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Abstrakt 
Syftet med studien är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med problemlösning 
utifrån frågeställningarna vilka strategier lyfter lärare fram i 
problemlösningsundervisningen och vilken roll tar läraren i undervisningssituationer 
av problemlösning. Fär att samla in epiri till studien har tre lärare deltagit och deras 
före, under och efter problemlösningsundervisningen undersöktes. Lärarnas planering 
av undervisningen gav information om tankar och utgångspunkter i problemlösningen 
som sedan utfördes och som då observerades med hjälp av två observationscheman 
utifrån det teoretiska ramverket, bestående av Pólyas fyra faser (1945) och Smith och 
Steins fem undervisningspraktiker (2014). Observationerna kompletterades med 
intervjuer av observerade lärare. Insamlad data bearbetades och sammanställdes till ett 
resultat. Analyserades gjordes av resultatet med det teoretiska ramverket som filter. 
Studiens resultat visar att introduktionen av ett problem är viktigt för elevers förståelse 
för det. Lärarens förberedelse och förutsättande av lösningsmetoder och strategier innan 
lektionen bidrar till att de lyckades bättre med att tydliggöra den matematiska idén i 
diskussionsdelen av problemlösningens. Samtidigt visar resultatet att lärare lägger olika 
mycket vikt på att uppmärksamma utvärderingar och reflektion i problemlösningen. 
Övergripande visar studien att lärarna tar en stor roll i att hjälpa och kontrollera 
elevernas process i lösandet av problem. Det framkommer även att lärarnas aktiva urval 
av elevlösningar skiljer sig mellan lärarna.  
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1 Inledning 
I kursplanen för matematik (Skolverket 2017) framgår att undervisningen ska vara 
utformad på ett sätt som stödjer eleverna att formulera och lösa problem. 
Problemlösningsförmågan lyfts fram i kursplanen för matematik som en förmåga som 
eleverna ska utveckla genom sin skolgång. De ska även utveckla förmågan att formulera 
och lösa problem samt värdera valda metoder och strategier (Skolverket 2017). Smith 
och Stein (2014) anser att problemlösningen står på två ben. Det ena benet är 
utvecklandet av problemlösningsförmågan vilket innebär att kunna tolka, lösa och 
formulera matematiska problem. Det andra benet är problemlösning som metod för att 
öva och utveckla andra matematiska förmågor.  
 
I verksamheter i lågstadiet har olika förhållningssätt av problemlösning observerats de 
senaste fyra åren. Hur stor plats problemlösning har fått i de olika klasserna varierar. 
Även hur läraren ser på och definierar problemlösning har stora variationer. Forskning 
från svenska skolor visar att lärare tenderar att forma prov och uppgifter som innehåller 
matematiska idéer och tillvägagångssätt som elever sedan tidigare känner till (Boesen 
2006). Taflin (2007) menar att ett arbetssätt där elever alltid är väl bekanta med 
innehållet hämmar deras kreativa lösande i matematik. Därför förespråkas 
problemlösning med rika problem, vilket innebär utmanande uppgifter där det finns 
flera möjliga sätt att ta sig an och lösa ett problem. Genom detta utvecklar eleverna en 
kreativ förmåga att lösa problem (Taflin 2007). Enligt Lester och Lambdin (2007) har 
läraren en viktig uppgift att i undervisningen presentera rika problem, som möjliggör för 
eleverna att utgå från sina befintliga kunskaper. Taflin (2007) menar även att 
problemlösningslektionens olika faser och lärarens olika roller bidrar till att eleverna får 
arbeta på ett varierat sätt. Förhoppningen är att studien kan bidra med kunskap om hur 
lärare på ett framgångsrikt sätt kan arbeta med problemlösning så att eleverna får goda 
förutsättningar att utmanas och utvecklas. Denna studie kommer därför att undersöka 
hur lärarens olika roller kan se ut i problemlösningen och hur de olika faserna i en 
lektion används för att främja lärandet.  
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2 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur lågstadielärare arbetar med problemlösning. 
Studien ämnar undersöka de delar av undervisningen som läraren lägger vikt vid och 
hur lärare agerar i undervisningen. 
 
 
2.1 Frågeställningar 
 

• Vilka strategier lyfter lärare fram i problemlösningsundervisningen? 	
 

