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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att ta reda på lärares olika uppfattningar om begreppet 
problemlösning och hur de uppfattar att de arbetar med problemlösning. Arbetet 
genomsyras av en fenomenografisk ansats där lärares olika uppfattningar är centrala. 
Studiens empiri har samlats in med hjälp av nio intervjuer baserat på lärare från tre olika 
skolor. Lärare har även observerats i syfte att samla in eventuella iakttagelser som 
motsäger intervjuerna, men observationerna har istället fungerat som en metod att stärka 
det lärarna uppfattar. Insamlad empiri har analyserats med hjälp av en fenomenografisk 
dataanalys som urskiljer likheter och olikheter i lärarnas uppfattningar. Resultatet visar 
att lärare uppfattar begreppet problemlösning på två skilda sätt, som ett 
redovisningstillfälle eller som en komplicerad arbetsprocess. Hur lärare arbetar med 
problemlösning i praktiken har vi valt att dela upp i fem moment, vilka är val av 
problem, inledningsfas, aktivitetsfas, individanpassning och avslutningsfas. Lärarnas 
olika uppfattningar synliggör hur man didaktiskt kan arbeta med problemlösning, vilket 
kan inspirera aktiva lärare och lärarstudenter hur problemlösning kan angripas.  

 
Nyckelord 
Problemlösning, problemlösningsprocessen, fenomenografi, uppfattningar. 
 
Tack 
Vi vill rikta ett stort tack till de som hjälpt till att möjliggöra denna studie. Ett särskilt 
tack till de lärare som ställt upp i våra undersökningar. 
  



  
 

 ii 

 

1 Inledning ___________________________________________________________ 1	

2 Syfte _______________________________________________________________ 2	
2.1 Frågeställningar __________________________________________________ 2	

3 Begreppsförklaring ___________________________________________________ 3	
3.1 Problemlösning ___________________________________________________ 3	
3.2 Individanpassning _________________________________________________ 3 
3.3 Fenomen_________________________________________________________3 

4 Litteraturbakgrund __________________________________________________ 4 
4.1 Problemlösningsförmågan___________________________________________4 
4.2 Problemlösningsprocess ____________________________________________ 4	

4.2.1 Pólyas fyra faser _______________________________________________ 4	
4.2.2 Aktiviteter vid problemlösning ____________________________________ 6 
 4.2.3 Taflins faser___________________________________________________6 

       4.2.4 Japansk metod i problemlösning ___________________________________7 
4.3 Viktiga aspekter __________________________________________________ 7	

4.3.1 Val av problem ________________________________________________ 7	
4.3.2 Individanpassning ______________________________________________ 8 

4.4 Sammanfatnning av litteraturbakgrund _________________________________8 

5 Teoriavsnitt ________________________________________________________ 10	
5.1 Fenomenografi __________________________________________________ 10	

5.1.1 Första och andra ordningens perspektiv ___________________________ 10	
5.1.2 Uppfattning __________________________________________________ 10	
5.1.3 Utfallsrum ___________________________________________________ 11 
 5.1.4 Kategorisering________________________________________________11 

6 Metod _____________________________________________________________ 12	
6.1 Intervju ________________________________________________________ 12	
6.2 Observation _____________________________________________________ 12	
6.3 Urval __________________________________________________________ 13	
6.4 Förberedelser ___________________________________________________ 13	
6.5 Bearbetning av data _______________________________________________ 13	
6.6 Tillförlitlighet ___________________________________________________ 14	
6.7 Etiska aspekter __________________________________________________ 14	

7 Resultat och analys __________________________________________________ 15	
7.1 Uppfattningar av begreppet problemlösning ___________________________ 16	

7.1.1 Redovisningstillfälle ___________________________________________ 17	
7.1.2 Komplicerad process __________________________________________ 17	
7.1.3 Analys av utfallsrummet Uppfattningar av begreppet problemlösning. ____ 17	

7.2 Val av problem __________________________________________________ 18 
7.2.1 Ett gemensamt problem_________________________________________18 
7.2.2 Flertal problem_______________________________________________18 



  
 

 iii 

7.2.3 Läromedel___________________________________________________19 
7.2.4 Elevnära problem _____________________________________________19 
7.2.5 Analys av utfallsrummet val av problem ___________________________ 19 

7.3 Inledningsfas ____________________________________________________20 
7.3.1 Presentation av problem _______________________________________20 
7.3.2 Omfattande genomgång________________________________________20 
7.3.3 Analys av utfallsrummet Inledningsfas ____________________________21 

7.4 Aktivitetsfas ____________________________________________________ 21 
7.4.1 Handledning ________________________________________________ 21	

7.4.1.1 Avvaktande _______________________________________________ 21	
7.4.1.2 Hjälpfrågor ______________________________________________ 22	
7.4.1.3 Omformuleringar __________________________________________ 22	
7.4.1.4 Analys av utfallsrummet Handledning _________________________ 22	

7.5.2 Elevinteraktion _______________________________________________ 22	
7.5.2.1 Homogena grupper ________________________________________ 23	
7.5.2.2 Heterogena grupper _______________________________________ 23	
7.5.2.3 EPA ____________________________________________________ 23	
7.5.2.4 Analys av utfallsrummet elevinteraktion ________________________ 24	

7.6 Individanpassning ________________________________________________ 24	
7.6.1 Samspel _____________________________________________________ 24	
7.6.2 Använda specialpedagog _______________________________________ 25	
7.6.3 Anpassa uppgifter _____________________________________________ 25	
7.6.4 Analys av utfallsrummet Individanpassning _________________________ 26	

7.7 Avslutningsfas __________________________________________________ 26	
7.7.1 Diskussion av strategier ________________________________________ 26	
7.7.2 Reflektion av strategier _________________________________________ 27	
7.7.3 Resonera kring felsvar _________________________________________ 27	
7.7.4 Analys av utfallsrummet Avslutningsfas ____________________________ 27	

8 Diskussion _________________________________________________________ 28	
8.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 28	
8.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 28 

8.2.1 Lärares uppfattningar av begreppet problemlösning _________________28 
8.2.2 Val av problem ______________________________________________ 29 
8.2.3 Inledningsfas ________________________________________________29 
8.2.4 Aktivitetsfas _________________________________________________30 
8.2.4.1 Lärares uppfattning av handledning  ____________________________30 
8.2.4.2 Lärares uppfattning av uppdelning av elever______________________31 
8.2.5 Avslutningsfas _______________________________________________31 
8.2.6 Hur uppfattar lärare att de arbetar för en individanpassad undervisning? 31 

8.3 Avslutande diskussion  ___________________________________________32 
8.4 Förslag till vidare forskning _______________________________________33 

Referenser ___________________________________________________________ 34	

Bilagor ______________________________________________________________ 36	
Bilaga A Intervjufrågor _______________________________________________ 36 
Bilaga B Missivbrev______________________________________________37 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Vi har under tidigare tillfällen upplevt en stor variation i hur man arbetar med 
problemlösning i helklass. Under perioder på olika skolor har vi lagt märke till att den 
hjälp som eleverna behöver för att kunna bli framgångsrika problemlösare inte alltid är 
tillgänglig. Många lektioner går ut på att eleverna självständigt arbetar med 
problemlösningsuppgifter utan att faktiskt veta varför eller vilka strategier som bör 
användas för att kunna lösa problemet på ett effektivt sätt. Vissa lärare vill endast arbeta 
med matematikboken medan andra lärare aktivt vill söka upp problemuppgifter som de 
anser vara passande. Dessa variationer av undervisning har motiverat oss till att 
undersöka hur lärare uppfattar att de arbetar med problemlösning i praktiken och 
tydliggöra hur de förhåller sig till problemlösningsbegreppet.  
 
PISA-undersökningen från 2012 visar att svenska elever ligger under genomsnittet när 
det kommer till problemlösning (Skolverket, 2014). Problemlösning är inte bara en 
fundamental del inom skolämnet matematik, utan även i vår vardag. Vi anser att 
problemlösning är en viktig matematisk förmåga som man ofta får användning för i det 
vardagliga livet. Därför är det intressant att studera hur lärare utnyttjar de timmar som 
tillägnas problemlösning.  
 
Lärarens roll för en lyckad utveckling av problemlösningsförmågan är ytterst väsentlig. 
Läraren bör enligt Lester (1996) ha en aktiv roll i klassrummet genom att observera 
elevernas tankegångar och arbetsgång. Lester skriver följande, “I själva verket kan 
mycket få elever bli framgångsrika problemlösare utan lärarens hjälp.”(1996, 89). I 
och med detta anser vi att det finns en vikt i att undersöka hur lärare uppfattar centrala 
delar gällande problemlösning och hur de uppfattar att detta tillämpas i praktiken. Vi 
har tidigare upplevt att just undervisning genom problemlösning inte alltid anpassas 
efter elevernas förmågor, och ofta får eleverna jobba med samma uppgifter utan några 
tydliga anpassningar. Taflin (2007) skriver att problemuppgifter måste väljas på ett 
medvetet sätt, i annat fall blir inte uppgiften värdefull för elevens lärande. Hon menar 
att problemen som läraren väljer måste vara anpassade till vad eleven arbetar med och 
även till rätt utmaningsnivå för eleven. Vi kopplar detta till Skolverket (2011) som 
skriver att det ska vara en likvärdig utbildning där undervisningen ska anpassas till varje 
elevs behov och förutsättningar. Denna studie kommer därför även att undersöka 
lärarens förhållningssätt till de centrala faktorer som framhävs av studiens empiri.  
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2 Syfte 
Syftet med studien är att synliggöra hur lärare i årskurs 4-6 uppfattar att de arbetar med 
problemlösning i praktiken. Studien syftar även till att ta reda på vilka olika 
uppfattningar lärare har om begreppet problemlösning. 
  

2.1 Frågeställningar 
 

• Hur uppfattar lärare att de arbetar med problemlösning i undervisningen? 
• Hur uppfattar lärare begreppet problemlösning? 
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3 Begreppsförklaring 
Nedan förklaras begrepp som är vanligt förekommande i denna studie. Detta för att öka 
förståelsen för dess innebörd.  
 

3.1 Problemlösning 
För Pólya (2004) innebär problemlösning att man tar sig an en ny ansträngande uppgift 
som inte har en självklar lösningsmetod. Taflin (2007) definierar problemlösning som 
en uppgift där problemlösaren ifråga får göra en ansträngning för att finna lösningen.  
 

3.2 Individanpassning  
Marton och Booth (2012) menar att läraren bör ha stort fokus på hur elever ska kunna 
tillägna sig olika slags kunskapsinnehåll. Varje elev ska få möjligheten att utvecklas på 
sin nivå, vilket innebär att samtliga elever bör bemötas på ett sätt som är anpassat efter 
deras förutsättningar. Individanpassning kan alltså ses som en anpassning av ett moment 
som tillgodoser individens behov.  
 
3.3 Fenomen 
Denscombe förklarar begreppet fenomen som: “Ett fenomen är något som behöver 
förklaras; något som vi är medvetna om, men som fortfarande bara är bekant för oss på 
det sätt som det direkt framträder genom våra sinnen” (Denscombe, 2016,145).  
Denna studie grundar sig i  människors uppfattningar av olika fenomen. Fenomenet 
problemlösning är centralt, men studien undersöker även andra fenomen som har 
kopplingar till problemlösning.  
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4 Litteraturbakgrund 
Detta avsnitt behandlar forskningsunderlag som kommer till att stärka denna empiriska 
studie gällande undervisning genom problemlösning. Avsnittet kommer att behandla 
problemlösningsförmågan, problemlösningsprocessen och hur betydelsefulla 
matematiker definierar denna process. Avsnittet kommer även behandla delar som vi 
anser vara viktiga att ha i åtanke vid undervisning genom problemlösning, som valet av 
ett lämpligt problem samt hur undervisningen kan individanpassas.  
 

