rasmus genom att förklara för sin gruppkamrat Amanda hur Sonja 

tänker, genom att peka och visa på kartbilden. Rasmus löser uppgiften genom att dels peka 

och referera till kartbilden under hans resonemang och förklaring för Amanda och dels löser 

eleven Amanda uppgiften visuellt då hon lyssnar på Rasmus resonemang, samtidigt som han 

pekar på kartbilden. Grundat i detta löste eleverna lärarnas problemlösningsuppgifter visuellt, 

när det presenterades en bild i anslutning till uppgiften.  
 

Nedan presenteras ett exempel från det insamlade empiriska materialet, där en grupp elever 

löser en problemlösningsuppgift som handlar om att de ska mäta omkretsen på en figur och 

göra den fyra gånger mindre, se exempel 3, i bilaga D. Eleverna beskriver hur de har förstått 

problemlösningsuppgiften och hur de har löst den, genom att rita en geometrisk figur som 

beskriver deras tillvägagångssätt.  
 

Magdalena- okej, men då ska vi rita det här då?  

Tilia- Ska vi rita en bild?  

Lina- Mmm.  

Magdalena- som är fyra centimeter? 

Tilia- Ja, men tack. Nu har jag precis gjort en jättestor. Var finns det suddi? Fyra rutor alltså?  

Magdalena- Mhmm. Sen ska vi fylla i dom och skriva fyra centimeter.  
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Tilia- Ska vi bara fylla i en av dom? 

Magdalena- Mmm. Men då är vi klara med denna?  

Lina- Va?! Men vänta jag har inte skrivit. Lina kollar ner på Magdalenas papper och börjar skriva sitt egna.  

 

I exemplet ovan visas det hur elevers möte med problemlösningsuppgift genomförs genom att 

rita en bild. Uppgiften kräver att eleverna ska presentera sin lösning genom att rita en bild 

som beskriver deras tillvägagångssätt. På så sätt menar eleverna att bilden är viktig att 

använda när de skall arbeta med en problemlösningsuppgift. Eleven Tilia börjar visuellt ta 

hjälp av bilden, då hon ritar en kvadrat som vars sida är fyra centimeter. Med hjälp av bilden 

kan eleverna mäta på denna geometriska figuren och göra den fyra gånger mindre och på så 

sätt få en uppfattning om hur stora de olika geometriska figurerna är som efterfrågas i 

uppgiften. Således löses uppgiften av eleverna Tilia och Magdalena visuellt, då de båda håller 

med om att de ska rita en bild samt att de är aktiva under processen. Eleven Lina tycks ha löst 

uppgiften på samma sätt då hon håller med vad eleven Tilia säger. Vidare visas det att eleven 

Linas tillvägagångssätt att lösa uppgiften inte är på samma sätt och uttrycker detta genom att 

hon inte har skrivit ner lösningen på sitt papper. Även att hon frågar eleven Magdalena om 

hon får skriva av det som hon har skrivit. Således löste eleverna lärarnas 

problemlösningsuppgifter visuellt, när en bild presenterades i samband med en 

problemlösningsuppgift.  
 

Nedanstående exempel visar när tre elever samtalar om en problemlösningsuppgift som 

handlar om att ta reda på storleken av olika delar av en helhet, se exempel 1 i Bilaga D. 

Eleverna förklarar både muntligt och skriftligt sin förståelse för problemlösningsuppgiften där 

de presenterar sina lösningar genom att rita en bild.  
 

Sara- om vi säger att detta är kakfatet, så är hälften av kakorna drömmar, och en fjärdedel är småkakor, och en 

åttondel av dom kakorna är dagdrömmar”.  
Sara ritar på pappret ett runt kakfat och delar in det i delar.  
Lisa rynkar på pannan och ser fundersam ut. Ritar sedan av det Sara har ritat. 
Nicklas- Vad sa du först? 

Sara- att hälften är drömmar, en fjärdedel är småkakor, en åttondel av kakorna är dagdrömmar. 
Nicklas ritar det Sara säger på pappret. Sedan säger han,  

Nicklas- Men asså om ni har en fjärdedel här så ska strecket vara i mitten och då blir det hälften av en tredjedel. 

Sara och Lisa ändrar detta på sitt papper och lägger till det Nicklas säger.  

I exemplet ovan har eleverna valt att lösa gällande problemlösningsuppgift genom att rita upp 

en bild. Detta framvisar hur eleverna resonerar kring uppgiften visuellt, genom att enhälligt 

välja en lösningsmetod som grundar sig i att rita upp en bild. Det kan sägas att elevernas 

kunskap om hur ett kakfat kan se ut i verkligheten, styrde in dem på deras visuella uträkningar 

av uppgiften. Detta då eleven Sara direkt börjar rita ner kakfatet i form av en cirkel och dela 

in denna cirkel i olika stora delar. Eleven Nicklas visar också på att han löser uppgiften 

visuellt då han dels ritar ner den visualisering av kakfatet som eleven Sara har kommit fram 

till och dels för att han börjar resonera utifrån hur kakfatet bör delas in i de olika delarna. Han 

tar därför hjälp av den ritade bilden, när han resonerar sig fram. I kontrast till exemplet ovan 

där eleverna löste uppgiften visuellt genom den presenterade bilden i anslutning till uppgiften, 

visar detta citat på hur eleverna erfordrade en visuell lösning av uppgiften, genom sina 

verklighetsanknutna kunskaper om hur ett kakfat ser ut. Vid ett flertal andra typer av 

uppgifter visade även elever på hur de löste lärares problemlösningsuppgifter visuellt genom 

att vilja rita upp olika figurer och bilder för att lösa uppgiften ifråga. Detta framvisar att 

elevernas visuella lösningar av lärarnas problemlösningsuppgifter grundar sig både i deras 

kunskap om olika kontexter i verkligheten och i bilder presenterade i anslutning till lärarnas 

problemlösningsuppgifter.  
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8.2.3 Lösningar via matematiska begrepp 
Nedan skall olika passager från det transkriberade materialet presenteras och beskrivas. De 

olika passagerna skall verka illustrativt, för att visa hur elever löser lärarnas 

problemlösningsuppgifter genom olika matematiska begrepp. Denna kategori uppkom då 

eleverna, framförallt vid deras resonemang kring problemlösningsuppgifterna, hanterade olika 

matematiska begrepp.  
 