• Vilken roll tar läraren i problemlösningsundervisningen?  
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3 Tidigare forskning 
Nedan redogörs för tidigare forskning inom problemlösning. Det som inkluderas är 
problemlösningsdefinitioner, problemlösningens syfte och lärarens roll inom 
problemlösningsundervisningen. 
 
3.1 Vad är problemlösning?  
Lester och Lambdin (2007) definierar problemlösning som att ställas inför en situation 
av förvirring där ett uppenbart svar eller lösningssätt inte finns och där problemlösaren 
behöver sammanfoga olika delar av kunskap för att lösa problemet. Ahlberg (1991) 
likställer det med den bearbetning som sker när elever diskuterar kring lösandet av 
uppgifter som är problem. Boesen (2006) menar att en förutsättning för att utveckla 
problemlösningsförmågan är att möta olika typer av problem och inte enbart sådana 
problem och lösningsstrategier som eleverna redan innan är bekanta med. För att en 
matematikuppgift således ska kunna definieras som problemlösning, enligt Boesen 
(2006), bör den innehålla utmaningar som väcker elevernas kreativitet i 
lösningsprocessen. Problemlösning innebär även att kunna lösa en uppgift, som 
uppfyller vissa specifika krav, genom att tillämpa adekvat matematik samt adekvata 
metoder. Detta för att nå målet; lösningen av problemet (Lester 1983). Med adekvata 
metoder menas matematiska strategier som kan innefatta till exempel olika räknesätt. 
Det kan också innebära att processa uppgiften genom att använda olika 
representationsformer så som att rita, bygga och skriva (Lester 1983). 
 
3.1.1 Problemlösningens förutsättningar 
Problemlösning bygger på att det inte finns något givet tillvägagångssätt som ger en 
korrekt lösning. Det krävs en ansträngande insats från problemlösaren, för att uppgiften 
inte ska klassas som rutinuppgift (Lester 1983). Schoenfeld (1992) lyfter fram 
användandet av strategier och angreppssätt för att lösa problem som inte är 
rutinmässiga. Detta kallas för heuristik, vilket är en praktisk inriktad vetenskap där 
processer står i fokus för att ta sig an och lösa problem (Pólya 1945). Läraren stöttar 
eleven till att själv finna svaret, likt en induktiv metod. Eleven får ta sig an problemet 
och själv upptäcka tillvägagångssätt (Taflin 2007).  
 
Problemlösning förutsätter att elever redan har en del kunskaper inom matematik, så 
som fakta och definitioner, algoritmer, strategier och kännedom om olika problemtyper 
(Lester 1996). Även kunskaper som rutinmässiga procedurer, till exempel 
multiplikationstabellen, kan bidra med kunskap i problemlösning (Lester 1996). I likhet 
med Lester (1996) menar Schoenfeld (1992) att elever behöver använda denna sorts 
kunskap för att kunna utföra problemlösning.  
 
Schoenfeld (1992) och Lester (1996) lyfter fram kontroll som en viktig del av 
problemlösningsförmågan. Det handlar om att kontrollera sina handlingar, strukturera 
det egna tänkandet och handla utefter det (Lester 1996). Schoenfeld (1992) menar i 
likhet med detta att kontroll innebär att planera arbetet, beskriva och förklara processen 
och välja strategier och resurser (Schoenfeld 1992). En del av denna kontrollaspekt är 
metakognition. Detta innefattar en medvetenhet om sitt tänkande och en förmåga att 
blicka tillbaka på och utvärdera det som åstadkommits (Lester 1996).  
 
Lester (1983) menar att en viktig beståndsdel i problemlösning är att problemet har en 
relevans för dem som ska lösa det. Alltså att de har ett behov att lösa det eller vilja till 
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det. Attityder så som intresse, motivation, självförtroende, tålighet i svårigheter, mod att 
ta risker, att våga vara i osäkra situationer och uthållighet påverkar hur eleverna 
presterar i problemlösningen (Lester 1996).  
 
Schoenfeld (1992) menar att kapaciteten i problemlösning påverkas av elevers 
inställningar, föreställningar och uppfattningar av matematik. Alltså hur en person ser 
på matematik, utifrån sig själv och omgivningen (Schoenfeld 1992). Lester (1996) 
menar att det är elevernas uppfattningar om matematik som avgör hur deras attityder 
och känslor kring ämnet formas. Schoenfeld (1992) väver in kontexten och den kultur 
som eleven lever i med föreställningarna om matematik. Lester (1996) skiljer däremot 
mellan uppfattningar om matematik och socio-kulturella sammanhang. Socio-kulturellt 
sammanhang förklaras då som elevernas sociala och kulturella kontexter och hur detta 
påverkar tillägnandet av ny kunskap. Vilken matematik som lärs in och hur den förstås 
beror på elevers sociala och kulturella kontexter utanför skolan, men också på samspel 
mellan elever och mellan elever och lärare (Lester 1996). 
 