4.1 Problemlösningsförmågan 
  
Skolverket skriver om problemlösning som både mål och medel. Som mål menas att 
undervisningen ska ge eleverna förmågan att finna lösningen på ett matematiskt 
problem. Problemlösningsförmåga är en förmåga som innebär att eleverna ska kunna 
analysera och tolka problem, vilket innefattar att eleverna använder strategier på ett 
medvetet sätt. Det gäller att resonera och tydligt visa grunderna i uträkningen för att 
resultatet ska bli korrekt. I problemlösning ska elever, både själva och i samspel, aktivt 
kunna formulera egna matematiska problem och vidareutveckla kamraters (Skolverket, 
2017). 
  
Problemlösning ses även som ett medel där syftet är att utveckla andra matematiska 
förmågor. Olika processer kan enklare systematiseras genom att arbeta med strategier 
för problemlösning. Elever som ges förutsättningar för metakognitiva reflektioner får 
möjligheten att utveckla sin problemlösningsförmåga. Detta är situationer där eleverna 
får tänka högt, söka fler lösningar, diskutera med kamrater och värdera varandras 
lösningar, strategier och resultat (Skolverket, 2017). 

Lester (1996) skriver det finns fyra viktiga punkter man måste tänka på när det kommer 
till elevers utveckling av problemlösningsförmågan. 

 
• Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 
• Problemlösningsförmågan utvecklas långsamt och under en lång period. 
• Eleverna måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefull 

för att de ska ta till sig undervisningen. 
• De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning. (Lester, 

1996, s. 87) 

4.2 Problemlösningsprocess  
Nedan följer exempel på olika delar som ingår i den så kallade 
problemlösningsprocessen. Denna process syftar kort och gott på väsentliga delar som 
innefattas i undervisning genom problemlösning, vilket även genomsyrar denna studie.  
4.2.1 Pólyas fyra faser 
En välkänd metod för matematisk problemlösning är Pólyas fyra faser (Pólya, 2004). 
Dessa faser beskriver hur en problemlösningsuppgift bör hanteras samt i vilken ordning. 
De fyra faserna innefattar att: 

 
• förstå problemet, 
• komma på en plan för lösning av problemet, 
• genomföra planen, och 
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• kontrollera resultatet.  
 

Pólya (2004) beskriver dessa punkter som sammanhängande, och menar att de hela 
tiden går ihop med varandra. Syftet med dessa fyra faser är främst att hjälpa eleven. 
Detta gör man lämpligast enligt Pólya genom att granska elevens upplevelser och på så 
sätt försöka skapa förståelse för elevens tankesätt och slutligen hjälpa eleven att finna 
förståelse. Det bör nämnas att dessa faser inte sker i inbördes ordning utan eleven växlar 
mellan de olika faserna under processens gång.  
 
Den första fasen som innebär att eleven ska skapa en förståelse för problemet innefattar 
att eleven kan förstå vad som efterfrågas. Pólya benämner problemlösningens 
efterfrågan som “det obekanta”. För att kunna besvara det obekanta menar Pólya att 
man bör tillgodose eleverna med relevanta frågor och uppmaningar som i sin tur låter 
dem uppfatta det obekanta på så sätt att detta provocerar fram en tankeoperation. 
Exempel på tankeoperationer som nämns av Pólya är “Vad ska vi räkna ut?”, “Vad är 
det som är okänt?”, “Vad är det som är givet?” etc. Pólya  menar att lärare ska sträva 
efter utveckling av elevernas förmåga så att de själva kan lösa problem i framtiden. 
Detta gör man genom att ställa naturliga frågor, alltså frågor som eleven skulle kunna 
komma på själva. För att eleverna ska få kännedom kring dessa naturliga frågor kan 
läraren enligt Pólya  låta eleverna observera då läraren själv löser ett problem. Genom 
att ställa frågor till sig själv under den pågående processen utvecklar eleverna en 
kännedom kring matematiska faktum.  
 
Vidare ska eleven komma fram till en relevant plan för att kunna lösa problemet. Pólya 
(2004) nämner återigen vikten i att betrakta det obekanta och på så sätt skapa möjlighet 
till att omformulera problemet eller finna liknande uppgifter som ett hjälpmedel. Pólya  
beskriver elevernas eget engagemang och arbete inom denna fas som väsentlig för deras 
utveckling. Med detta menar Pólya att läraren inte bör ge eleven för mycket information 
kring specifika frågor som kan leda dem direkt till svaret. Planen måste även vara 
relevant för den fråga som ställs och kunna leda till att eleven hittar en lösning på det 
obekanta. Då eleven arbetat med att utforma en plan för att lösa ett problem ligger det 
stor vikt i att undersöka detaljerna i den faktiska frågan för att säkerställa att den 
utformade planen är användbar. 
 
Under den tredje fasen ska eleven utöva sin plan. Pólya (2004) nämner en rad olika 
förkunskaper som krävs för att kunna genomföra planen, vilka innefattar tidigare 
kunskaper, sunda tankevanor, målmedvetenhet, koncentration och även en stor andel 
tur. Pólya  menar att eleven ska kunna argumentera för en relevant plan dels genom att 
kunna se att steget är korrekt samt att eleven kan bevisa att steget är korrekt. 
 
Slutligen om eleven lyckats med den tredje fasen återstår det endast att kontrollera 
resultatet. Detta är den fas som Pólya anser vara den mest bristfälliga inom 
undervisningen då de flesta elever då de är klara slår ihop sin bok eller lämnar in sin 
stencil för att gå vidare med nästa uppgift. Pólya  menar att denna fas är väldigt viktig 
eftersom att det är här eleven får tillfälle till att testa sin utarbetade metod och analysera 
sitt resultat på nytt. Pólya hävdar även att denna typ av arbete leder till att elevens 
kunskap befästs samt att det utvecklar elevens förmåga att lösa problem (Pólya, 2004). 
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4.2.2 Aktiviteter vid problemlösning 
Lester (1996) har utvecklat en undervisningsstrategi för hur lärare kan arbeta med 
problemlösning. Lester skriver följande: “Dessa läraktiviteter kan inte användas som en 
formel eller regel som garanterar framgång. Snarare ger de en beskrivning av ett 
arbetssätt för hur man kan handleda elever på ett systematiskt sätt genom 
problemlösningsprocessen i syfte att bygga upp självförtroende och kunnande. 
Allteftersom elever blir skickligare som problemlösare minskar lärarens synliga roll.”  
(1996, 89). Undervisningens aktiviteter är sammanfattad nedan.  
 
Aktiviteter före problemlösning 
Lektionen inleds med att läraren läser problemet högt för klassen, alternativt att en elev 
läser. Utifrån elevernas behov samtalar man även om betydelsefulla ord och 
formuleringar. Läraren ställer även frågor som är förknippade med förståelsen av 
problemet. Detta utförs i syfte att man behöver läsa ett problem ordentligt för att kunna 
selektera ut den viktiga informationen. Avslutningsvis får eleverna ge förslag på 
möjliga lösningsstrategier. Dessa värderas inte, utan syftet är istället att inspirera och 
väcka motivation till elevernas arbete med problemet (Lester,1996). 
 
Aktiviteter under elevernas arbete 
Läraren bedömer eleverna under tiden som de arbetar med problemet och ställer frågor. 
Syftet är att bedöma elevens problemlösningsförmåga och utveckla deras metakognitiva 
förmåga. De elever som har kört fast behöver handledning i form av hjälpfrågor eller 
förklaring av en problemlösningsstrategi. Det är väldigt viktigt att fånga upp dessa 
elever för att undvika negativ attityd till problemlösning. De elever som är klara tidigt 
med problemet kan tilldelas en ny version av det, som kan utveckla elever att 
generalisera lösningarna. Samtliga elever uppmanas att se över sin lösning gentemot 
uppgiften, i syfte att utveckla deras förmåga att utvärdera arbetet (Lester,1996). 
 
Aktiviteter efter elevernas problemlösning 
Följande aktiviteter genomsyras av samtal och diskussioner kring elevernas lösningar. 
Elevernas lösningar lyfts upp i helklass och man diskuterar olika sätt att lösa problemet 
på. Diskussionen stärker eleverna och utvecklar deras förmåga när och hur man 
använder en specifik problemlösningsstrategi. Läraren kan även sätta aktuellt problem i 
relation till tidigare problem som eleverna löst och diskutera olika lösningar på nytt. 
Avslutningsvis kan läraren och eleverna samtala om specifika delar i problemet som är 
onödiga eller missledande, vilket kan stödja eleverna att identifiera innehåll som 
påverkar hur man löser ett problem (Lester,1996). 

4.2.3 Taflins faser 
Taflin beskriver att undervisningen i problemlösning bör ske genom fyra faser. Fas ett 
som är introduktionsfasen, innebär att läraren introducerar problemet. Fas två är 
idéfasen där eleverna arbetar fram utkast till eventuella lösningar. Detta innebär att 
eleverna försöker lösa problemet, antingen individuellt eller i grupp och ibland med 
hjälp av läraren. Här provar elever sig fram med olika matematiska idéer. Lärarens roll 
är att vandra runt och finnas där och bidra till stimulerande problemlösningar. Fas tre, 
lösningsfasen, innebär att eleverna ska lösa en del eller hela problemet och diskutera 
lösningen med kamraterna i deras omgivning eller med läraren. Lösningarnas rimlighet 
testas under diskussioner i grupper och eleverna ska tillsammans komma fram till en 
eller flera gemensamma lösningar. Fas fyra, som är redovisningsfasen, innebär att 
eleverna eller lärarna redovisar de olika lösningsstrategierna som de funnit. Lösningarna 
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ska jämföras och diskuteras i helklass där olika mönster och samband upptäcks (Taflin, 
2007).  
 
4.2.4 Japansk metod i problemlösning  
Problemlösning utifrån en japansk strukturerad modell kan se ut enligt följande. 
Vanligtvis inleds lektionen med att ett problem visas upp på tavlan, som eleverna sedan 
läser individuellt. Ifall majoriteten av eleverna inte förstår problemet så ställer läraren 
följdfrågor för att skapa förståelse. Innan eleverna börjar arbeta på egen hand så kan 
läraren uppmana en elev att föreslå hur man kan påbörja problemet, alternativt föreslå 
en gissning av svaret. Läraren vill hjälpa eleverna att få en tydlig tolkning av problemet 
och reda ut viktiga ord och termer (Shimizu, 2014). 
 
Eleverna får sedan arbeta med problemet individuellt. De som inte hittar en lösning 
uppmuntras att behandla problemet i par eller små grupper, men läraren kan även ge 
personlig handledning. Eleverna som hittar en lösning snabbt uppmanas att söka efter 
andra lösningsalternativ. Under tiden eleverna arbetar så ronderar läraren med syftet att 
hitta olika lösningar inför klassdiskussionen. Under diskussionen lyssnar eleverna på 
varandras förslag, om det finns tid över får eleverna arbeta med en utvecklad version av 
problemet. Lektionen avslutas med att läraren summerar lektionens innehåll och lyfter 
fram de viktigaste punkterna. Det som enligt Shimizu kännetecknar japansk 
undervisning i problemlösning är lektionens avslutande summering. Detta avslutande 
moment innehåller förutom att lyfta fram lektionens huvudpunkter, att stödja elevernas 
tänkande i vad de har åstadkommit samt att skapa ett sammanhang mellan nuvarande 
och tidigare innehåll (Shimizu, 2014). 
 