I följande exempel visas det hur fem elever arbetar med en problemlösningsuppgift som rör 

sig inom det matematiska området geometri, se exempel 4 i bilaga D. Eleverna är i ett tidigt 

skede i sitt möte med uppgiften och de försöker därför tillsammans förstå hur de ska gå 

tillväga för att lösa uppgiften. De söker förståelse för uppgiften genom att diskutera olika 

matematiska begrepp som förekommer i uppgiften.  
 

Maria - Okej, vad ska vi göra? 

Simon - En kvadrat med hälften så långa sidor som den som står där, att det är 5 centimeter på varje sida. 

Kasper - Vem säger att det är 5 centimeter på varje sida? 

Caroline - Eleven tittar på Marias papper och säger: Vad gör du? 

Jesper - Det ska ju vara hälften så stor. Ska vi göra att det ska vara hälften så stor som en kvadrat.  

Simon - Ska vi göra så här? Eleven lyfter på sitt papper och visar med sina händer.  

Jesper - Uppgiften är 5 centimeter på varje sida, alltså 25 centimeter. 

 

I exemplet ovan visas det väl hur eleverna löste lärarnas problemlösningsuppgifter genom 

olika matematiska begrepp. Uppgiften rörde sig inom det matematiska området geometri och 

eleven Simon börjar tala om begreppen kvadrat, sidor och enheten centimeter. Emellertid kan 

det sägas att eleverna Kaspers och Carolines förmåga till att resonera om de olika 

matematiska begreppen inte är lika stor i denna uppgift och de båda frågar sina klasskompisar 

hur de tänker eller vad de gör. Vidare kan det sägas att eleverna ofta löste lärarnas 

problemlösningsuppgifter genom matematiska begrepp när uppgifterna handlade om 

geometri. I jämfört med andra matematiska områden som eleverna arbetade med blev det 

tydligt att geometri frambringade elevers användning av olika begrepp och nästan 

genomgående i alla elevers lösningar av lärarnas problemlösningsuppgifter, var deras 

lösningar beroende på deras förståelse av olika geometriska begrepp.  
 

Eleven Simon tecknar även ner hur den geometriska figuren kan se ut och visar den för resten 

av sina klasskamrater, för att få bekräftelse på att han tolkat begreppen kvadrat, sidor och 

enheten centimeter rätt. Att eleverna tecknade och ritade samtidigt som de hanterade olika 

matematiska begrepp var vanligt när de löste lärarnas olika problemlösningsuppgifter. Vidare 

visar eleven Jesper på hur han löser problemlösningsuppgiften genom de olika geometriska 

begreppen utan att teckna ner dem. Istället visar han sin förståelse för en areaberäkning av en 

kvadrat, genom att muntligt resonera för sina klasskamrater att varje sida är 5 cm och därför 

bör kvadratens area bli 25 cm2. Därför kan det sägas att elevernas lösningar av lärarnas 

problemlösningsuppgifter genom olika matematiska begrepp såg lite olika ut, både via 

muntliga resonemang och ner tecknande av olika figurer/bilder med hjälp av deras förståelse 

för olika matematiska begrepp.  
 

I nästa exempel visas hur två elever arbetar med en problemlösningsuppgift som handlar om 

att ta reda på delen av en helhet, se exempel 6 i bilaga D. Vid mötet med 

problemlösningsuppgiften använder eleverna olika vardagsknutna begrepp som de 

tillsammans försöker förklara, och hur de ska gå tillväga för att lösa 

problemlösningsuppgiften. Eleverna söker förståelse för uppgiften genom att de pratar om 

vardagsknutna begrepp som förekommer i uppgiften.  
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Eleverna skriver ner sina lösningar.  

Martina - är det inte division som är delat? eller är det någon som vet? 

Larissa - jo, det är det! 

 

I exemplet ovan visas det hur eleverna löser lärarnas problemlösningsuppgifter genom mer 

vardagsanknutna begrepp. Detta då eleven Martina framvisar en större förtrogenhet för 

begreppet delat, än det egentligen korrekta matematiska begreppet division. Grundat i detta 

efterfrågar hon i sin grupp om bekräftelse på om delat är detsamma som det matematiska 

begreppet division. Detta var i synnerhet vanligt då eleverna löste lärarnas 

problemlösningsuppgifter genom de matematiska begreppen division och multiplikation. 

Dessa två matematiska begrepp benämndes istället av eleverna som gånger och delat på.   
 

I nedan exempel visas det hur två elever söker förståelse kring olika ord och begrepp som 

presenterades i problemlösningsuppgiftens text. Problemlösningsuppgiften ifråga handlade 

om att eleverna skulle finna längden på olika sträckor mellan olika angivna punkter, se 

exempel 3 i bilaga D. Eleverna har kommit fram till två olika längder på en av sträckorna 

mellan två angivna punkter och exemplet visar således även på hur de diskuterar sina olika 

svars rimlighet utifrån begrepp som exempelvis dubbelt. 
 

Lars- Ja skriv till måttet. Och där i mellan är det 50. Skriv pyttesmått. Från Lovisas till där var det 800 meter.  

Melissa- Hur många är det där då? Ja just det 50 är det där.  

Lars- Nej, det var det väl inte.  

Melissa- Jo, det borde det vara för att det är samma. Och så är det fyra.  

Lars- pekar på pappret och säger, nej kolla där i mellan!  

Melissa- Ja det är lika.  

Melissa- Skriver på whiteboardtavlan, 400 meter. 

Lars- Du menar väl 800 meter?  

Melissa- Nej. 