Larsson och Ryve (2018) förklarar att det som för en elev är ett problem inom 
matematiken inte automatiskt är ett problem för en annan. Om eleven redan har 
förståelse för den matematiska idén är det snarare en rutinuppgift än problemlösning. 
Det är därför av vikt vid problemlösning att uppgifterna som väljs är på en nivå där 
eleverna utmanas och ställs inför en situation där de behöver lösa ett problem (Larsson 
& Ryve 2018).  
 
3.1.2 Matematiska strategier  
Kännetecknande för en god problemuppgift är att det finns olika sätt att ta sig an 
uppgiften på, med hjälp av matematiska strategier. Exempel på detta är additiva och 
multiplikativa strategier (Larsson & Ryve 2018).  
 
3.1.3 Representationsformer  
Representationsformer är en betydande del i problemlösning. Representationsformerna 
kan delas upp på olika sätt men vanligt förekommande begrepp är föremål, ord, symbol 
och bild (McIntosh 2008). Representationsformer skiljer sig från strategierna i att de 
visar och uttrycker strategierna som är angreppsätt till problemet (Larsson & Ryve 
2018).  
 
3.1.4 Rika problem 
Rika problem ska enligt Taflin (2007) presentera och innehålla användbara matematiska 
idéer och/eller lösningsstrategier. Vidare ska problemet vara sådant att eleverna har lätt 
att förstå det och därigenom kan ta sig an det. Men själva problemet ska inte vara för lätt 
då det är ett rikt problem. Det ska innebära utmaning och kräva möda och tid. Det ska 
finnas olika tillvägagångssätt för att lösa problemet, detta med olika strategier och 
representationsformer. Problemet möjliggör för diskussion där olika lösningar visas och 
som pekar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. Vidare ska 
problemet vara en brobyggare, vilket innebär att problemet skapar kopplingar mellan 
olika matematiska områden. Till sist är ett rikt problem sådant att elever och lärare kan 
formulera nya liknande problem (Taflin 2007). Vinsten med problemlösning baserat på 
rika problem finns i att elever får bygga ut och använda sina kunskaper inom matematik 
vilket gör eleverna mer matematiskt medvetna (Taflin 2007). 
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3.1.5 Den kognitiva processen 
Tänkande och kognitivt processande är förmågor som övas genom problem som innebär 
utmaning (Taflin 2007). Genom problemlösning lär sig eleverna tänka matematiskt 
(Schoenfeld 1985). Pólya (1945) lyfter fram processen av att lösa problem som viktig 
att förstå. När processen förstås kan eleven utläsa gemensamma drag i problemet som 
kan appliceras i andra problem. 
 
3.1.6 Problemlösningsförmågan 
Smith och Stein (2014) lyfter fram syftet med problemlösning som utvecklandet av 
problemlösningsförmågan, vilket innefattar att kunna tolka, lösa och formulera 
matematiska problem. Även Skolverket uttrycker i kursplanen för matematik 
(Skolverket 2017) att eleverna ska kunna formulera egna samt lösa problem. De ska 
även kunna reflektera kring problemen de löser, så som strategier, metoder och resultat 
(Skolverket 2017). Taflin (2007) värdesätter själva processen i problemlösningen. Hon 
syftar då på den process det innebär att lära sig hur man möter och tar sig an ett problem 
som man inte vet svaret på. Problemlösning är ett sätt att utforska nya områden, till 
skillnad från att göra problemuppgifter utifrån områden som redan är kända för eleven 
(Lester & Lambdin 2007). Problemlösning kan i dess bästa form möta och utmana 
elever som ligger på olika nivåer i matematiken, förutsatt att problemuppgifterna är 
anpassningsbara (Lester & Lambdin 2007). 
 
 
3.2 Lärarens roll 
Här redogörs för tidigare forskning kring lärarens roll i problemlösningsundervisningen. 
Viktiga uppgifter läraren har i undervisningen så som ledandet av diskussioner och 
frågeställandet lyfts fram. 
 