4.3 Viktiga aspekter 
I detta avsnitt förklaras två faktorer som är väsentliga vid undervisning genom 
problemlösning. Dessa faktorer ligger till stor grund för hur elevernas möjlighet till 
utveckling av lärande ser ut.  
4.3.1 Val av problem 
Väsentligt för att problemet ska bli värdefullt för elevernas lärande är enligt Taflin 
(2007) att problemen väljs på ett medvetet sätt. Elevernas olika förutsättningar för 
problemlösning betonas av Björkqvist (2001) som menar att läraren ska kunna agera på 
flera olika nivåer samtidigt i relation till varje enskild elev, för att undervisningen ska 
vara gynnsam. När man väljer ut uppgifter till undervisning i problemlösning är det 
alltså viktigt att ta hänsyn till en rad olika faktorer. Taflin (2007) menar att elevernas 
förförståelse spelar en stor roll för att ett lyckat undervisningsmoment ska äga rum, 
samt att eleven är mottaglig för denna typ av kunskap. Problemen ska vara relevanta för 
eleven genom att utgå från det läromedel som används, för att på så sätt skapa en 
anknytning till elevernas nuvarande kunskap. Olsson (2000) menar att en 
problemlösningsuppgift präglas av det faktum att det finns ett hinder som eleven ska ta 
sig förbi, därför måste eleven utveckla sitt tänkande och sina problemlösningsstrategier. 
Eleverna bör därför inte arbeta med uppgifter som de saknar förkunskaper till, då menar 
Taflin (2007) att undervisningstillfället inte kommer att leda till en utveckling av olika 
problemlösningsstrategier. 
 
Enligt Lester (1996) ligger tyngdpunkten i undervisning genom problemlösning på 
processproblem, alltså ett problem som inte löses enbart genom beräkningar. 
Processproblem är viktiga på så sätt att de tydligt visar vilka processer som är relevanta 
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för att kunna lösa ett problem. Dessa problem kännetecknas som situationer där det inte 
finns en given lösning på ett problem utan det krävs alltså en utveckling av generella 
strategier för att kunna förstå, planera, lösa och utvärdera försök till lösningar. Ahlberg 
(2000) stärker Lesters påståenden genom att påpeka vikten i att eleverna tilldelas 
uppgifter som inte följer givna mönster. Problemlösningsuppgifter som innehåller 
överflödig fakta eller ofullständiga uppgifter leder till att eleverna engageras i problemet 
och kräver att de verkligen försöker förstå dess innehåll.  
 
Löwing och Kilborn (2002) menar att man som lärare inte kan nöja sig med att eleverna 
kommer fram till rätt svar på en uppgift. Stort fokus ligger på att eleven ska kunna 
använda lämpliga metoder för att lösa ett problem. Enligt Löwing och Kilborn (2002) är 
det extremt viktigt att eleverna behärskar ett flertal olika metoder för att kunna bli en 
god problemlösare. De menar att diskussioner och analyser av olika lösningsalternativ 
är väsentliga för elevernas förståelse av de olika lösningsstrategierna, och att det ges 
möjlighet till denna förståelse genom att omväxlande låta eleverna arbeta i par, grupp 
eller enskilt. Optimalt för elevens utveckling av förståelse för olika 
problemlösningsstrategier är alltså analys och diskussion. Eleverna bör arbeta med ett 
fåtal uppgifter som senare analyseras och diskuteras, snarare än med ett flertal uppgifter 
som löses på rutin utan följande reflektioner. Detta gäller oavsett om eleverna arbetar i 
grupp eller enskilt (Löwing & Kilborn, 2002).  
 
4.3.2 Individanpassning 
Ambrus och Barczi Veres (2016) nämner tre punkter som har en positiv inverkan på 
utvecklingen av elevernas problemlösningsförmåga. De menar att dessa punkter ska 
reducera eventuella hinder och gynna elevernas arbetsgång, och på så sätt anser vi dessa 
vara väsentliga gällande individanpassning.  
 
För att utveckla elevernas problemlösningsförmåga och ge dem möjlighet till att se 
olika lösningar menar Ambrus och Barczi Veres (2016) att läraren bör använda sig av 
öppna frågor. Detta ger svaga elever en chans att bryta ner frågan i mindre delar och 
minskar risken för missförstånd. Genom att använda hjälpfrågor ges medelmåttiga och 
svaga elever en lättare start. Dessa frågor hjälper dem att hitta en lösning på ett givet 
problem, återigen genom att bryta ner problemet i mindre delar för att kunna se frågan 
från andra perspektiv. Slutligen beskrivs samarbetsteknik, vilket innebär ett samarbete 
elever emellan, som gynnsam för samtliga elever när den används tillsammans med de 
två övriga metoderna.  

4.4 Sammanfattning av litteraturbakgrund 
 
Samtliga delar ur litteraturbakgrunden innefattar hur man som lärare kan arbeta med 
problemlösning i praktiken. Somliga forskare bryter ner undervisningen i faser medan 
andra talar om centrala delar för att problemlösning ska vara gynnsamt för eleverna. Att 
dela in undervisningen i olika faser är någonting som tas upp av Pólya (2015), Taflin 
(2007), Lester (1996) och Shimizu (2014). Faserna syftar till att fokusera på olika delar 
i undervisningen som de anser vara kritiska för elevernas lärande genom 
problemlösning. De faser som tas upp av olika författare är inte alla av samma karaktär. 
Pólya (2015) fokuserar på hur själva arbetet med ett problem kan delas upp i fyra 
väsentliga faser för att de ska vara möjliga för eleverna att hantera, medan övriga 
författare syftar till att beskriva faser i själva undervisningsmomentet snarare än 
problemet i sig. 
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Lester (1996), Ambrus och Barczi Veres (2016) och Pólya (2015) delar liknande åsikter 
kring handledning. Lester förespråkar hjälpfrågor för att skapa förståelse kring 
problemet, vilket överrensstämmer med vad Ambrus och Barczi Veres nämner gällande 
individanpassning samt med Pólyas sätt att guida elever till förståelse. I och med brist 
på forskning angående individanpassning väljer vi att tolka det Ambrus och Barczi 
Veres säger till materialet från de övriga forskarna. Detta kan givetvis påverka studiens 
resultat i och med att det saknas en bredare tolkning kring individanpassning av 
problemlösning som process.  
 
De faser som nämns av Lester (1996) och Taflin (2007) är snarlika och syftar till stor 
del på diskussioner av eventuella lösningar i form av redovisningar. Någonting som inte 
återfinns i litteraturen är hur utformandet av dessa redovisningar ser ut. Lösningarna kan 
exempelvis presenteras i specifik ordning baserat på dess kvalitet för att hjälpa eleverna 
att se mönster, samband och utvecklingsmöjligheter av en lösning.   
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5 Teoriavsnitt 
I kommande avsnitt beskrivs fenomenografin, vilket är den forskningsansats som 
genomsyrar denna studie. Vidare förklaras två centrala begrepp inom ansatsen, första 
och andra ordningens perspektiv samt uppfattning. Avslutningsvis presenteras det 
innehåll som kännetecknar en fenomenografisk analys av insamlad empiri.  

5.1 Fenomenografi 
Fenomenografi är en forskningsansats som vill uppmärksamma kvalitativt olika 
uppfattningar gällande ett avgränsat fenomen (Kroksmark, 2011). Huvudsyftet är att 
beskriva och analysera hur människor tänker om ett givet fenomen. Larsson (1986) 
förklarar att fenomenografin fokuserar på att redogöra för hur ett fenomen framstår för 
människor och inte hur något i själva verket är. 
 
Marton & Booth (2000) skriver följande: “om människor erfar en viss situation på 
samma sätt, kommer de handskas med den på samma sätt. Skillnader i hur de handskas 
med situationer och fenomen förutsätter skillnader i hur de erfar dem” (2000, 164). 
Citatet kan kopplas till en av Martons (1981) förklaringar av skolundervisning. Han 
kopplar in lärares uppfattningar inom pedagogiken och förklarar att lärares 
uppfattningar av läroplanen samt ämnesstoffet, påverkar i sin tur elevernas 
uppfattningar av dessa.   
5.1.1 Första och andra ordningens perspektiv 
Ett centralt begrepp inom fenomenografin är första och andra ordningens perspektiv, 
vilket handlar om två olika synsätt att beskåda omvärlden på (Kroksmark, 2011). När 
man betraktar ett fenomen utifrån första ordningens perspektiv, så studerar man 
omvärlden och hur den är utformad. Det är enbart forskaren som betraktar ett fenomen 
och utesluter att koppla in andras uppfattningar. Andra ordningens perspektiv, som 
fenomenografin intresserar sig av, är hur människor uppfattar och erfarar omvärlden. En 
tydlig distinktion mellan perspektiven är olikheten i vad något är, respektive vad något 
uppfattas vara.  
5.1.2 Uppfattning 
Ett annat betydande begrepp inom fenomenografi är uppfattning. Starrin & Svensson 
(1994) skriver följande: “För att förstå och kunna hantera en komplex värld utvecklar 
människan kunskap om världen bitvis och stegvis. Fenomenografins forskningsintresse 
riktas mot vad denna kunskap innehåller. Detta sker genom att fenomenografin 
uppmärksammar hur människan uppfattar avgränsade delar av sin omvärld. Den 
grundläggande enheten vad gäller människans kunskap om omvärlden utgörs enligt 
fenomenografin av “uppfattningen”, dvs vilket innehåll människan ger åt relationen 
mellan sig själv och något i omvärlden.” (1994, 117). 
 

5.1.3 Utfallsrum  
En fenomenografisk studie redovisas i olika utfallsrum (Marton & Booth, 2000). 
Uppfattningar som har ett förhållande till varandra utgör en beskrivningskategori, som 
skildrar ett sätt att uppfatta ett fenomen. Utfallsrummet består av olika 
beskrivningskategorier som är avgränsade från varandra, men som har tydlig relation till 
fenomenet och som synliggör olika uppfattningar av det.  
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5.1.4 Kategorisering 
Det som utgör resultatet i en fenomenografisk studie är kategorier bestående av 
beskrivningar av skilda uppfattningar beträffande ett fenomen (Marton & Booth, 2000). 
Syftet med studien är att synliggöra variationer av uppfattningar som redovisas i olika 
beskrivningskategorier, vilka bör uppfylla följande kriterier: 

• Kategorierna ska ha explicit koppling till studiens fenomen. 
• Kategorierna måste relatera till varandra. 
• Man bör redovisa variationen av uppfattningar i så få kategorier som möjligt.   

Larsson (1986) skriver att den fundamentala delen av en fenomenografisk analys är att 
söka efter skillnader och likheter i förhållande till olika svar. När man hittar kontraster 
mellan uppfattningar så synliggör man det karakteristiska för en särskild uppfattning. 
Beskrivningen av en uppfattning brukar presenteras i form av citat. Denna studiens syfte 
är att undersöka lärares olika uppfattningar av valda fenomen, varav fenomenografin 
berättigas som teoretisk utgångspunkt.  
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6 Metod 
Avsnittet kommer att behandla valda metoder för insamlingen av empirin, som sedan 
använts för att besvara studiens frågeställningar. Studien genomfördes med hjälp av 
kvalitativa intervjuer och observationer. Johansson och Svedner (2010) menar att 
kvalitativa intervjuer är en bra metod om man vill ha möjlighet att ställa följdfrågor, 
vilket är gynnsamt för vår studie där vi ville ta del av så många olika synvinklar som 
möjligt. Denscombe (2016) nämner kvantitativa intervjuer som en annan metod för att 
samla in empiri. Denna intervjumetod utgår från bestämda frågor där den intervjuade är 
begränsad till givna svarsalternativ. Vi upplever att en kvalitativ studie bidrar till en 
ökad förståelse kring lärarnas uppfattning och undersöka dessa på djupet, till skillnad 
från en kvantitativ studie. Den kvantitativa intervjumetoden är alltså inte fördelaktig för 
denna typ av studie som har en fenomenografisk grund, vilket innebär att undersöka 
olika sätt att uppfatta ett fenomen på.  

6.1 Intervju 
Studien genomfördes genom en semistrukturerad intervju för att samla in empirin. 
Intervjuer som används i småskalig forskning är semistrukturerade intervjuer, detta för 
att undersöka frågor i detalj. Intervjuer som genomförs ansikte mot ansikte är att 
föredra, istället för frågeformulär, till mindre studier där forskaren ska samla empiri och 
synliggöra deltagarnas uppfattningar, åsikter och erfarenheter (Denscombe, 2016). 
 