Lars- Men det var ju dubbelt? 

Melissa- Pekar på pappret och säger det var ju dubbelt så mycket där? 

Lars- Vaddå där? Asså vi fattar ingenting. Hjälp!  

 

I exemplet ovan visas det tydligt hur eleverna resonerade kring olika matematiska begrepp. 

Den gällande problemlösningsuppgiften handlar om att ta reda på avståndet mellan olika 

föremål. Eleven Melissa börjar resonera fram ett avstånd, samtidigt som eleven Lars inte 

håller med om detta och resonerar fram ett annat avstånd. Emellertid kan det sägas att 

eleverna Melissa och Lars hanterar de matematiska begrepp olika i gällande 

problemlösningsuppgift, då de både argumenterar för olika avstånd som efterfrågas i texten. 

Eleven Melissa förklarar att avståndet ska vara 400 meter, medan eleven Lars poängterar att 

avståndet ska vara 800 meter.  Eleven Lars säger frågande till eleven Melissa att det ska vara 

dubbelt så långt för att få bekräftelse på att han har tolkat begreppet korrekt. När han inte får 

det bekräftat av eleven Melissa söker eleven Lars istället bekräftelse från läraren. Grundat i 

detta löste både eleverna lärarnas problemlösningsuppgifter då de resonerade sig fram via 

matematiska begrepp som de kunde förklara och förstå betydelsen av i gällande uppgift.  
 

I nedan exempel visas det på hur två elever responderar på lärarens frågor och förklarar hur de 

löste uppgiften. Uppgiften som eleverna löste rörde sig inom det matematiska området 

geometri, se exempel 2 i bilaga D, och därför var elevernas resonemang fyllt av matematiska 

begrepp som förekommer inom detta matematiska område.  
 

Linn - Ja men det är en triangel. Eleven pekar på triangeln på pappret. 

Läraren - Ja det är en triangel, men det som beskrevs var en… ? 

Mia - En rätvinklig kvadrat. 

Läraren - Ja precis. Och hur många sådana här trianglar (läraren pekar på triangeln på pappret) finns plats i den 

här kvadraten? 



 

36 

Mia/Linn - Två. 

Läraren - Okej, hur gjorde ni detta? 

Mia - För att dom säger att varje sida har fyra centimeter och så måste man tänka att det är fyra centimeter runt 

om, för den har fyra hörn. 

 

I exemplet ovan visar det även på att eleverna löser lärarens problemlösningsuppgift genom 

matematiska begrepp är delvis beroende på lärarens stöttning. Detta då läraren ställer 

följdfrågor till eleverna som i sin tur, kräver att eleven Mia måste resonera och förklara hur de 

tänkte utifrån de geometriska begreppen sida, centimeter och hörn. Således visade sig elevers 

hanteringar av olika matematiska begrepp vid lärarnas problemlösningsuppgifter, ofta vid 

elevers olika muntliga resonemang, där de var tvungna att argumentera för sin lösning.  

8.2.4 Lösningar på olika utmaningsnivåer 
Följande kategori kunde analyseras fram då det framträdde sig ett mönster i empirin där 

eleverna löste lärares problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer. Denna kategori kan 

tänkas ingå i vissa av de andra kategorierna, då eleverna exempelvis löser uppgifterna genom 

matematiska begrepp, samtidigt som de löser dem på olika utmaningsnivåer. Grundat i detta 

särskiljer sig denna kategori från de andra, därför att det uppkom ett tydligt mönster där 

eleverna såg lärares problemlösningsuppgifter som olika svåra.  
 

I följande exempel visas det hur en grupp elever arbetar med en problemlösningsuppgift, där 

de skall räkna ut en del av en helhet, se exempel 6 i bilaga D. Eleverna förklarade sin 

förståelse för problemlösningsuppgiften när de resonerade sig fram till en lösning.  
 

Nora- Om man tar bort 30 från 120..  

Viggo- Då blir det ju. 

Nora- Och sen tar man det som blir kvar delat på två då borde man ju få fram svaret. 

Viggo- Var det 90? Om man tar 120 minus 30.  

Nora- Alltså 120 minus 30 är. 

Nora/Viggo- Skriver på sitt papper. 

Therese/Lasse- tittar på varandra och börjar skriva likadant som Nora & Viggo.  

Therese- Pekar på pappret och viskar till Lasse och säger du ska skriva minus 30.  

Lasse- Tar suddgummit och suddar på sitt papper.  

Nora- Säger högt, Och det blir 90. Och sen 90 delat på två, ehm.. Samtidigt skriver hon ner det på sitt papper.  

Viggo- Skriver också på sitt papper.  

Therese/Lasse- tittar på Nora & Viggo.  

 

I detta exempel samtalar eleverna om en problemlösningsuppgift som handlar om delar av en 

helhet. Det uppenbarar sig att eleverna Nora och Viggo inte tycker problemlösningsuppgiften 

är lika svår som eleverna Therese och Lasse gör. Nora och Viggo resonerar tillsammans fram 

en lösning som Therese och Lasse inte verkar svara på. Detta visas tydligt i exemplet ovan när 

eleverna Nora & Viggo resonerar fram en lösning både muntligt och skriftligt medan eleverna 

Therese och Lasse håller sig passiva vid den muntliga redovisningen och tittar på varandra. 

Således löser elever lärares problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer, då gällande 

problemlösningsuppgift hamnade på en högre utmaningsnivå för eleverna Therese och Lasse, 

än för Nora och Viggo. Att eleverna Therese & Lasse ser på lärarens problemlösningsuppgift 

som svår visade sig då de skrev av det Nora och Viggo kommit fram till, utan att varit med 

och resonerat kring ett lösningsförslag av problemlösningsuppgiften.  
 

I följande exempel löser tre elever en uppgift, där lägesmåtten median, medelvärde och 

typvärde förekommer, se exempel 5 i bilaga D. Eleverna försöker därför finna olika värden på 

dessa lägesmått och de diskuterar kring hur man räknar ut lägesmåtten median och 

medelvärde.  
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Lova - Median ska man, ska vi se…  

Mia - Om du tänker dig…  

Lova - Ställa alla tal i ordning. 