3.2.1 Undervisningen 
Karlsson och Kilborn (2015a) menar att läraren bör se till att eleverna är bekanta med 
de modeller eller någon av de modeller som måste tillämpas för att problemet ska kunna 
lösas. Kontexten för problemet bör vara bekant för eleverna för att de ska kunna relatera 
till problemet och bedöma om en lösning är rimlig. Läraren ska uppmuntra eftertanke 
och resonemang kring lösningen snarare än att snabbt gå vidare till nästa uppgift 
(Karlsson & Kilborn 2015a) 
 
3.2.2 Att orkestrera diskussioner  
Larsson och Ryve (2018) har utvecklat en forskningsbaserad modell som kan användas 
för att leda diskussioner utifrån problembaserad undervisning. I den modellen är 
lärarens orkestrerande roll viktig. Då elever arbetat med ett matematiskt problem kan 
läraren göra aktiva urval av elevlösningar för att diskutera dem i helklass. På så vis ser 
läraren till att en diskussion får ett givande innehåll som presenteras för eleverna. På 
detta sätt läggs fokus på matematikinnehållet och slumpmässiga svar undviks. Det är 
tidseffektivt då lösningar kan peka på matematiken eller leda till att matematiken 
synliggörs för eleverna. Även Karlsson och Kilborn (2015a) förordar att läraren leder 
diskussioner kring olika angreppssätt och lösningsmetoder samt diskussioner av olika 
lösningar. Problemlösningen kan då innefatta eftertanke och variation av metoder. Detta 
kräver dock en genomtänkt inskolning för eleverna för att samtliga elever involveras 
och på så sätt undviker att några blir aktiva medan andra blir passiva.  
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För att eleverna ska upptäcka matematiska idéer, som är ett syfte med problemlösning, 
bör läraren planera och koppla samman hur elevers idéer, resonemang och lösningar kan 
användas. Även om eleverna inte medvetna om detta är läraren högst medveten och 
arbetar på sådant sätt (Larsson & Ryve 2018). Karlsson och Kilborn (2015a) menar att 
läraren bör uppmuntra resonemang och mångfald i angreppssätt för att undvika att fokus 
läggs endast på svaret. Detta för att kunna hitta nya generella metoder och undvika att 
eleverna stannar vid att gissa sig fram till rätt svar. Då lektionen sammanfattas bör 
läraren lyfta fram intressanta lösningar och peka på matematiska idéer och hur ett 
matematiskt innehåll kan generaliseras och användas i andra sammanhang (Karlsson & 
Kilborn 2015a). 
 
3.2.3 Lärarens metoder för att ställa frågor 
Pólya (1945) redogör för frågeställandet som ett viktigt instrument i lärarens roll vid 
problemlösning. Pólya (1945) menar att läraren bör börja med att ställa generella frågor 
kring problemet och fortsätta med mer detaljerade och specifika frågor. Om eleven inte 
hänger med kan läraren med fördel börja om med generella frågor. Frågorna ska vara 
generella för problemlösning och inte enbart för det specifika problemet. Dessa frågor 
kan till exempel vara: Vad är villkoren? Vad är det okända? Eleven kan således få 
möjlighet att utveckla en förmåga snarare än att lära sig en teknik.  
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4 Teoretiskt ramverk 
Lärares angreppssätt av problemlösning analyseras utifrån ett ramverk som bygger på 
teorier kring strategier för problemlösning. Först redovisas Pólyas fyra faser 
tillsammans med åtta tankeprocesser för problemlösning, enligt Charles, Lester och 
O’Daffer. Sedan redogörs för Smith och Steins fem undervisningspraktiker. 
 
4.1 Problemlösningsstrategier utifrån Pólyas fyra faser 
Pólya (1945) utvecklade redan 1945 fyra faser för att gruppera olika frågor som hjälper 
att ställas vid lösning av ett matematiskt problem. Charles, Lester och O´Daffer (1987) 
har utifrån Pólyas faser utvecklat dem till tankeprocesser inom problemlösningen. 
Karlsson & Kilborn (2015b) anser att Pólya har en alltför statisk syn på problemlösning 
för att ensam passa in i dagens skola. De anser att problemlösning ska bestå i 
utvecklandet av matematiska modeller. Med hjälp av goda matematiska modeller kan 
passande lösningsstrategier finnas.  
 