Johansson och Svedner (2010) beskriver den semistrukturerade intervjun som en 
kvalitativ intervju. Denna metod tillåter forskaren att ställa följdfrågor utifrån 
deltagarens svar. Brinkmann & Kvale (2015) beskriver hur intervjuer i kvalitativ 
forskning används för att förstå subjektets perspektiv. Empirin som synliggjorts ur 
intervjuerna ska svara på frågeställningarna som eftersöks i denna studie. 
Intervjun utgick från färdiga frågor som respondenterna besvarade och fick möjlighet att 
utveckla. Denscombe (2016) beskriver den semistrukturerade intervjun som ett tillfälle 
där respondenten får möjlighet att utveckla sina svar samt att den som intervjuar kan 
vara flexibel i vilken ordning frågorna ställs. 

6.2 Observation 
Studien genomfördes inte endast av intervjuer utan innefattar även observationer. Även 
om problemlösning har observerats innan studien kan det vara nyttigt att observera 
undervisningsmomentet igen. Kihlström (2007) menar att observationer är att se på 
något bekant med nya ögon. Förhoppningen med observationerna är alltså att synliggöra 
delar som inte framkommer i intervjun.  

 
Kylén (2004) skriver att den mest grundläggande metoden för att få en beskrivning av 
vad som händer är genom observation. Genom observationen finns det en möjlighet till 
att andra metoder som inte framkommit genom intervjun synliggörs. Patel och 
Davidson (2011) skriver att det alltid sker händelser som man inte räknat med i 
undervisningen, vilket gör observationen till ett bra komplement till intervjuerna. 
Johansson och Svedner (2010) skriver att observationsmetoden förmodligen är den mest 
givande metoden om en studie syftar till att undersöka undervisningsprocessen samt 
lärares beteenden.  
 
I och med att studien till största del utgår från resultat av intervjuerna användes en 
kvalitativ observation genom ett löpande protokoll, vilket Johansson och Svedner 
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(2010) förklarar som en teknik där observatörerna antecknar vad de observerar under 
tiden istället för att att följa ett observationsschema. Kihlström (2007) skriver att 
observationer är ett bra alternativ för att koppla ihop teori med praktik vilket är 
gynnsamt för vår studie där vi önskar stärka resultaten av intervjun till det vi ser i 
praktiken.  
 

6.3 Urval 
Studiens empiri består av totalt nio intervjuade lärare samt tre observerade 
undervisningsmoment. De deltagande är lärare som vi har mött genom utbildningen på 
olika skolor. Intervjuerna har skett med både manliga och kvinnliga lärare i olika åldrar, 
arbetslivserfarenheten varierar mellan 5 till 30 år. Enligt Denscombe (2016) så 
identifieras ett subjektivt urval med att det väljs ut få noggrant utvalda deltagare. 
Deltagarna är från tre olika skolor och de har valts ut med hänsyn till behörighet och 
olika arbetslivserfarenhet. De deltagande lärarna har undervisat eller undervisar i 
årskurs fyra, fem och sex, där vissa deltagande även undervisat matematik i både lägre 
och högre årskurser. Vi begränsade oss till de skolor som vi har haft kontakt med under 
utbildningen begränsades även antalet möjliga deltagare. Ytterligare hade studien 
kunnat inkludera intervjuer med elever för att skapa ett vidare perspektiv av begreppet 
problemlösning.  

6.4 Förberedelser 
Studien fokuserar på lärares olika uppfattningar, vilket innebär att det krävs ett flertal 
intervjuer för att kunna säkerställa att undersökningen får tillräckligt brett underlag 
(Eriksson-Zetterqvist & Ahrne, 2013). Intervjufrågorna utformades från studiens syfte 
och frågeställningar och var menade att ge möjlighet till följdfrågor. Efter att frågorna 
utformats genomfördes en pilotintervju med en av de lärare som ställt upp i 
undersökningen. Detta för att säkerställa frågornas relevans utifrån deras avsikter och 
för att ge möjlighet till att utveckla dem vid behov. Efter att frågorna reviderats så 
skickades de ut till de lärare som ville ta del av dem i förhand.  

6.5 Bearbetning av data 
Intervjuerna har spelats in för en mer komplett dokumentation av det som sagts under 
intervjutillfället (Denscombe, 2016). Därefter har intervjuerna transkriberats för att bli 
enklare att kategorisera inför resultatet och analysen. 
 
Den insamlade empirin har analyserats genom en fenomenografisk dataanalys, som 
består av sju steg (Dahlgren & Fallsberg, 1991).  
Steg ett handlar om att forskarna bekantar sig med materialet genom att läsa det 
upprepade gånger samtidigt som man skriver anteckningar. I steg två påbörjas själva 
analysen där man letar efter väsentliga uttalanden i de olika transkriberingarna. 
Dahlgren och Fallsberg förklarar att man kan välja ut både korta och långa uttalanden, 
vilka benämns som passager, men vi väljer att använda begreppet uppfattningar. Efter 
steg två så har man samlat ihop flera uppfattningar, som i steg tre ska jämföras med 
varandra med fokus på både likheter och skillnader. I steg fyra grupperas skillnaderna 
och likheterna för att sedan relateras till varandra. Detta resulterar i kategorier av 
uppfattningar som består av både likheter och olikheter. I steg fem ska man fokusera på 
likheterna och hitta kärnan i de olika kategorierna (Dahlgren & Fallsberg, 1991). Det är 
viktigt att forskaren sätter tydliga gränser för hur stor variationen inom en kategori kan 
vara, annars kan man behöva skapa ytterligare en kategori. I steg sex ska kategorierna 
namnges och det ska då framhäva det mest väsentliga i materialet. I det sista steget, steg 
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7, granskas uppfattningarna för att se ifall de kan ta plats i fler än en kategori. Detta kan 
resultera i att en del av en uppfattning tar plats i flera kategorier, detta i syfte att en 
kategori ska vara uttömmande. Efter alla steg så är analysen fullbordad och inom 
fenomenografin benämns resultatet som utfallsrum.  
 

6.6 Tillförlitlighet 
Eriksson-Zetterqvist och Ahrne (2013) nämner att kvantitativa undersökningar måste 
följa ett antal regler för att kunna skapa representativ statistik, vilka inte gäller vid 
kvalitativa intervjuer. Trots att dessa intervjuer inte präglas av regler finns ändå vissa 
urvalsproblem som bör finnas i åtanke såsom val av skola, urval av lärare att intervjua 
samt motiveringar till detta. I och med att denna studie inte söker efter en representativt 
selektion intervjuades endast nio personer. Detta eftersom att studiens syfte är att ta reda 
på lärares olika uppfattningar och inte för att skapa allmänna uppfattningar. En annan 
aspekt som kan ha påverkat studiens tillförlitlighet är ledande frågor under intervjun, 
som enligt Larsson (1986) kan inverka på mängden variation av lärarnas uppfattningar. 
Studiens tillförlitlighet är svår att avgöra då lärares uppfattningar påverkas av 
exempelvis fortutbildning, vilket kan påverka resultatet om studien skulle genomföras 
igen om tio år.  

6.7 Etiska aspekter 
Studien är styrd av individskyddskravet, vilket innebär att de som deltar i 
undersökningen inte får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller 
kränkning (Vetenskapsrådet, 2012). Individskyddskravet är indelat i fyra 
underkategorier och dessa är; informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

• Informationskravet - Det innebär att den/de som utför forskningen informerar de 
som deltar i undersökningen om dess syfte. 

• Samtyckeskravet - Det innebär att deltagarna i undersökningen har själva rätt till 
att styra över sin medverkan.  

• Konfidentialitetskravet - Det innebär att personliga uppgifter och data ej ska 
kunna tillgodoses utomstående parter, alltså råder hög sekretess på de 
medverkandes privata uppgifter. 

• Nyttjandekravet - Det innebär att empirin enbart får användas för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012). 

 
Vi har tagit hänsyn till individskyddskravets innehåll i denna undersökning. De lärare 
som deltagit i intervjuer samt observationer har fått full kontroll över deras medverkan 
och dessutom haft tillgång till informationen kring studiens ändamål. Den insamlade 
empirin ska inte påverka läraren i fråga, utan har enbart använts till studiens ändamål. 
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7 Resultat och analys 
Resultaten av den utförda empirin redovisas i olika utfallsrum och de har namngivits för 
att karakterisera innehållet. Under varje utfallsrum presenteras beskrivningskategorier 
utifrån respondenternas olika uppfattningar. Vi redovisar inte samtliga uppfattningar 
inom varje utfallsrum, detta för att vissa har väldigt lika uppfattningar. Analysen 
genomfördes med hjälp av en fenomenografisk analysmetod, vilket innebär att det 
kommer resultera i tydliga skillnader och likheter mellan lärarnas uppfattningar om 
fenomenet. Observationerna som utfördes gav ingen ny empiri, däremot stärkte 
observationerna ett flertal punkter av lärarnas olika uppfattningar. Därav kommer 
observationen inte att specificeras ytterligare.  
Gällande frågeställningen hur lärare arbetar med problemlösning har vi valt att 
kategorisera upp den i fem moment, som vi anser är viktiga för att en lektion i 
problemlösning ska bli lyckad. De binder ihop undervisningen från början till slut och 
stöttar läraren till att hålla fokus på problemlösningen som ska vara det centrala i 
lektionen, vilket visas genom figur 1. 
 
De fem momenten är: 

• val av problem som ska visa på hur lärare väljer ut problem till undervisningen. 
• inledningsfasen som handlar om hur lärare inleder ett undervisningsmoment i 

problemlösning 
• aktivitetsfasen som är indelad i hur lärarna handleder eleverna och hur de väljer 

att dela in eleverna. 
• individanpassning som handlar om hur lärarna individanpassar undervisningen i 

problemlösning 
• avslutningsfasen som handlar om hur läraren knyter ihop säcken i slutet av 

lektionen. 

 
 
  Figur 1 
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Utifrån de intervjuer som gjorts har svaren kunnat redovisats genom sju olika 
utfallsrum. Under varje kategori i utfallsrummen återfinns ett flertal citat. Dessa kan ha 
förkortats på sina ställen för att förtydliga innehållet i vad som sägs. Utfallsrummen är 
uppfattningar av begreppet problemlösning, val av problem, inledningsfasen, 
handledning, elevinteraktion, avslutningsfas och individanpassning. Under respektive 
utfallsrum redovisas en figur som tydliggör de olika uppfattningarna och varje 
utfallsrum kommer behandla följande: 
 

• uppfattningar av begreppet problemlösning beskriver hur lärare tolkar begreppet 
problemlösning. 

 
• val av problem  förklarar hur lärare resonerar när de väljer ut problem till 

undervisningen.  
 

• inledningsfasen beskriver hur lärarna väljer att starta lektionen. 
 

• handledning beskriver hur lärare handleder och stöttar elever under lektionen.  
 

• elevinteraktion beskriver hur lärare tänker kring arbetsformen för 
problemlösning i matematik.  
 

• individanpassning beskriver hur lärare tänker kring individanpassning under en 
matematiklektion i problemlösning.  

 
• avslutningsfas beskriver hur lärare didaktiskt avslutar lektionen.  

 

7.1 Uppfattningar av begreppet problemlösning 
I utfallsrummet uppfattningar av begreppet problemlösning beskrivs två olika 
kategorier. De kategorier av uppfattningar som finns är redovisningstillfälle samt 
komplicerad process. Utfallsrum 7.1 visas i figur 2.  

 
Figur 2 – Uppfattningar av begreppet problemlösning 
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7.1.1 Redovisningstillfälle 
I denna kategori beskriver lärarna problemlösning som ett tillfälle där eleverna får visa 
vad de har lärt sig tidigare.  
 
 ”Det är när det inte är en ren rutinuppgift utan när det är ett problem som de ska lösa 

utifrån all matematisk kunskap de har.” 
                                                              
”Om de ska jobba med ett problem, då ska det vara ett tillfälle för eleverna att visa vad 

de lärt sig tidigare (...) de har fått sin lilla kappsäck med en massa metoder och 
strategier.” 