Mia - och så ska du se vilken som är i mitten. 

Tova - 20 är den i mitten. 

Mia - Nej, 12 är den i mitten. 

Lova - Ja. Medianen är 12.  

Tova - Ja, då förstår jag. 

Mia & Lova - Då ska vi skriva ner alla. 12 plus 8 plus 20…  

Tova - Va?! Ska vi plussa ihop allt nu?  

Mia - Ja nu är det medelvärdet. Det blir lika med 70.  

 

Eleverna i detta exempel samtalar kring olika lägesmått och det visar sig tydligt att eleverna 

Lova och Mia inte finner detta så svårt som eleven Tova gör. Detta då Tova inte verkar följa 

med i Lovas och Mias resonemang kring lägesmåtten median och medelvärde. Grundat i detta 

hamnar den gällande problemlösningsuppgiften på en högre utmaningsnivå för Tova, än för 

Mia och Lova. Att eleverna uppfattade lärarnas problemlösningsuppgifter olika svåra 

grundade sig ofta i hur väl elevernas begreppsförståelse var. Således visade det sig att många 

gånger så var eleverna i behov av att lösa lärarnas problemlösningsuppgifter tillsammans, då 

de löste uppgifterna på olika utmaningsnivåer. Därför kan det sägas att det inte var mängden 

räkneoperationer eller storleken på talen som gjorde att eleverna uppfattade lärarnas 

problemlösningsuppgifter olika svåra. Det var istället elevernas hantering av de olika 

presenterade begreppen i lärarnas problemlösningsuppgifter som gjorde att de såg problemen 

som olika svåra.  
 

Detta slutgiltiga exempel framvisar en muntlig interaktion mellan två elever, dock var det fyra 

elever totalt som arbetade tillsammans. Den ena eleven söker förståelse för uppgiften genom 

att fråga den andra eleven som har förstått uppgiften och har påbörjat sin lösning. Uppgiften 

som eleverna arbetar med handlar om att finna längden av olika sträckor, se exempel 3 i 

bilaga D.  
 

Jonna - Men kan ni snacka med oss, så vi förstår? Eleven tittar ner på vad Max skriver på den lilla whiteboard 

tavlan. 

Marvin - Men jag räknar i min hjärna som inte du har. Kolla åtta gånger femtio är fyrahundra. 
 

I exemplet ovan ses det hur eleven Jonna och eleven Marvin resonerar kring lärarens 

problemlösningsuppgift på olika utmaningsnivåer. Jonna uttrycker tydligt för sin klasskamrat 

Marvin att hon inte riktigt förstår det han gör och han responderar på ett sätt som indikerar på 

att han inte vill klargöra hur han har gått tillväga när han löst problemet. Eleven Marvins 

respons till eleven Jonna är problematisk, då Marvins respons är kränkande och kan störa 

eleven Jonnas lärande. Att elever löste lärarens problemlösningsuppgifter på olika 

utmaningsnivåer resulterade i vissa fall att eleverna jobbade var för sig och den elev som såg 

problemet som inte så utmanande, uttryckte ibland en ovilja att visa sina klasskamrater hur 

hen tänkte kring problemet. I kontrast till exemplet ovan, delade inte alltid eleverna med sig 

av sina lösningar av problemet. De jobbade hellre på var för sig.  

9 Resultatdiskussion 
I följande diskuterande text skall resultatet för denna studie förstås och diskuteras i skenet av 

tidigare forskning. Eftersom resultatet består utav både lärares uppfattningar och elevers 

lösningar, ska dessa uppfattningar och lösningar jämföras nedan och diskuteras. Således ska 

denna diskuterande text problematisera kring om lärarnas uppfattningar överensstämmer med 

elevernas lösningar av lärarnas problemlösningsuppgifter.  
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Som det framgick i resultatet av lärarnas uppfattningar och elevers lösningar av lärarnas 

problem visade det sig att eleverna löste uppgifterna som rutinuppgifter och lärarna 

uppfattade att deras matematikundervisningen skedde via läroboken. Att eleverna löste 

problemlösningsuppgifterna i läroboken som rutinuppgifter, kan tänkas bekräftas av Boalers 

(2001), Chengs (2013), Löwings (2006), Pettersons (2008), Taflins (2007) och Westers 

(2015) studier där de beskriver att matematikundervisning som utgår från läroboken oftast 

innehåller rutinuppgifter. Taflin (2007) har konstruerat ett schema där hon har kategoriserat 

fram tre typer av matematikuppgifter som är rutinuppgifter, textuppgifter och matematiska 

problem. Utifrån dessa tre framgår det att elevernas problemlösningsförmåga kan vara olika 

beroende på vilka uppgifter de blir tilldelade av läraren. Taflin (2007) beskriver att 

rutinuppgifter är uppgifter som endast kräver lite ansträngning för att lösa dem och som syftar 

till en färdighetsträning.  
 

Att eleverna löser problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter handlar om att uppgifterna 

inte leder till någon svårighet och kan därför inte ses som ett problem (Taflin, 2007, s.31). 

Detta blir tydligt då det kan kopplas till att lärarna uppfattade att uppgifterna som eleverna 

arbetade med inte enbart skedde när eleverna arbetade med rika problemlösningsuppgifter 

utan att det även skedde kopplat till när de arbetade med uppgifter i läroboken (Cheng, 2013). 