4.1.1 Tolka och förstå problemet 
Den första fasen innebär att kunna utläsa vad som krävs för att lösa problemet. Att 
förstå problemet innefattar även att eleven förstår till den grad att eleven kan redogöra 
för den muntligt. Pólya (1945) förklarar detta som att peka ut det okända, inom data och 
villkor. Charles, Lester och O´Daffer (1987) beskriver detta stadie som att förstå 
villkoren och variablerna i problemet. I likhet med detta förklarar Karlsson och Kilborn 
(2015b) detta steg med att det kan innebära att rita upp en figur över situationen och 
förstå inom vilka ramar och villkor problemet är. Pólya (1945) anser att eleven även bör 
tänka på de huvudsakliga delarna av problemet, upprepade gånger och från olika 
vinklar. Detta steg kan även delas upp i två delar; bekanta sig med problemet och arbeta 
för bättre förståelse av problemet. Det sistnämnda kan innebära att klargöra 
formuleringar och reda ut ords betydelse där det är nödvändigt (Charles, Lester & 
O´Daffer 1987). Det är viktigt att eleven som problemlösare förstår problemet och har 
en vilja att lösa det. Pólya (1945) pekar på riskerna med att elever är omotiverade och 
inte vill lösa ett problem. För att undvika detta planerar läraren problemuppgifterna 
noggrant så att de varken är för svåra eller för lätta. De ska även vara naturliga och 
intressanta. 
 
4.1.2 Göra en plan för lösandet 
Pólya (1945) redogör för detta steg som att ha en plan innebär att översiktligt veta vilka 
metoder, konstruktioner eller beräkningar som krävs för att ta reda på det okända i 
problemet. Karlsson och Kilborn (2015b) formulerar det som att se vilka delar som hör 
ihop. Att se och göra kopplingar mellan det okända och informationen som finns, kan ge 
förståelse för lösningen. Charles, Lester och O´Daffer (1987) redogör för hur läraren 
genom samtal med och genom att ställa frågor till eleverna kan stötta dem till att se och 
välja vilken information och data som behövs för att lösa problemet. Även Pólya (1945) 
anser att läraren har en viktig roll i att stötta eleven till att utveckla bra idéer. Då goda 
idéer baseras på tidigare erfarenhet och tidigare tillskriven kunskap, är det för lösandet 
av ett problem en förutsättning att kunskap finns i ämnet sedan tidigare (Pólya 1945). 
Frågor att ställa i denna situation kan vara: Finns det tidigare kända problem där 
kunskap om lösningsmetoder finns? Används alla uppgifter som angivits i uppgiften? 
(Karlsson & Kilborn 2015b). Att gå från förståelse för ett problem till att forma en plan 
för lösningen kan vara en svår och lång process (Pólya 1945). Huvuddelen av att lösa ett 
problem är att forma en idé till en plan av hur problemet kan lösas. En sådan idé kan 



  
 

  8 
 
 

utvecklas gradvis eller komma plötsligt. Läraren kan i samtal med klassen låta dem 
föreslå tillvägagångssätt och strategier för att ta sig an problemet. På så vis får de idéer 
till hur problemet kan lösas (Charles, Lester & O´Daffer 1987). Lester (1996) 
poängterar att detta moment kan uteslutas när eleverna blivit vana problemlösare. Det 
kan vara nödvändigt att se problemet från en annan vinkel vilket kan innebära att 
variera, förändra eller bryta ner problemet (Pólya 1945).  
 
4.1.3 Att genomföra planen 
Den tredje fasen består i att utföra den plan som gjorts för problemet. Pólya (1945) 
anser att denna fas är enkel att utföra, förutsatt att planen är noggrant gjord. Det krävs 
främst tålamod och precision i att utföra varje del av planen och sedan kontrollera varje 
steg. Eleverna använder lösningsstrategier korrekt och når delmål i lösandet (Charles, 
Lester & O´Daffer 1987). Under denna tankeprocess studerar läraren eleverna då de 
löser problemet. Läraren ställer frågor kring deras process som hjälper dem att tänka 
kring sitt lösande. Om en elev inte kommer vidare kan läraren ge ledtrådar som 
anpassning för att förhindra att eleven ger upp. Läraren har en viktig uppgift i att se till 
att eleverna kontrollerar varje steg i lösningen. Pólya (1945) differentierar att kunna se 
och bevisa en lösning. Frågor som läraren kan ställa till eleverna är: Kan du se att steget 
i lösningen är korrekt? Kan du bevisa att steget i lösningen är korrekt? Eleven ska kunna 
vara övertygad om att varje steg är korrekt utfört. En viktig del i detta steg är att eleven 
äger sin plan. Om eleven fått idéer kring lösningsprocessen från någon annan, till 
exempel läraren eller klasskompisar, är risken större att eleven glömmer bort ett steg i 
utförandet av planen (Pólya 1945). I denna fas ger eleverna svar i termer av de data som 
ges i problemet. (Charles, Lester & O´Daffer 1987). Eleverna ser tillbaka på sin lösning 
och kontrollerar att svar getts utifrån frågan och utifrån de förutsättningar som anges i 
problemet.  
 