7.1.2 Komplicerad process 
Nedanstående uppfattningar tolkar problemlösning som en process där man inte kan 
lösa problemet med en gång och det krävs någon form av lösningsstrategi.  
 
”Att jag inte ser direkt hur jag ska räkna ut uppgiften. Utan att man får fundera och att 

man får pröva sig fram med vilken metod.” 
 

 “Ja det är ju när det är uppgifter som man inte kan lösa så snabbt, oftast. Alltså sådär 
att det är större uppgifter som man behöver fundera längre kring, man behöver ha en 

strategi för att lösa det.” 
 

“Jag har alltid tänkt att lästal är lika med problemlösning, men så är det inte. 
Problemlösning är när det inte finns...Man kan inte lösa det på rutin utan måste ta det i 

olika steg eller så.” 
 

“För att det ska få kallas problemlösning så ska det vara en uppgift som kanske inte 
direkt kan lösas med ett bestämt räknesätt, kanske att det innehåller problem som är 

mer komplexa som inte kan lösas… på ett traditionellt sätt.  
7.1.3 Analys av utfallsrummet Uppfattningar av begreppet problemlösning.  
I detta utfallsrum förekommer två olika tolkningar av begreppet problemlösning. Några 
lärare uppfattar begreppet problemlösning som ett redovisningstillfälle där elever ska 
använda sina matematiska erfarenheter. Medan andra lärare tolkar problemlösning som 
en mer komplex uppgift där inga tydliga lösningsmetoder finns tillgängliga. Man löser 
problemet i flera steg och det krävs någon form av lösningsstrategi för att kunna lösa 
problemet. 
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7.2 Val av problem 
I utfallsrummet Val av problem skildras fyra olika kategorier. De kategorier av 
uppfattningar som finns är gemensamt problem, flertal problem, läromedel och 
elevnära problem. Utfallsrum 7.2 visas i figur 3. 

 

Figur 3 – Val av problem 

 

 

7.2.1 Ett gemensamt problem 
Under denna kategori återfinns uppfattningar om hur lärare väljer ett mer krävande och 
gemensamt problem som lektionen kretsar kring.  

 ”Man vill ju ändå ha ett gemensamt problem att utgå ifrån och inte fem olika liksom. 
(…) Oftast när jag jobbat med detta så har det varit tre olika nivåer från början, så att 
alla elever löser den lättaste och den mellersta, men det kan ju se lite olika ut.”  

 ”De arbetar med ett stort problem under lektionen och om de blir färdiga med flera 
lösningar får de hitta på ett eget liknande problem.” 

 ”Ska vi ha en problemuppgift som gäller för hela klassen då väljer jag ju mer en 
uppgift som jag ser passar till hela klassen.”  

7.2.2 Flertal problem 
I denna kategori beskrivs uppfattningar som visar att lärare väljer flera problem till 
undervisningen. 

”Jag kan ha förberett många problemlösningar, men det är inte säkert att vi hinner 
göra alla. (..) Jag laddar ofta upp med många, men att vi inte hinner göra mer än två 

eller tre per lektion.” 

“Att man får en problemuppgift och att den andra gruppen får en uppgift och sen att 
nästa grupp får en uppgift.” 
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7.2.3 Läromedel 
Under denna kategori återfinns citat från lärare med valet av material från läromedel. 

”Hur man väljer problemen sen det är ju lite klurigare. Det finns ju rätt mycket 
material på nätet som man kan hitta. Både på skolverkets hemsidor och på NCM:s. Och 

rika matematiska problem och så finns det ju rätt mycket problem att välja på nätet 
(…)”  

“Sen så har vi tillgång till specialpedagoger och är det så att man är lite fundersam så 
kan man alltid tillgå dem. De har en uppsjö av uppgifter och lightversioner av det som 

klassen gör. Det finns hur mycket som helst.” 

“De som ligger på A, B eller C-nivå klarar ju av att jobba med de svårare uppgifterna. 
Så boken hjälper ju mig att slippa göra egna problem om man säger så.” 

7.2.4 Elevnära problem 
I denna kategori beskriver lärarna att man väljer problem som har anknytningar till 
elevernas  kunskap i skolan samt deras vardag.  

“Alltid exempel som är i deras vardag. Det kan vara att  man ska göra ett spelschema i 
fotboll, alltså att de är bekanta med olika saker som ska ingå i problemet, som de 
känner till. Och man kanske inte tar ljusets hastighet om de inte vet vad det är för 

någonting.” 

”Först så måste jag ju hitta lämpliga uppgifter. Det gäller ju att hitta uppgifter där 
man, dels så ska innehållet bygga lite grann på varandra. De ska ju kunna utnyttja det 

som de har lärt sig tidigare, det ska de ju kunna utnyttja i de nya uppgifterna med.” 

”Då utgår jag ifrån det vi jobbar med (..) Jo det är miljontal och tiotusental och vad 
kan jag hitta utifrån det. (..) Och sen kan man jobba med något som man jobbar med i 

NO:n och hur kan jag använda det på något sätt.” 

 
7.2.5 Analys av utfallsrummet Val av problem. 
I detta utfallsrum förekommer olika uppfattningar av hur lärare resonerar när de väljer 
problem till en lektion i problemlösning. Några lärare väljer ett gemensamt problem till 
hela klassen, då de uppfattar att det ska vara en gemensam process från inledning till 
avslutning. En av lärarna nivåanpassar även problemet med förhoppning att alla elever 
kan lösa minst en nivå och att de starka eleverna får en utmaning samtidigt. Det finns 
andra uppfattningar som är raka motsatsen till dem tidigare nämnda, som är att man 
bygger undervisningen på flera mindre problem istället. Några lärare föredrar att 
använda sig av läroboken för att välja problemlösningsuppgifter, då är uppgifterna 
redan nivåindelade och anpassade till eleverna. En lärare tar hjälp av specialpedagogen 
på skolan som har en stor tillgång på problem, som är anpassade till elever som är i 
svårigheter. Lärare hittar även problem via olika sidor på internet. Den avslutande 
kategorin synliggör uppfattningar om att problemet i undervisningen behöver vara 
elevnära. Innehållet i problemet behöver vara vardagsnära men även bygga på tidigare 
lärd matematisk kunskap. Man kan även sammanföra innehållet i problemet till andra 
skolämnen som eleverna arbetar med för tillfället.  

 



  
 

 20 

7.3 Inledningsfas 

I utfallsrummet inledningsfas skildras två olika kategorier. De kategorierna är 
presentation av problem och omfattande genomgång. Utfallsrum 7.3 visas i figur 4.  

 

7.3.1 Presentation av problem 
Denna kategori visar uppfattningar av att en lektion i problemlösning inleds med att 
endast  visa upp problemet.  

 
”Frågan finns ju digitalt så jag visar upp den på smartboarden och samtidigt så läser 

jag frågan högt .. problemet. (..) Sen får de börja.” 

“Lektionerna ser ju ofta likadana ut. Man presenterar ett problem. Var och en funderar 
för sig själv och sen så börjar dem arbeta tillsammans i grupperna.”  

7.3.2 Omfattande genomgång 
Andra uppfattningar är att inledningsfasen ska få mer utrymme och ge eleverna mer 
förkunskaper innan de börjar arbeta med problemet.  

“Vi börjar med något gemensamt för att friska upp minnet. Vad det är som jag vill ha 
med i elevernas svar. (..) Jag skriver upp några metoder på tavlan (..) men jag säger 
inte, nu ska ni lösa det med hjälp av den här metoden, utan dem har ju fått välja olika 

metoder .” 
 

”Jag tycker det är viktigt att som lärare vid undervisning i problemlösning, att man 
måste visa vilka olika strategier som finns. Man kan inte bara släppa eleverna, utan de 

måste ha väldigt klart för sig vilka strategier som finns.” 

“Före då ska jag ju förstås ha gett dem redskapen (...) och så planerar jag absolut in 
deras deltagande. Även när jag går igenom. Om jag ska förklara något på tavlan tar 

jag oftast upp eleverna. Ta min penna. Kan du skriva det, kan du göra det, och så får de 
prova först innan de ska jobba själva.” 
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“Då tänker jag liksom att jag går igenom ett problem och visar så att dem verkligen 
förstår vad det handlar om (..) Sen kan de börja arbeta.” 

7.3 Analys av utfallsrummet Inledningsfas 
Lärarna har olika uppfattningar om hur en lektion i problemlösning startar. Ett par lärare 
introducerar endast problemet och överlåter mycket ansvar till eleverna. Några lärare 
har en betydligt längre genomgång inledningsvis och ger eleverna mer stöd. Det finns 
olika uppfattningar av vilket innehåll som tas upp i genomgången. En lärare repeterar 
vad som bör ingå i svaret och en annan lärare vill försäkra sig om att eleverna verkligen 
förstår problemet innan de börjar arbeta med det. En lärare aktiverar eleverna redan i 
inledningen av lektionen genom att inkludera dem framme vid tavlan. De flesta lärarna 
vill gå igenom olika lösningsmetoder, men inte konkret uttala vilken eleverna ska 
använda till aktuellt problem. 

7.4 Aktivitetsfas 
Aktivitetsfasen är indelad i två underkategorier. De kallas för handledning och 
elevinteraktion. 
 
7.4.1 Handledning 
I utfallsrummet handledning beskrivs tre olika kategorier. De kategorier av 
uppfattningar som finns innefattar avvaktande, hjälpfrågor och omformuleringar. 
Utfallsrum 7.4.1 visas i figur 5. 

 

 
Figur 5 - Handledning 

 
7.4.1.1 Avvaktande 
En aspekt av handledning som förekommer i denna kategori är att läraren är passiv i sitt 
deltagande i undervisningen och låter eleverna arbeta självständigt.  
 

“Sen när de ska jobba med problemlösning så ska de ju göra det själva och då är jag 
bara stöttande.” 
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“Jag försöker ju först se så att alla har kommit igång. Jag går ju runt och avvaktar lite. 
(...) men så att alla verkligen får sätta sig in i problemet och försöka komma igång 
själva.” 
 
“Definitivt inte lotsa! (...) Jag har till och med filmat mig själv och då märker man att 
ens blick lotsar om eleven är på rätt väg eller inte. Så definitivt inte lotsa.” 
 

“Jag går runt och lyssnar på de olika grupperna och så fångar jag upp vilka olika 
tankegångar som finns. (…) Om de inte stöter på patrull så får de lösa färdigt 

problemet.” 
 
7.4.1.2 Hjälpfrågor 
I denna kategori uppfattar lärare handledning som att ställa hjälpande frågor till eleverna 
för att få in dem på rätt spår.  
 

“Samtidigt ställa frågor, “Hur tänkte du? Kan du tänka på något annat sätt?”  
 

“För att de ska utmana sig själva och försöka själva och inte bara läsa uppgiften och 
tänka att “vilket räknesätt ska jag använda” utan att fundera på “vad handlar 

uppgiften om?” och “vad ska jag ta reda på?”. Så att de tänker själva.” 
 

“Jag försöker att inte ta över, men att jag kan ställa ledande frågor för att guida dem 
framåt (...) ställa frågor som gör att de kan svara på frågan.” 

 
7.4.1.3 Omformuleringar 
Nedanstående uppfattningar anser olika varianter av omformulering av frågan som 
rimlig handledning vid arbete med problemlösning.  
 

“Först så läser jag ju det bara högt så att de får höra det. Sen försöker jag formulera 
om problemet utan att ge ledtrådar till lösningen. Bara formulera om det. Det kan ju 

vara vissa ord de fastnar på som gör att de inte förstår.” 
 