Därför uppfattade lärarna att undervisningen skedde via läroboken, då några elever tyckte 

uppgifterna var enkla och löste därför dem som rutinuppgifter och att några andra uppfattade 

uppgifterna i läroboken som svåra och blev därför en problemlösningsuppgift för dem. Enligt 

Mellroth (2009, s.61) kan detta vara problematiskt, då hon menar att både för svåra och för 

enkla uppgifter gör elever mindre motiverade till att lösa dem. Pólya (1990, s.171) beskriver 

även att då elever löser uppgifter som rutinuppgifter handlar det om att svaren direkt kan 

utläsas av elever. Att eleverna löste uppgifterna som rutinuppgifter grundar sig i att läraren 

inte tilldelade eleverna en problemlösningsuppgift som var tillräckligt utmanande. Pólya 

(1990, s.4) menar att för en uppgift ska anses som en problemlösning behöver eleverna under 

en period och vid flertals gånger arbeta med den för att träna deras problemlösningsförmåga. 

Att lärarna uppfattade att undervisningen där problemlösning ingick skedde via lärobok och 

att elevers lösningar ansågs som rutinuppgifter kan inte ställas i relation till vad Pólya (1990) 

definierar som en problemlösningsuppgift då det i vissa fall inte ställs några krav på elever för 

att lösa dessa. Därmed kan det sägas att lärarna uppfattade att undervisning skedde via 

läroboken och detta kan relateras till att vissa av eleverna som ingick i studien löste 

uppgifterna som rutinuppgifter.  
 

Utifrån lärares uppfattningar och elevers lösningar av lärarnas problem i resultatet för denna 

studie, yttrade det sig att elever löser problem på olika utmaningsnivåer och därför uppfattade 

lärare att de var tvungna att ha en varierad lärarroll. Att elever löser problem på olika 

utmaningsnivåer, kan relateras till Schoenfelds (1985) teori om hur man bör se på personer 

som löser problem. Han menar att personer är beroende av vissa resurser vid lösning av 

problem. Dessa är fyra till antalet och han benämner dem som resurser, heuristisk, kontroll 

och tilltrosystem. Dessa fyra ligger till grund för en persons problemlösningsförmåga och 

bestämmer i vilken grad en person är kapabel till att lösa ett problem (Schoenfeld, 1985, s.44-

45). Att dessa fyra resurser är säregna förmågor kopplade till just en persons problemlösande 

blir tydligt då lärarna uppfattade att elever som de ansåg vanligtvis inte var duktiga i 

matematik, var väldigt duktiga på att lösa problem. Därför uppfattade lärarna att de var 

tvungna att variera sin lärarroll, i syfte med att identifiera dessa elever och låta dem som en 

lärare uttryckte det “glänsa lite”. Utifrån Schoenfelds (1985) teori om att en persons 

problemlösande är beroende av bland annat ett tilltro system, är detta viktigt att lärarna 

uppmärksammade och visade eleverna just tilltro till deras problemlösningsförmåga. Om 

detta tilltro system talar Schoenfeld (1985, s.45) hur det bestämmer en person tillgång till de 
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resterande tre resurserna. Om sedan elever lyckas utveckla ett starkt tilltrosystem hos sig 

själv, kan detta påverka hens inställning till matematik generellt, eftersom Schoenfeld (1985, 

s.15) visar hur tilltrosystemet består utav en persons syn på sig själv, på sin omgivning, på 

ämnet och på matematik. Grundat i detta är lärarnas uppfattningar om att de har en varierad 

lärarroll viktig då elevers förmåga till att lösa problem stöttas av detta.  
 

Att lärarna uppfattar att uppgifterna är viktiga för att deras undervisning där problemlösning 

ingår ska fungera, blir tydligt när de uttrycker hur antalet uppgifter inte var det viktiga. Istället 

uppfattar lärarna att uppgifterna borde vara anpassade till den elevgrupp som de undervisade 

och att uppgifterna borde ge eleverna möjligheter till att träna på de lösningsmetoder som de 

blivit undervisade om. Att lärarna uppfattade att antalet uppgifter inte var det viktigaste kan 

ställas i kontrast till Lesters (1988) och Taflins (2007) syn på hur problemlösning bör 

undervisas. De visar hur lärarnas matematikundervisning via problemlösning bör präglas av 

att den tillåter eleverna lösa många problem under hela skolgången (Lester, 1988, s.37; Taflin, 

2007, s.42). Således uppfattade lärarna istället att uppgifterna var viktiga eftersom de borde 

anpassas till de enskilda eleverna. De uttryckte detta genom att bland annat säga att “Asså 

denna problemlösning kan ju vara en rutinuppgift för någon annan. Det beror på.” och 

nämnde inget om att eleverna borde få lösa många problem under sin skolgång.  
 

Lärarnas uppfattningar om uppgifternas roll vid deras matematikundervisning kan istället 

bättre speglas i Schoenfelds (1985, s.74-75) syn på detta. Detta då han menar att en uppgifts 

karaktär bestäms av en elevens relation till uppgiften och att definitionen av ett problem 

därför alltid är relativ. Han beskriver hur en uppgift kan vara en rutinuppgift för en elev och 

ett problem för en annan elev (Schoenfeld, 1985, s.74). Grundat i detta visar det sig därför att 

lärarnas uppfattningar om att uppgifterna är viktiga, grundar sig i att de ser på uppgifterna 

som relativa till karaktären och att de bör vara utformade till eleverna på ett sådant sätt som 

gör så att eleverna löser dem som problem. Dock står lärarnas uppfattningar om deras 

matematikundervisning där problemlösning ingår inte helt i motstridighet till Taflins (2007) 

teori om hur problem bör presenteras till eleverna. Både lärarnas uppfattningar och Taflin 

(2007, s.42) grundar sig i att elevernas möte med problem bör tillåta dem att träna på olika 

lösningsmetoder. Lärarna uttryckte att uppgifterna borde tillåta dem som lärare att “dela ut 

nycklarna” och detta kan därför sättas i relation till Taflins (2007, s.42-43) och Arsevens 

(2015) syn på att metoder är viktiga att undervisa om, då de exempelvis möjliggör tillfällen 

för elever att kontrollera sina svar.  
 

Vidare visade det sig att eleverna löser problem visuellt och genom matematiska begrepp. 