4.1.4 Utvärdera och reflektera 
Elever har lätt att känna sig klara med problemet då de fått fram en tillfredsställande 
lösning. I sådant fall riskerar de att gå miste om vad Pólya (1945) menar är en viktig del 
i arbetet med problemlösning, som även bidrar till att eleverna växer i sina matematiska 
kompetenser. Denna fjärde och sista fas i problemlösningsprocessen innebär att 
kontrollera och diskutera den kompletta lösningen (Pólya 1945). Eleven ser tillbaka på 
sitt arbete med problemet och undersöker återigen om lösningen är korrekt. Kan 
lösningen visas på ett annat sätt, med andra metoder? Här kontrolleras även lösningens 
rimlighet och om den kan förbättras och förenklas (Charles, Lester & O´Daffer 1987). 
Genom att lägga tid på denna fas förbättras inte bara lösningen utan även förståelsen för 
lösningen. Genom att jämföra olika lösningsstrategier kan eleverna göra lämpliga 
generaliseringar (Charles, Lester & O´Daffer 1987). Läraren kan stötta elever genom att 
visa på att kopplingar finns mellan olika problem. Läraren uppmuntrar elever till att 
hitta andra problem där samma lösningsmetoder eller samma lösning kan användas 
(Pólya 1945). Exempel på fråga som kan ställas är: Kan resultatet eller metoden 
användas för att lösa andra problem? (Pólya 1945). En god problemlösare är inte nöjd 
med att hitta en lösning på ett problem utan söker att hitta smartare och generella 
lösningar på problemet (Karlsson & Kilborn 2015b).  
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4.2 De fem undervisningspraktikerna – Smith och Stein (2014) 
De fem praktikerna, utformade av Smith och Stein (2014), är en modell som är tänkt att 
användas för att öka den matematiska förståelsen genom att läraren väljer ut 
elevlösningar som används i problemlösningsundervisningen. Dessa fem praktiker 
bygger på varandra. Till skillnad från Pólya (1945) som har ett elevperspektiv fokuserar 
denna modell på lärarens roll och strategier för att bearbeta den problemlösning som 
eleverna utför.  
 
4.2.1 Förutse 
Den första praktiken handlar om att på förhand kunna se hur eleverna kommer att 
hantera uppgiften de kommer att ställas inför. Smith och Stein (2014) menar att detta 
inte är något som görs snabbt och lätt utan kräver noga eftertanke och att kunna sätta sig 
in i tänkbara scenarier. Läraren funderar över vilka matematiska strategier eleverna 
kommer att använda, felaktiga som korrekta. Relationen mellan de strategier eleverna 
kan tänkas använda sig av och de matematiska idéer som det i undervisningstillfället är 
önskvärt att eleverna ska lära sig förutse. Läraren behöver själv lösa uppgiften på så 
många sätt som möjligt och analysera de strategier som används i förhållande till 
matematiska idéer. Kollegor och redan utförda elevlösningar kan vidare användas för att 
få ytterligare förståelse för uppgiften (Smith & Stein 2014).  
  
4.2.2 Överblicka 
Under det att eleverna löser uppgifter, antingen enskilt, i par eller i grupp antar läraren 
en överblickande roll (Smith & Stein 2014). Här observerar läraren noggrant vilka 
lösningsstrategier och vilka matematiska idéer eleverna väljer att använda, då de arbetar 
med uppgiften. Är läraren påläst på möjliga lösningar inför lektionen underlättar detta i 
att under lektioner överblicka de lösningar eleverna gör. Detta ger läraren ett underlag 
att använda vid den gemensamma diskussionen (Smith & Stein 2014). I denna process 
då eleverna jobbar med problemlösningen anser Smith och Stein (2014) att läraren har 
en uppgift att ställa frågor till eleverna som hjälper dem att få syn på sin tankeprocess. 
Då eleverna blickar tillbaka på uppgiften och reflekterar kring lösningsstrategier finns 
möjlighet att se hur strategier kan förbättras eller bytas ut mot andra effektivare 
strategier (Smith & Stein 2014). Dessa väl ställda frågor kan även ge läraren inblick i 
hur mycket av det matematiska innehållet eleven har förstått. 
 