“Kanske rita mer för att förstärka det som eleven säger så att man får ett synligt stöd” 
 
7.4.1.4 Analys av utfallsrummet Handledning 
En del av uppfattningarna av handledning är att lektioner i problemlösning är 
elevdrivna, där läraren har en passiv roll. Detta innebär att läraren ser till att samtliga 
elever är involverade i problemet men är avvaktande i sitt deltagande och istället låter 
eleverna arbeta självständigt. En annan skild uppfattning handlar om att guida eleverna 
rätt genom att använda hjälpfrågor. Hjälpfrågorna är till för att leda in eleverna på rätt 
spår och hjälpa dem att starta en tankeoperation. De sista uppfattningarna gäller 
omformuleringar. Lärarnas uppfattning innebär att genom att omformulera problemen, 
även med hjälp av bilder eller övrigt material, kan detta hjälpa eleverna att se problemet 
ur ett annat perspektiv. De två sistnämnda uppfattningarna delar vissa likheter då de 
båda syftar till att hjälpa eleven att starta en tankeoperation och på så sätt förstå 
problemet, fast på två skilda sätt. 
 
 
7.4.2 Elevinteraktion 
Utfallsrummet elevinteraktion innehåller beskrivningskategorierna homogena grupper, 
heterogena grupper samt EPA. Utfallsrum 7.4.2 visas i figur 6. 
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Figur 6 - Elevinteraktion 
7.4.2.1 Homogena grupper 
I denna kategori presenteras beskrivningar som visar uppfattningar att eleverna delas in 
med syfte att elever som ligger på samma nivå bör arbeta tillsammans.  
 
“Jag har väl testat lite olika gällande par och jag tror att forskning kommit fram till att 

paren ska vara ganska homogena, så att de är på samma nivå.” 
 

“Jämna par, två och två tycker jag är absolut bäst.” 
 
7.4.2.2 Heterogena grupper  
I denna kategori redovisas beskrivningar av uppfattningar där eleverna bör arbeta i 
blandade konstellationer när man arbetar med problemlösning.  
 

“Tar två stycken starka och så blandar vi in de som är svaga, de som ligger lite på 
medel och det kan vara grupper från tre till sex personer. (…) Sen på fredag redovisar 

eleverna för resten av klassen.” 
 

“Man sitter inte själv och jobbar med problemlösning, utan det bygger på 
gruppsamarbete (…)  Jag tror inte på homogena grupper utan på heterogena grupper 

där alla är olika. Men det gäller att man hittar en roll för alla.” 
 
7.4.2.3 EPA 
I denna kategori framförs beskrivningar av uppfattningar som framhäver arbetssättet 
EPA vid arbete med problemlösning.  
 
“Och sen får de oftast höra problemet först i helklass, och sen får de sitta och fundera 
på problemet själva, kanske 5-10 minuter beroende på hur svårt problemet är. Och sen 
kanske de får prata ihop sig två och två. Ibland sätter jag ihop dem i en grupp om fyra, 

eller så tar vi det i helklass.” 
 

“De får jobba enskilt, i par eller EPA”  
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“Man kan jobba enligt EPA-modellen. Jobba själv i några minuter sedan i par några 

minuter och sen tar man en diskussion allihopa.” 
 
 
7.4.2.4 Analys av utfallsrummet elevinteraktion 
I detta utfallsrum uppträder skilda uppfattningar kring uppdelning av elever. Några 
lärare föredrar att dela in eleverna i  homogena par, eller grupper, för att uppfattningen 
är att eleverna får mest utbyte med en kamrat på samma kunskapsnivå.  
Andra lärare förespråkar heterogena grupper vilket innebär att eleverna delas in i par 
eller grupper där eleverna befinner sig på olika kunskapsnivåer. Dessa lärare uppfattar 
att elever kan lära sig av varandra oavsett deras kunskapsnivå. Den sista kategorin visar 
att eleverna delas in utifrån EPA-modellen, där de börjar arbeta självständigt för att 
sedan övergå till pararbete och slutligen diskutera resultatet i helklass. Alla tre 
kategorier har en gemensam nämnare i att eleverna ska arbeta tillsammans vad gäller 
problemlösning. Enskilt arbete förekommer endast när eleverna arbetar utifrån EPA-
modellen.  
 
7.5 Individanpassning 
I utfallsrummet individanpassning skildras tre olika kategorier. De kategorier av 
uppfattningar om individanpassning är samspel, använda specialpedagoger och 
anpassa uppgifter. Utfallsrum 7.5 visas i figur 7. 

 
 

Figur 7 - Individanpassning 
7.5.1 Samspel  
I denna kategori handlar individanpassning om samspelet mellan individer i ett 
undervisningstillfälle.  
 

“De svaga har inte jobbat med problemlösning själva än så länge. Vi försöker få med 
dem i ett sammanhang (...) klasskompisarna kan vara till en jättestor hjälp (...) de svaga 
eleverna sitter aldrig ensamma och jobbar med problemlösning. Vi vill alltid få in dem i 

en grupp.” 
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“Jag individanpassar nog främst genom att dela in dem i par. (..) Jag har testat lite 
olika (..) men har kommit fram till att paren ska vara ganska homogena, så att de är på 

samma nivå. Fördelen med det är ju att att man kan ge extrauppgifter till de duktiga 
och att man ska ha lite utbyte. (..) Man kan absolut lära sig av varandra men det ska 

inte skilja för mycket mellan eleverna. Det kan bli tröttsamt för de som är duktiga som 
hela tiden behöver förklara och så.” 

 
” Jag tänker nog inte individanpassning vid valet av problem. Utan det är snarare 

vilken stöttning jag ger under tiden de arbetar.” 
 

 “Ah Gud det är ju jättesvårt. Man kan ju jobba i grupper eller jobba i olika grupper 
med olika problemlösningar så de får olika nivåer.” 

     
7.5.2 Använda specialpedagog 
Denna kategori visar hur lärare tar hjälp av en specialpedagog för att individanpassa 
undervisningen.  
 
“Vi har ju tillgång till en specialpedagog som vi har varje tisdag som tar en grupp på 4-

5 stycken som jag bestämmer. Det vi jobbar med får de fördjupa sig i. Det är både de 
som försöker nå ett E och de som behöver det för att nå ett A.”  

 
“Tre av fyra tillfällen så har jag en resurs i klassen som också är mattelärare, då har vi 

valt ut vilket vi kallar en spetsmattegrupp. Men det är inte liksom en grupp som är 
jätteduktiga (..) utan vi plockar två stycken som är väldigt duktiga och så blandar vi in 

de som är svaga och de som ligger lite på medel.” 
 
7.5.3 Anpassa uppgifter  
Denna kategori handlar om lärarnas ansvar att anpassa materialet utifrån varje enskild 
individ. 
 
“De behöver extrauppgifter, alltså det vet man innan. Man kan aldrig komma in utan en 

extrauppgift, man får alltid ha det till hands (...) du får det pappret och du får det, de 
ser likadana ut men det är olika uppgifter (...) om man bara lägger sig på grunden så 

får ju alla elever E, eller max C.” 
 

“Att man kan individanpassa gemensamma uppgifter. (…) Den och den och den 
uppgiften ska du göra, men tar en sådan fruktansvärt lång tid att göra så. Sen kanske 

man väljer bort en uppgift till en elev som man anser är för svår, men som faktiskt inte 
alls är det. Så därför gillar jag inte att individanpassa på det viset.” 

 
“Det är att komplettera själva matteuppgifterna med bilder, alltså visa med bilden. Det 
kompletterar liksom, för de som har lättare med matte och problemlösning kan ju se och 

tänka dessa bilder inne i huvudet utan att behöva rita det, de bara vet och kan räkna 
ut.” 

 
“ Och då är det ju inte så svårt att individanpassa, det kan man göra själv när du väljer 

problem.” 
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7.5.4 Analys av utfallsrummet Individanpassning 
De första tolkningarna i denna kategori innebär att låta eleverna arbeta tillsammans för 
att erbjuda den hjälp de behöver genom stöttning från både lärare och klasskamrater. 
Här nämns i en uppfattning hur läraren väljer att dela in eleverna i homogena grupper 
med fördel att eleverna kan ha utbyte av varandras kunskaper. Uppfattningarna som 
följer innebär ett stöd från specialpedagog och annan resurs. Elever i grupper om 4-5 
plockas ut och får antingen spendera lektionen med specialpedagog eller resurs och 
tillsammans fördjupa sig i de problemuppgifter de jobbar med. Dessa grupper är 
heterogena och de arbetar tillsammans med ett problem. De första och sista 
uppfattningarna delar både likheter och skillnader i och med att de båda uppfattar 
individanpassning som att utnyttja samspelet mellan elev-elev och lärare-elev, men går 
delvis tillväga på olika sätt. En uppfattning nämner heterogena grupper vid 
individanpassning medan en annan menar att homogena grupper ska vara mest 
gynnsamma med motivationen att det blir tröttsamt för elever med fallenhet att ständigt 
behöva förklara och hjälpa de elever som finner det svårt. En motivation till varför 
heterogena grupper skulle vara mest gynnsam saknas. De sista tolkningarna av denna 
kategori skiljer sig brett från de övriga och handlar om att nivåanpassa uppgifterna så att 
de kan lösas av samtliga elever genom att förenkla eller utveckla uppgifterna. 
 

7.6 Avslutningsfas 
I utfallsrummet avslutningsfas beskrivs tre olika kategorier. De kategorier av 
uppfattningar som finns är diskussion av strategier, reflektion av strategier och 
resonera kring felsvar. Utfallsrum 7.6 visas i figur 8. 

 
Figur 8 - Avslutningsfas 

 

7.6.1 Diskussion av strategier 
I denna kategori handlar återkoppling om att tillsammans diskutera de olika strategier 
man använt sig av för att lösa ett problem.  

“Och så tar jag foton med telefonen på de olika lösningarna så man sen kan visa upp 
dem på smartboarden och så kan man diskutera lösningarna tillsammans. Ibland får de 
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komma fram och visa sina lösningar på tavlan. Ibland så får de bara berätta om dem 
men att man uppmärksammar de olika lösningar som finns.” 

 
“Man diskuterar och visar varandra ens olika lösningar. (…) När de har gjort olika 

uppgifter i klassrummet och löst dem med olika representationer.. någon kan ha löst det 
med en tabell och någon kan ha löst det med hjälp av att rita.. Men att när de går fram 
till tavlan och visar att jag försöker hitta den variationen i att man kan lösa uppgiften 

på så olika sätt.” 
7.6.2 Reflektion av strategier 
En uppfattning av återkoppling är reflektion kring de använda strategierna, som sedan 
jämförs och utvärderas.  
 

“Återsamlingen är lika viktig som själva lösningen. (..) Kanske få upp två olika 
varianter på lösningar sen kanske fråga, vilken tycker ni är den effektivaste metoden? 

Vilken är smartast?” 
 

“Jag försöker alltid när de löst ett problem att se vilka olika sätt de löste det på. (..) 
Man kan även låta eleverna gå fram och visa så man kan jämföra på olika sätt. (..) Man 
belyser de strategier de använder och kanske pratar fördelar och nackdelar med dem. 

(..) Att de får reflektera lite helt enkelt över olika sätt att att lösa problemet på.” 
 

7.6.3 Resonera kring felsvar 
I detta kapitel uppfattas resonemang kring felsvar som en tolkning av återkoppling.  
 
“Det jag tycker är jätteviktigt är just det där att man ibland kan utgå ifrån de svar som 

faktiskt är fel, om man nu får säga att något är fel. Alltså att man samlar olika 
lösningar och sedan diskuterar sig fram till “hur ska vi ha det” , “hur tänker vi här” .” 
 

“Man kan nästan använda olika elevers svar, fast de egentligen inte är rätt, för att 
komma till en gemensam lösning.” 

 
“Vi löser dem i helklass och visar även upp felsvaren. okej, hur tänkte vi här, jo men det 

blev så och då kan man diskutera det också.” 
 