Detta kan förstås i skenet av en av Gardners (1994, s.156-188) formulerade intelligens, spatial 

intelligens. Han menar hur personers användning av den spatiala intelligensen gör så att man 

tränar på att uppfatta den visuella världen. Detta kan göras genom att exempelvis rita av ett 

föremål och en sådan visuell handling ställer något högre krav på en människa än om hen bara 

skulle försöka urskilja ett föremål (Gardner, 1994, s.160). Därför kan det sägas hur elevers 

möte med lärarnas problemlösningsuppgifter innefattas av att de fick möjligheter till att träna 

på att uppfatta olika visuella världar. Att eleverna löste lärarnas problem genom olika 

matematiska begrepp kan antyda på att de löste problemen på ett sätt som Smith & Stein 

(1998, s.348) benämner som doing mathematics. Detta eftersom Smith & Stein (1998, s.348) 

menar att doing mathematics innefattas av att elever måste utforska den bakomliggande 

matematiken i uppgiften och därför även söka förståelse för olika matematiska begrepp. 

Grundat i detta löste eleverna lärarnas problem på ett sätt som ofta påminde om det som 

Smith & Stein (1998, s.348) benämner som doing mathematics.  
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Vidare utifrån lärares uppfattningar om deras matematikundervisning där problemlösning 

ingår visade det hur de uppfattade att deras undervisning skedde i grupp. Lärarna beskrev att 

undervisningen där problemlösning ingick ibland skedde utifrån EPA-metoden som innebär 

att eleverna arbetar enskilt, i par och tillsammans i helklass. Men också att den skedde i 

smågrupper där eleverna samtalade om olika problem. Att lärarna uppfattade att deras 

undervisning skedde i grupp handlar om att lärarna tilldelade elever uppgifter som de valfritt 

fick lösa. Enligt Widjaja (2013, s.155-156) är grupparbeten viktiga för elevers 

matematiklärande, då det möjliggör tillfällen för elever att stötta varandra. Lärares 

uppfattningar om att undervisningen skedde i grupp står även i enlighet med Lesters (1989) 

och Taflins (2007) teorier. Vidare uppfattade lärare att undervisning som skedde i grupper 

även skedde via helklassdiskussion. Detta arbetssätt beskriver Lester (1989, s.26-27) i sin 

teori att undervisning där problemlösning ingår bör ske före och efter eleverna har löst 

uppgifterna. I denna studie fanns det några lärare som uppfattade att undervisningen där 

problemlösning ingick skedde i grupp då hela klassen var involverade. Taflin, (2007, s.41-43) 

beskriver ett arbetssätt om hur lärares undervisning via problemlösning bör ske när eleverna 

arbetar i grupp. Grundat i argumentet ovan visade det sig i linje med Lester (1989), Taflin 

(2007) och Widjaja (2013) att alla lärare uppfattade och tyckte att det var viktigt att låta 

undervisningen där problemlösning ingick ske i grupper. 
 

Det visade sig även att lärarnas uppfattningar om sin matematikundervisning där 

problemlösning ingår, karaktäriserades av att de såg processen som eleverna gick igenom som 

viktigare än att de kom fram till ett svar. Därför uppfattar lärarna att de sällan visade eleverna 

exakt hur man skulle lösa ett problem, utan de gav eleverna mer tips på hur de kunde gå 

tillväga, i syftet att eleverna själva skulle nå förståelsen för uppgifterna. Detta kan sättas i 

likhet med hur Lester (1989, s.26-28) förespråkar att lärare bör hjälpa elever vid deras 

problemlösningsprocess. Han talar om hur man endast bör ge elever tips under deras arbete 

med problem, för att hjälpa elever att komma över svårigheter som de möter på under deras 

process med att lösa ett problem. Han förespråkar dock att om elever kommer fram till någon 

typ av lösning, bör man kräva att eleven ska svara på problemställningen med hjälp av deras 

lösning. Han menar att ett sådant förhållningssätt är fördelaktigt då man kräver att eleven ska 

undersöka om deras lösning verkligen svarar mot problemställning och på så vis ställa krav på 

att eleven kan uppskatta om sitt svar är rimligt (Lester, 1989, s.26). Avslutningsvis visar även 

Smith & Stein (1998, s.348) på att problem eller som de benämner problem, doing 

mathematics, bör kräva att elever går igenom en process för att nå sitt svar. Således menar de 

att som i linje med lärarnas uppfattningar för denna studie, bör eleverna vara utmanade på ett 

sådant sätt så att de inte kan lösa ett problem rent numeriskt och att uppgiften inte talar om 

hur den kan lösas. Ett problem bör därför istället lösas via ett komplext icke-numeriskt 

tänkande, där eleverna från början inte har en uppfattning om vad ett möjligt svar kan vara 

(Smith & Stein, 1998, s.348). 

9.1 Slutsats och didaktiska implikationer 
Resultatet för denna kvalitativa studie framhåller att lärarna hade sex framträdande 

uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning ingår och dessa är: En 

varierad undervisning, Uppgifterna är viktiga, Undervisningen sker i grupp, Processinriktad 

Undervisning, En varierad lärarroll, Undervisningen sker via lärobok.  

Resultaten visar även på hur eleverna löser lärare problemlösningsuppgifter på fyra olika sätt: 

rutinuppgiftslösningar, visuella lösningar, lösningar via matematiska begrepp och lösningar 

på olika utmaningsnivåer. För det första uppfattade lärarna att deras varierade lärarroll 

berodde till viss del av att de var tvungna att möta upp och identifiera elever, som annars inte 

var så duktiga i matematik. Denna uppfattning som lärarna har angående detta är viktigt att 
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den praktiseras av lärarna, då elevers problemlösningsförmåga och inställning till matematik 

är beroende av den tilltro som lärarna visar dem. Vidare uttryckte även lärarna att deras 

lärarroll var varierad då de stöttade eleverna på ett annorlunda sätt. Lärarna uppfattade det 

som viktigt att inte ge eleverna färdiga lösningar på problem, utan istället endast ge dem tips 

på hur de skulle kunna gå tillväga. Dessa uppfattningar som lärarna uttryckte är viktiga då 

dels tidigare forskning talar om att lärare inte bör ge elever färdiga lösningar och dels för att 

eleverna i denna studie löste lärarnas problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter och detta 

kan antyda på att de redan fått sig tilldelade en färdig metod för att lösa ett presenterat 

problem. För det andra visade det sig att eleverna löste lärarnas problemlösningsuppgifter 

både visuellt och genom matematiska begrepp. Grundat i detta bör lärarna utforma 

undervisningen i linje med sina uppfattningar om en varierad undervisning, för att möta upp 

elevers olika sätt att lösa problemlösningsuppgifter.  
 