4.2.3 Välja ut 
Att välja ut innebär enligt Smith och Stein (2014) att välja de elevlösningar som ska 
lyftas fram och diskuteras med hela klassen. Detta bör göras så att det matematiska 
innehåll som är syfte och mål med lektionen blir belyst. Förarbetet som läraren gjort i 
ovanstående punkter underlättar för att välja ut lösningar där elever belyser olika men 
lämpliga metoder och strategier. Detta innebär att läraren gör välgrundade val av elever 
som redovisar. Detta kan göras genom att kalla fram de eleverna med passande 
lösningar för att redovisa sin process. Läraren kan även förbereda eleverna på detta 
innan diskussionen i helklass börjar. Ett annat alternativ är att be om frivilliga och sedan 
bland dem välja ut en elevlösning som är givande för klassen att ta del av (Smith & 
Stein 2014).  
 
4.2.4 Ordna 
I denna del av arbetet väljer läraren ut den ordning som elevlösningarna med fördel 
redovisas i (Smith & Stein 2014). Detta kan ske med olika syften. Att först lyfta fram 
den strategi som flest elever använder bidrar till att de eleverna blir delaktiga, ser att 
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andra använt samma strategi och möjliggör för att de kan relatera denna strategi till 
andra strategier. Ett annat angreppssätt för läraren är att börja med en lösningsstrategi 
som är konkret, som till exempel visar lösningen genom bilder eller modeller. För att 
hjälpa eleverna att jämföra olika strategier kan både liknande lösningar komma 
tillsammans och kontrasterande lösningar komma i följd (Smith & Stein 2014).  
 
4.2.5 Koppla ihop 
Slutligen ska diskussionen summeras med att eleverna, med lärarens stöttning, kan 
koppla ihop sina egna och andras lösningar med den för lektionen centrala matematiska 
idén. Smith och Stein (2014) lyfter fram risken med att lektionen stannar vid 
presentationen av en mängd olika lösningssätt. De menar också att eleverna inte ska gå 
från lektionen med att den bästa lösningsstrategin utsetts. Snarare att olika 
lösningsstrategier tillsammans formar en slutsats där eleverna fått förståelse för de 
matematiska idéer som ämnats med lektionen.  
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5 Metod  
Detta kapitel redogör för hur data samlats in genom att förklara den använda metoden, 
urvalsprocessen och hur genomförandet och databearbetningen gått till. Vidare 
presenteras trovärdighet och giltighet samt etiska överväganden som tagits hänsyn till. 
Sist redovisas val av problemuppgifter. 
 
5.1 Urval  
Studien utfördes i tre olika klassrumssituationer på två olika skolor i södra Sverige. 
Totalt har tre lärare kontaktats och samtliga ställde upp på att delta i studien. En lärare 
arbetade tillsammans med en kollega med problemlösning i en åldersblandad halvklass 
som bestod av elever i årskurs 1 och 2.  Det var alltså två lärare aktiva i denna lektionen 
och de turades om att leda lektionen. Då de följde en gemensam planering och 
arbetsgång kommer de vidare i studien att benämnas som en lärare. Vidare observerades 
två separata årskurs 3:or. Syftet med att undersöka olika årskurser var att det kan visa på 
ett bredare utbud av problemlösningsstrategier och angreppssätt. Även syn på lärares 
roll i problemlösningssituationer kan variera i olika stadier. En aspekt av detta urval är 
att det gjordes för att de valda lärarna och klasserna fanns lätt tillgängliga, både 
geografiskt och utifrån relationer med lärarna. Detta kan liknas vid ett 
bekvämlighetsurval då Bryman (2018) beskriver detta urval som är informanter som 
finns lättillgängliga. Däremot fanns det en tanke med valet av flera av dessa lärare. De 
valdes ut genom kontakter där jag sett lärare jobba med problemlösning på olika sätt. 
Det kan då liknas vid ett målstyrt urval som sätter forskningsfrågorna i centrum för 
urvalet (Bryman 2018).  
 