7.6.4 Analys av utfallsrummet Avslutningsfas 
De första uppfattningarna gällande avslutningsfasen är att den innefattar diskussion av 
strategier. Elever eller lärare redovisar de lösningar som förekommer och diskuterar 
dessa i helklass. De andra uppfattningarna är att reflektera över de förekommande 
strategierna där lärare och elever tillsammans jämför och kritiserar dem. De sista 
uppfattningarna innebär gemensamma resonemang kring de svar som är felaktiga för att 
sedan kunna diskutera möjliga korrekta lösningar. De två första uppfattningarna innebär 
att kommunicera kring valda strategier och på så sätt möjliggöra delaktighet och 
förståelse. De första uppfattningarna handlar om att redovisa valda strategier och 
motivera dessa. De andra uppfattningarna är mer djupgående och jämför och utvärderar 
de valda strategierna. De sistnämnda uppfattningarna går att koppla till de ovanstående i 
och med att kommunikation är i fokus för utveckling, och den markanta skillnaden är att 
man där utgår från de svar som inte är korrekta för att se möjliga lösningsstrategier.  
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8 Diskussion 
Studiens syfte var att undersöka lärares olika uppfattningar kring begreppet 
problemlösning i praktiken, samt hur de uppfattar definitionen av problemlösning. Detta 
avsnitt kommer att behandla studiens metod, resultat och slutligen behandlas förslag till 
vidare forskning. 
 

8.1 Metoddiskussion  
Följande avsnitt innehåller en diskussion kring val av metod. Vi kommer att granska 
konsekvenser och koppla dessa till studiens resultat. 
 
De valda metoderna för denna studie är kvalitativa semistrukturerade intervjuer samt 
observationer genom ett löpande protokoll. Både intervjuer och observationer ägde rum 
på nuvarande och tidigare praktikplatser vilket innebär att vi hade varit i kontakt med 
samtliga deltagande tidigare. Eftersom vi redan hade en uppbyggd relation och en 
grundläggande uppfattning av lärarnas olika arbetssätt, så har det till viss del påverkat 
urvalet av deltagare i denna studie.  
 
Intervjufrågorna skickades ut till deltagande i förväg, men endast om detta 
efterfrågades. En nackdel med detta anser vi vara att lärarna möjligen låser sig till sina 
förberedda svar, vilket inte lämnar utrymme för eventuella tolkningar och följdfrågor. 
En annan nackdel kan vara att det har skett ett utbyte av åsikter mellan de lärare som 
arbetar på samma skola, vilket i sin tur kan begränsa vår empiri. Fördelaktigt för denna 
metod var att vi utförde intervjuerna på tre olika skolor, vilket minskade risken för att få 
allt för likvärdig empiri. I övriga fall presenterades frågorna för de deltagande för första 
gången under intervjun, vilket också kan leda till konsekvenser som mindre utvecklande 
svar. Fördelen med detta är dock att den intervjuade inte kan förbereda sina svar och på 
så sätt begränsas till dessa, vilket underlättade för oss då vi sökte efter ett flertal olika 
uppfattningar. 
 
Observationerna var tänkta att synliggöra delar som inte framkom under intervjuerna. 
De observationer vi genomförde gav ingen ytterligare empiri för att få svar på studiens 
frågeställningar, utan överensstämde helt med det resultat vi fått av intervjuerna. Vi är 
därför kritiska till denna kombination av observationer och intervjuer då de i detta fall 
gav alltför likvärdiga resultat. På så sätt blev observationerna överflödiga och användes 
snarare för att stärka resultaten från intervjuerna än för att synliggöra ytterligare 
material. 
 
8.2 Resultatdiskussion 
Detta avsnitt syftar till att belysa resultaten utifrån frågeställningarna. 
Resultatdiskussionen har delats in i kategorier baserade på de utfallsrum vilka resultatet 
består av, och kommer slutligen att kopplas samman i en sammanfattande diskussion. 
 
8.2.1 Lärares uppfattningar av begreppet problemlösning 
Denna studie har resulterat i två skilda sätt att uppfatta begreppet problemlösning. Vissa 
lärare tolkar det som ett tillfälle där eleverna får redovisa sin matematiska kunskap som 
de arbetat med tidigare. Detta sätt att se på problemlösning är dock inget vi kan härleda 
till tidigare forskning inom området. Majoriteten av de lärare vi har intervjuat uppfattar 
problemlösning som en komplicerad process. Problemet ska inte kunna lösas på en gång 
utan elever behöver arbeta med problemet i olika delmoment och använda någon form 
av lösningsstrategi för att kunna lösa dem. Detta stämmer in på hur Pólya (2004) och 
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Taflin (2007) definierar begreppet problemlösning, vilket är att det krävs ansträngning 
och en lösningsmetod för att kunna finna rätt lösningsstrategi. Dessa typer av problem 
benämns av Lester (1996) som processproblem i och med att eleverna bör vara 
medvetna om vilka processer som krävs för att kunna lösa ett problem. Detta kräver 
givetvis att eleverna är medvetna om de olika möjliga strategierna.  
 
Marton (1981) förenar fenomenografin med pedagogiken och hur lärare uppfattar ett 
fenomen påverkar hur man hanterar situationer kring fenomenet. Detta kan översättas 
till hur lärare tolkar problemlösning, vilket inverkar på hur man planerar och arbetar 
med problemlösning i praktiken. Vi har endast observerat ett fåtal lektioner och har inte 
uppfattat någon tydlig skillnad i hur man undervisar i problemlösning. Möjligen hade vi 
kunnat urskilja olikheter om vi hade följt dessa lärare under en längre tid, eller så består 
den insamlade empirin av bristfälliga uppfattningar. 
 
8.2.2 Val av problem 
Undersökningen kring hur de intervjuade lärarna gick tillväga vid val av problem gav 
väldigt varierade svar. En del av lärarna ansåg att frågan om val av problem handlade 
om antalet problem, medan andra tolkade det som en fråga kring problemens innehåll. 
De lärarna som ansåg att val av problem handlar om mängden problem hade två olika 
uppfattningar kring detta. En uppfattning var att låta eleverna arbeta med gemensamma 
problem, vilket kräver att problemen är valda på ett väl medvetet sätt eftersom att 
samtliga elever ska ha möjlighet att lösa det (Taflin, 2007). En annan uppfattning 
innebar att lärarna utgick från ett flertal uppgifter under lektionen. Antingen fungerade 
de som extrauppgifter eller så tilldelade läraren olika uppgifter till olika grupper. Att 
arbeta med flera problem under ett lektionstillfälle kritiseras av Löwing och Kilborn 
(2002) som menar att eleverna bör arbeta med ett fåtal uppgifter. Vilka följs upp av 
diskussioner, snarare än att arbeta med ett flertal uppgifter per lektion vilket kan leda till 
att problemlösning endast sker på rutin.  
 
Vissa lärare tog hjälp av det aktuella läromedlet när de valde problemlösningsuppgifter, 
vilket Taflin (2007) ser som en fördel då detta säkerställer att det verkligen finns en 
anknytning till elevernas nuvarande kunskap. Detta verkade även lärarna med övriga 
uppfattningar ha i åtanke då de valde sina uppgifter då även de utgick från nuvarande 
arbetsområde inom ämnet.  
 
Den sista uppfattningen som framkom i studien var den att lärarna valde att anknyta 
problemlösningens innehåll till elevernas vardag, samt till deras tidigare kunskaper. Det 
är enligt Taflin (2007) väldigt viktigt att eleverna arbetar med områden som de är 
bekanta med sedan tidigare, och vi tror att elevernas engagemang möjligtvis kan 
påverkas positivt av en anknytning till deras vardag.  
 
8.2.3 Inledningsfasen 
Undersökningen gällande hur lärare inleder en lektion i problemlösning visade på skilda 
åsikter kring detta. Samtliga uppfattningar syftar dock på att eleven i introduktionsfasen 
ska få en klar bild av problemet de ställs inför, medan vidare delar kring 
problemlösningsprocessen skiljer sig åt. Vissa lärare hade elevernas förståelse i fokus 
och valde att introducera lektionen via längre genomgångar för att verkligen försäkra sig 
om att eleverna förstår problemet innan de börjar arbeta. Detta stärks av Pólya (2004), 
Lester (1996), Taflin (2007) och Shimizu (2014) som samtliga menar att det ligger en 
stor vikt i elevernas förståelse för problemet innan problemlösningsprocessen startar. En 
del av de aktiviteter som sker innan man börjar en lektion i problemlösning nämns av 
Lester (1996) i hans undervisningsstrategi. Han uttrycker att det är viktigt att samtala 
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kring olika frågor som är förknippade med problemet, detta för att eleverna ska kunna 
skapa en medvetenhet för vilken information de ska använda. En annan lärare lät 
eleverna vara delaktiga i inledningen genom att låta dem agera framme vid tavlan 
tillsammans med läraren, vilket Lester (1996) anser vara en lämplig aktivitet före 
problemlösning. Flertalet lärare ville även gå igenom relevanta lösningsmetoder i 
inledningen utan att uttala vilken metod som bör användas för det aktuella problemet. 
Detta stärks även av Shimizu (2014) som låter eleverna interagera med problemet i den 
introducerande fasen genom att exemplifiera möjliga sätt att påbörja en lösning på. 
Enligt Lester (1996) är detta ett bra sätt att avsluta den inledande fasen på, i och med att 
detta motiverar och inspirerar elevernas arbete med problemet snarare än att bestämma 
och värdesätta vilka metoder som bör användas. 
 
8.2.4 Aktivitetsfasen 
Aktivitetsfasen är uppdelad i handledning och elevinteraktion. 
 
8.2.4.1 Lärares uppfattning av Handledning 
Definitionen av handledning kunde urskiljas i tre olika uppfattningar, där två var 
snarlika och handlade om att guida eleverna i deras tankegång. Guidningen kunde ske i 
form av användning av hjälpfrågor eller omformuleringar, vilka vi anser vara snarlika 
då hjälpfrågor enligt oss innefattar omformulering av frågor, vilket även stärks av Pólya 
(2004). Detta är enligt Pólya ett hjälpmedel som ger eleven möjlighet att skapa en idé 
och till att kunna starta en tankeoperation för att gå vidare i arbetet. Han nämner även 
att dessa typer av frågor inte ska vara alldeles för informationsrika, utan att de bör vara 
utformade på ett sätt som eleverna själva skulle kunna komma på. Pólyas uppfattning 
kring att tilldela eleverna idéer tas även upp av Taflin (2007) som menar att lärarens roll 
i klassrummet är att stimulera eleverna till problemlösning. Vikten av hjälpfrågor stärks 
sedan ytterligare av Lester (1996) som menar att det är en av de viktigaste delarna av 
handledningen. Vi upplevde att de utförda observationerna stärkte just denna 
uppfattning där lärarna använde sig av hjälpfrågor och stöttning, och att de även 
använde relevanta hjälpfrågor. 
 