För det tredje kan lärarnas uppfattningar om att deras undervisning är processinriktad vara 

fördelaktigt. Detta då eleverna löste problemlösningsuppgifterna på olika utmaningsnivåer 

och därför kan alla elever inkluderas i denna process, istället för att vissa elever ska ha en 

framträdande roll i en undervisning som endast förespråkar enskilda rätta svar. En fjärde 

uppfattning lärarna har är att de anser att uppgifterna är viktiga för deras 

matematikundervisning där problemlösning ingår. Lärarna tyckte detta då de ansåg att 

karaktären av uppgifter bestämdes av den inbördes relationen mellan elev och uppgift. Dessa 

uppfattningar är viktiga att bejaka, då dels Schoenfeld (1985, s.74) talar om hur samma 

uppgift kan utmana elever olika mycket och dels då elevernas lösningar i denna studie påvisar 

att eleverna löste lärarnas uppgifter på olika utmaningsnivåer. 
 

En femte uppfattning som lärarna hade var att undervisning skedde i grupp och att detta 

skedde bland annat genom att man använde sig av EPA-metoden. I relation till att eleverna 

löste lärarnas problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer, är det viktigt att lärarnas 

undervisning verkligen yttrar sig via grupparbeten. Detta för att låta elever stötta varandra, då 

denna studie påvisar att eleverna löser problemlösningsuppgifter på olika utmaningsnivåer.  

Den sjätte och sista slutsatsen för denna studie är att lärarnas uppfattningar om att 

problemlösning undervisas via lärobok kan vara problematisk. Detta då dels lärarna uttryckte 

att eleverna läste ut mönster i läroböckerna så att problemlösningsuppgifterna där i löstes som 

rutinuppgifter och dels för att eleverna i denna studie i vissa fall löste lärarnas 

problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter. Således finns det ett samband mellan att elever 

löser lärarnas problemlösningsuppgifter som rutinuppgifter och att lärarna undervisade 

problemlösning via lärobok.  
 

Grundat i ovan formulerade slutsatser för vår studie visar dessa på hur verksamma lärares 

uppfattningar om problemlösning som metod vid svensk matematikundervisning både bör 

anammas och kritiskt granskas. Det som bör anammas som didaktiska implikationer i 

framtidens matematikundervisning där problemlösning förekommer är för det första att sådan 

undervisning bör innehålla uppgifter som är anpassade till gällande elevgrupp, då elever löser 

problem på olika utmaningsnivåer. För det andra bör variation vara en aspekt som präglar 

problemlösning som metod vid matematikundervisning, då både lärarens roll och elevers 

arbetssätt bör vara varierande. En tredje och sista didaktisk implikation är att problemlösning 

som metod bör ses som en process, där inte de rätta svaren förespråkas utan där det tillåts att 

elever får möjlighet till att resonera och där lärare endast guidar eleverna fram till en hållbar 

lösning. En uppfattning lärarna har om problemlösning som metod som bör kritiskt bejakas är 

att de uppfattade att problemlösning sker via lärobok. Detta är problematiskt då elevernas 

lösningar antydde att de dels löste lärarnas uppgifter som rutinuppgifter och dels för att 
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lärarna uppfattar att eleverna var förmögna till att utläsa ett mönster i läroböckerna som 

resulterade i att de löste uppgifterna som rutinuppgifter.  

9.2 Fortsatt forskning 
Då denna studie har visat på vissa framträdande aspekter som har visat sig viktiga för 

problemlösning som metod vid matematikundervisning, bör dessa bekräftas av en större och 

mer generaliserbar studie. Ett intressant tillvägagångssätt hade varit att via en kvantitativ och 

komparativ studie, undersökt ifall dessa aspekter som lyfts som fördelaktiga för 

problemlösning som metod, gjort elever bättre på problemlösning. Således hade man kunnat 

jämföra elevers problemlösningsförmåga, genom att jämföra två elevgruppers resultat i ett test 

som mäter elevers förmåga till att lösa problem. Den ena gruppen elever skulle få genomgå en 

matematikundervisning, som var oförändrad och den andra gruppen elever skulle få genomgå 

en matematikundervisning präglad av de aspekter som lyfts fram i denna studie som viktiga, 

för att problemlösning som metod ska falla ut väl. En sådan studie hade därmed kunnat bidra 

med forskningsresultat om hur svensk matematikundervisning där problemlösning används 

som metod bör bedrivas.  

9.3 Lärdomar 
Utifrån denna studie har vi dragit lärdom om komplexiteten hos problemlösning som metod i 

matematikundervisning. Detta eftersom erfarenheterna från intervjuerna med lärarna har lett 

till en insikt om hur problemlösning som metod anses vara relativ till sin karaktär och att 

tidigare forskning framvisar hur problemlösning som metod ställer höga krav på lärare. Vi vill 

dock yrka på att verksamma lärare inte bör avskräckas av detta utan istället ta sig an 

problemlösning tillsammans med sina elever då vinsterna kan bli många både för elevernas 

fortsatta matematiklärande och förståelse för den bakomliggande matematiken.  
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11 Bilaga A – Taflins schema över olika typer av uppgifter 

  

 
 (Med författarens tillstånd)  
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12 Bilaga B – Lesters modell över lärares undervisningssätt för 

problemlösning  

 
  

 (Med författarens tillstånd) 
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13 Bilaga C – Taflins begreppskarta över argument för varför och 

hur elever ska lösa problem 

  

 
 

(Med författarens tillstånd) 
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14 Bilaga D – Lärarnas problemlösningsuppgifter 
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6)  

Pokemonkort 

Lina och Rasmus har 120 stycken Pokemonkort 

tillsammans. Lina har 30 fler än Rasmus. Hur många 

kort har Rasmus? 
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15 Bilaga E - Intervjuformulär 
Intervju  

Syfte: Vilka uppfattningar om sin matematikundervisning där problemlösning ingår har 

grundskollärare 4-6? 