Den kvarstående uppfattningen angående handledning var att lärarna var väldigt passiva 
inne i klassrummet och försökte skapa en elevdriven undervisning där lärarna lät 
eleverna arbeta självständigt eller i grupper och därmed vid behov även ta hjälp av 
varandra. Enligt en japansk problemlösningsprocess ter sig problemlösning till stor del 
som individuellt arbete. Eleverna läser och tolkar problemet individuellt och lärarens 
roll är att tillgodose eleverna med nödvändig information utifall detta är nödvändigt. 
Möjligtvis låter även läraren eleverna komma med förslag kring hur en eventuell 
lösning kan inledas (Shimizu, 2014). Stöter de på hinder menar Shimizu att de bör ta 
hjälp av varandra innan de får handledning av läraren. Denna typ av handledning 
innebär minimal stöttning från läraren ifråga och eleverna blir alltså själva ansvariga för 
att försöka utveckla sin förmåga. Lesters (1996) uppfattning kring lärarens roll under 
elevernas arbete går emot den japanska metoden, och han menar att det är viktigt att just 
läraren fångar upp de elever som stött på hinder på vägen. Detta för att eleverna inte ska 
associera problemlösning med en negativ känsla av misslyckande, vilket vi anser vara 
lärarens viktigaste roll. Detta är dock inte en metod som vi upplever vara dominerande 
på skolorna idag. Under observationerna med en del av de deltagande lärarna märkte vi 
att de avvek från sina uppfattningar och faktiskt använde sig av hjälpfrågor och 
stöttning. Troligtvis beror detta på att eleverna inte besitter den kunskap som krävs för 
att kunna tillgodose antingen sig själva eller sina kamrater med förståelig information, 
vilket leder till att läraren bjuds in i undervisningen och bryter den elevdrivna lektionen. 
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8.2.4.2 Lärares uppfattning av Uppdelning av elever 
Lärarna hade olika uppfattningar kring hur man delar upp eleverna vid arbete i 
problemlösning. En uppfattning som förekom innebar att lärarna arbetade enligt EPA-
modellen. Denna modell innebär att eleverna först arbetar individuellt, sedan i par och 
slutligen förs en diskussion i helklass. Taflin (2007) nämner detta arbetssätt i en av sina 
fyra faser, där eleverna ska få möjlighet att diskutera sina lösningar tillsammans. 
Tidigare erfarenheter har visat en viss svårighet i den andra delen av EPA-modellen där 
eleverna ska arbeta i par eller grupper. Somliga lärare ansåg att genom att skapa 
heterogena grupper kunde eleverna ta vara på varandras egenskaper och erbjuda 
stöttning och hjälp till de som var i större behov av detta. En nackdel med denna typ av 
indelning som togs upp i en av de övriga uppfattningarna antydde att detta kan innebära 
att samspelet mellan eleverna utnyttjas på fel sätt vilket leder till att någon av parterna 
blir lidande. Exempelvis kan en elev med fallenhet för ämnet bromsas in och inte få 
möjligheten att utmanas på en högre nivå, medan motivationen hos de elever som kör 
fast och behöver extra stöd sjunker. Lektionstillfället kan då ses som meningslöst för 
båda parter. Enligt Lester (1996) är det oerhört viktigt att fånga upp de elever som 
fastnat för att undvika en negativ attityd till problemlösning, vilket vi kopplar till en 
annan uppfattning angående uppdelningen av elever. Läraren som var av uppfattningen 
att eleverna kunde bli lidande av att vara uppdelade i heterogena grupper påstod istället 
att homogena grupper skulle vara mest gynnsamt för eleverna. Detta eftersom att man 
då kan ha mer koll på vilka som behöver extra stöd och vilka man behövde utmana 
ytterligare, och på så sätt fanns en möjlighet att fånga samtliga elever.  

8.2.5 Avslutningsfasen  
Lärarnas olika uppfattningar gällande hur en lektion i problemlösning slutförs har en 
tydlig gemensam nämnare i ett avslutande samtal. Det som Pólya (2004) kallar ett 
bristfälligt moment, att eleverna behöver kontrollera sitt resultat, är verkligen ett 
segment som lärarna prioriterar i sin undervisning. Eleverna får inte bara kontrollera 
och analysera sin lösning, utan får även förslag på olika varianter av lösningar på 
problemet. Lester (1996) och Taflin (2007) förespråkar också ett gemensamt samtal 
kring elevernas olika lösningar vad gäller arbetet med problemlösning. Detta för att 
eleverna ska bli medvetna om olika lösningsstrategier, mönster och samband.  
 
En förutsättning för att helklassdiskussioner ska bli givande för alla elever är ett tryggt 
och öppet klassrumsklimat. Eleverna behöver känna trygghet när de presenterar 
lösningar på tavlan. De ska inte behöva känna oro för att deras lösning blir kritiserad av 
en klasskamrat. Saknas denna typ av klassrumsklimat tror vi att avslutningsdiskussionen 
istället kan påverka eleverna negativt. Ansvaret vilar då på lärarens förmåga att skapa en 
trygg klassrumsmiljö och känna av vilka elever som är redo för denna typ av 
utlämnande moment.  
 
8.2.6 Hur uppfattar lärare att de arbetar för en individanpassad undervisning? 
Studiens resultat visade på tre olika arbetssätt som lärarna utgick från för att 
individanpassa undervisningen. Några av lärarna säger att samspelet, interaktionen 
mellan elev - lärare och elev - elev, är ett sätt till att individanpassa lektionstillfällen i 
problemlösning. Variationen i hur eleverna ska samspela, om det är homogena eller 
heterogena grupper, spelar ingen roll. Syftet med grupperingen är att eleverna ska 
samspela när de arbetar med problemlösning. Ambrus och Barczi Veres (2016) skriver 
att samarbetsteknik är en väsentlig del av individanpassning när det kommer till 
undervisning i problemlösning. Givetvis bör dessa samarbetstillfällen vara noggrant 
planerade för att de faktiskt ska kunna anpassas till samtliga elever. Ambrus och Barczi 



  
 

 32 

Veres menar också att öppna frågor och hjälpfrågor är en del av individanpassning inom 
problemlösning, medan flera av lärarna associerar öppna frågor och hjälpfrågor till att 
handleda eleverna. Björkqvist (2001) antyder på att lärare ska kunna bemöta eleverna på 
en nivå som är anpassad efter deras förmågor. Vi tolkar detta som att handledning bör 
ske på ett individanpassat sätt, och menar alltså att deras nyttjande av hjälpfrågor och 
öppna frågor kan vara en omedveten individanpassning i dessa lärares undervisning.  
 
En tredje uppfattning innebar att läraren tillsatte en resurs i form av specialpedagoger 
eller andra matematiklärare. Både de elever som har svårigheter inom matematik och de 
som visar färdigheter inom ämnet får tillgång till denna resurs. Uppfattningen stärks inte 
via den valda litteraturen, men är ett intressant tillvägagångssätt vid individanpassning. 
Intressant var även det faktum att lärarna inte nivåanpassade dessa grupper, utan 
använde blandade grupper med elever som befann sig på olika nivåer. 
 
8.3 Avslutande diskussion 
Skolverket (2011) nämner problemlösning som ett mål där eleverna ska ges möjlighet 
att utveckla en förmåga att finna lösningar på matematiska problem. 
Problemlösningsförmågan identifieras just genom tolkning och analys av ett problem 
där lämpliga strategier används på ett medvetet sätt. Vi har uppmärksammat att 
majoriteten av de lärare som deltagit i denna undersökning refererar sina uppfattningar 
till kursplanen i matematik. Den insamlade empirin visar dock inte på hur lärarna 
arbetar med problemlösning som medel, utan fokuserar till största del på 
problemlösning som mål. Enligt Skolverket (2011) fungerar problemlösning som medel 
då det syftar till att utveckla övriga matematiska förmågor. Detta är ingenting som de 
deltagande lärarna verkar ha i åtanke när vi diskuterar begreppet problemlösning och 
problemlösning i praktiken. 
Studien har givit oss en tydlig bild av hur lärare uppfattar begreppet problemlösning, 
samt hur de arbetar med problemlösning i praktiken. Trots skilda uppfattningar av de tre 
olika faserna; inledningsfasen, aktivitetsfasen och avslutningsfasen visar resultatet att de 
deltagande lärarna förhåller sig till de krav som nämns i kursplanen för årskurs 4-6. 
Skolverket (2011) nämner dock att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin 
förmåga att formulera egna problem, vilket vi endast funnit en uppfattning kring. 
Övriga uppfattningar avviker från detta mål och fokuserar snarare på de mål som 
behandlar lämpliga strategier samt diskussion och analys av lösningsstrategier. I och 
med att lärare ofta arbetar med ett område i olika moment så kan uteslutandet av detta 
mål givetvis vara medvetet. Möjligen kan detta vara ett mål som planeras förekomma 
längre fram i processen då eleverna utvecklat grundläggande kunskaper kring 
problemlösning.  
 
Empirin från denna studie visar att samtliga lärare uppfattar att de arbetar med 
problemlösningens avslutande fas på ett likvärdigt sätt. De ser denna avslutande fas som 
ett moment där det sker en diskussion och reflektion kring det aktuella problemet och de 
valda strategierna. Pólya (2004), Lester (1996) och Shimizu (2014) förespråkar 
ytterligare en avslutande fas på arbetet som de anser vara väsentlig för elevernas 
lärande. De menar att eleverna vinner en djupare förståelse för problemen ifall de får 
analysera sina resultat på nytt, vilket enligt Lester och Shimizu kan ske genom att föra 
in tidigare lösta problem i den avslutande fasen. På så sätt skapas ett samband mellan 
undervisningsmomenten vilket bör utveckla elevernas förståelse. Denna metod brukades 
inte av de deltagande lärarna, utan de utförde endast återkoppling av de aktuella 
problemen. Däremot har vi under tidigare tillfällen upplevt att detta moment delvis 
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träder in i undervisningens inledning då lärare återkopplar till tidigare uppgifter för att 
inkludera samtliga elever i ett nytt problem.  
 
Denna fenomenografiska studie har undersökt lärares olika uppfattningar kring 
fenomenet problemlösning. I och med de skilda uppfattningarna så bidrar studien till ett 
nytt synsätt kring fenomenet. Lärarnas olika uppfattningar synliggör även olika 
didaktiska aspekter, vilket kan bidra till en utveckling av undervisning i 
problemlösning.  
 
 
 
8.4 Förslag till vidare forskning 
Under arbetet med studiens resultat, analys och diskussion, så har funderingar angående 
vidare forskning vuxit fram. Gällande hur lärare väljer ut lämpliga problem till 
undervisningen visade resultatet att de tenderar i att antingen använda sig av ett enskilt 
eller av ett flertal problem. Det vore därför spännande att forska på ifall något av 
arbetssätten är mer gynnsamt för elevernas prestation i problemlösning. 
 
Forskning samt lärares uppfattningar visar även att en lektion i problemlösning bör 
avslutas med en gemensam diskussion. Det vore därför intressant att forska på hur 
diskussionen bör utformas för att den ska gynna samtliga elever. Någonting vi lagt 
märke till under vår utbildning är att elever som är i matematiska svårigheter ofta inte är 
aktiva i denna typ av helklassdiskussioner. Utvecklas dessa elever verkligen av 
diskussioner i helklass, eller är detta i deras fall endast ett bortkastat lärandetillfälle? 
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Bilagor 
 

Bilaga A Intervjufrågor 
 

• Hur uppfattar du begreppet problemlösning?  !  
• Hur skulle du beskriva din roll som lärare när du undervisar genom 

problemlösning?  
• Hur planerar du en lektion i problemlösning? 
• Hur tänker du när du väljer ut problem? 
• Vilka faktorer anser du vara viktigast när du undervisar genom problemlösning? 
• Hur arbetar du med de olika strategierna gällande problemlösning?  
• Hur tänker du kring individanpassning när det gäller undervisning i helklass? 
• Hur handleder du eleverna när de löser problem? 
• Hur skulle du beskriva den klassrumsmiljö som bäst gynnar elevernas lärande 

vid arbete genom problemlösning? (fysisk- och social klassrumsmiljö) 
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Bilaga B – Missivbrev 
 

Hej, 
 

 
 
 
 
Vi heter Viktor Kvistenberg, Joakim Elmqvist och Maja Borgström och går sjunde 
terminen på lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under terminen kommer 
vi att skriva ett självständigt arbete inom matematik. 
 
Syftet med arbetet är att ta reda på hur lärare arbetar med problemlösning och 
individanpassning i praktiken. Vi skulle därför vilja utföra en intervju samt observera ett 
lektionstillfälle.  
 
Vi undrar därför om du är villig att delta i vår undersökning. Svaren du ger under 
intervjun kommer att behandlas anonymt i det färdiga arbetet. Intervjun kommer att 
spelas in, om du önskar att genomföra intervjun utan att bli inspelad får vi be dig 
kontakta oss i förväg. Önskar du att bara bli intervjuad får du gärna meddela oss detta. 
 
Intervjuer och observationer kommer att äga rum dagar mellan 20/11-30/11. Skicka 
gärna ditt svar angående deltagande, samt vilka tider som passar dig. Vi önskar svar 
senast den 20/11.  
 
 
 
 
Kontaktvägar: 
 
Vk222aj@student.lnu.se   Viktor Kvistenberg  
Je222tf@student.lnu.se   Joakim Elmqvist  
Mb222xy@student.lnu.se   Maja Borgström  
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