 Skulle du vilja presentera dig själv med ålder och vilka ämnen du är behörig i? 

  

 Hur många år har du varit grundskollärare?  
  

 Beskriv med dina egna ord hur du lär ut matematik.  
  

 Vilka didaktiska syften ser du med dessa olika arbetssätt?  
  

 Hur skulle du vilja beskriva din undervisning, vid dessa arbetssätt?  

Vilket eller vilka av följande alternativ stämmer in på de respektive arbetssätten? 

 Helklassundervisning- dvs. läraren instruerar klassen och eleverna övar enskilt. 

 Grupperingar inom klassen 

 Individualiserad undervisning - dvs. läraren går runt och hjälper enskilda elever som 

arbetar var för sig.  

 annan typ av undervisning  
  

 Vad betyder problemlösning för dig? (Beskriv med dina egna ord vad problemlösning 

är för dig).  
  

 Hur går det till när du håller i matematikundervisning som innehåller problemlösning? 

  

 Skiljer sig din matematikundervisning där problemlösning ingår från annan 

matematikundervisning du håller i? Isåfall på vilka sätt?  
  

 Hur uppfattar du din lärarroll vid matematikundervisning som innehåller 

problemlösning? (ex: observerande, övervakande, uppmuntrande, förklarande, 

övertygande, vägledande eller beordrande).  
  

 Hur ser lärmiljön ut vid din matematikundervisning när elever arbetar med 

problemlösningsuppgifter?  
  

 Hur arbetar eleverna med problemlösningsuppgifter i din matematikundervisning?  
  

 Hur ser en typisk problemlösningsuppgift ut för dig?  
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16 Bilaga F – Etikblankett till elever 
 

Till vårdnadshavare i klasser som tar emot lärarstudenter 

  

Era barns skola samarbetar med lärarutbildningen på Högskolan i Halmstad. Det innebär att studenter 

gör praktik i klassen och utför olika uppgifter kopplade till utbildningen. Våren 2017 kommer en 

student som går sin sista termin på lärarutbildningen att genomföra sin sista praktikperiod i klassen. 

Studenten kommer att hålla i större delen av undervisningen, men också tillsammans med klassläraren 

dokumentera undervisning i syfte att genomföra ett utvecklingsområde. Utvecklingsarbetet handlar om 

att utforma en matematikundervisning där elever får förutsättningar för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Denna matematikundervisning kommer att bestå av lektioner där eleverna 

framförallt kommer jobba i mindre grupper och lösa matematikproblem. Syftet med dessa lektioner är 

att ge elever kunskap om hur en strukturerad problemlösningsprocess kan se ut och hur en sådan 

process kan göra en mer säker på hur man löser matematikproblem.  
  

Dokumentationen kan ske genom inspelade samtal, bilder, video med mera. Det insamlade materialet 

kommer att hanteras etiskt korrekt enligt vedertagna principer vilket till exempel innebär att elever och 

lärare avidentifieras och att dokumentationen endast användas för utveckling och utbildning. Vi vill 

särskilt betona att förbättringsarbetet genomförs i syfte att gagna alla barns utveckling och lärande. 

Om du/ni har frågor får du gärna höra av dig till mig. För att studenterna skall kunna planera sina 

uppgifter behöver vi svar så snart som möjligt om ditt/ert godkännande. 

Vänliga hälsningar 

Anki Wennergren (kursansvarig) 

Mail: Anki.Wennergren@hh.se tel. 070-222 1997 

  

Klipp av svarstalongen och lämna in. Tack på förhand! 
  

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

   

  JA, jag/vi  godkänner att mitt/vårt barn deltar i undervisning som 

 dokumenteras 

   

  NEJ, jag/vi  godkänner inte att mitt/vårt barn dokumenteras   

Vårdnadshavare för: ............................................................................................................................ 
  

Datum 

................................................................................................................................................... 

Vårdnadshavares namnteckning 
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17 Bilaga G – Etikblankett till lärare 
Till berörda lärare på VFU-skolorna 

Vi är två lärarstudenter som läser vår sista termin på Högskolan i Halmstad till grundlärare för 

årskurs 4-6 och vi har precis påbörjat vårt sista examensarbete. Vi är intresserade av att 

genomföra en intervju med lärare behöriga i matematik. Det pågående examensarbetet 

kommer beröra ämnet matematik och syftar till att beskriva hur svensk 

matematikundervisning i årskurs 4-6 uppfattas av lärare. Genom denna intervju vill vi därför 

ta reda på hur lärare uppfattar sin matematikundervisning. 

Den planerade intervju som skall genomföras bygger på de forskningsetiska principerna. 

Detta innebär att alla namn som förekommer i intervjun kommer att avidentifieras, genom att 

alla namn kommer vara fiktiva. Vi kan även tillägga att det insamlade datamaterialet endast 

kommer användas i forskningssyfte i vårt examensarbete. När examensarbetet är genomfört 

kommer allt insamlat material att förstöras och slängas. Som forskare har vi skyldigheten att 

meddela att intervjun är frivillig, vilket innebär att du har möjlighet att tacka nej och avsluta 

när du vill.  

Nedan godkänner du ditt deltagande till intervjun som skall genomföras 

  

Underskrift: __________________________________ 
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