5.2 Kvalitativ metod 
Då en kvalitativ metod utgår från att studera verkligheten (Denscombe 2012). Som 
metod i studien passade därför en kvalitativ metod då den ämnade undersöka företeelser 
utifrån skolverksamhet. Då metoder för insamlande av empiri inom kvalitativa studier 
bland annat är intervjuer och observationer för att få djupare inblick i en fråga, passade 
detta i studien (Denscombe 2012). För att samla in empiri till studien observerades 
således lärare i undervisningssituationer kring problemlösning. Det observerades hur 
lärarna lade upp sina lektioner och utförde dem samt vilka problemlösningsstrategier de 
presenterade för eleverna. Efter lektionerna utfördes intervjuer med lärarna där de fick 
utvärdera lektionen och frågor ställdes kring deras undervisning.  
 
5.2.1 Strukturerade observationer 
En strukturerad observation är en observationen där på förhand valda regler gäller 
(Bryman, 2018). Det som ska registreras av observatören är även uttalat och bestämt. 
Denna form av observation kan även kallas systematisk observation (Denscombe 2012). 
Larsen (2012) kallar metoden för icke-deltagande observation. Det som denna studie 
skulle observera beskrevs generellt för lärarna i det initiala stadiet av förfrågan om 
deltagande och tydliggjordes i detalj inför observationstillfällena. Lärarna kunde 
därigenom veta vad i deras undervisning och beteende som observerades. De regler som 
sattes upp för observationen ramar in det observatören ska titta efter och hjälper således 
att fokusera på det viktiga och användbara i observationen (Bryman 2018). Dessa regler 
får ofta namnet observationscheman. I studien användes tre observationscheman 
parallellt för att vid observationstillfället hålla fokus på det som var relevant för studien. 
Utifrån användandet av observationsschemat är det viktigt att observatören har ett 
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tydligt fokus och vet vad vederbörande ska observera. Det är också viktigt att ha fokus 
på den eller de personer som ska observeras (Bryman 2018). 
 
5.2.2 Kvalitativ deltagande intervju  
Johansson och Svedner (2010) redogör för att intervju är en passande metod för att få 
kunskap om lärares undervisning och planering. Detta motiverar valet av intervju som 
metod i denna studie. Intervjun utfördes efter lektionen i problemlösning där läraren 
observerats utifrån de faser som lyfts upp i undervisningen samt vilka roller läraren 
antar i lektionen. Intervjuerna gick hand i hand med observationerna och de 
kompletterade varandra. Att använda flera metoder ger bättre förutsättningar att ge ett 
intressant resultat (Johansson & Svedner 2010). Intervju ämnar ta reda på vad lärare 
anser som viktigt och användbart. Frågor som ställs kan justeras och anpassas utefter 
intervjuns gång (Kvale & Brinkmann 2009). I studien användes en intervjuguide (se 
Bilaga E) som stöd och utgångspunkt i intervjuerna. Intervjuguiden bestod av fem 
teman med tillhörande frågor. Då intervjun genomfördes anpassades den och frågor 
valdes ut med tanke på det som observerats under lektionen. I vissa fall ändrades 
ordningen på frågorna som ställdes för att få ett bättre flyt i samtalet. I vissa fall uteslöts 
frågor då den intervjuade redan svarat på frågan i samband med en annan fråga. 
Faktorer som spelar in på intervjun är innehållet, formen för intervjun och hur angeläget 
informanten anser att intervjun är (Lantz 2013). Detta togs hänsyn till och lärare 
informerades att intervjun skulle ta max 20 minuter, en tidsgräns som intervjuaren såg 
till inte överskreds. Detta för att lärarna skulle känna att de hade tid till intervjun. 
Frågorna till intervjun är utformade utifrån det teoretiska ramverket för studien, och 
detta kan påverka hur informanten uppfattar frågan (Lantz 2013). 
 
 
5.3 Genomförande 
För att få en större uppfattning om området problemlösning gjordes litteratursökningar 
och tidigare forskningsresultat och teorier studerades. Tre lärare kontaktades via mail 
där de informerades om undersökningen och fick en formell förfrågan (se bilaga A) om 
att delta i studien. Lärarna informerades om att studien gick ut på att innan lektionen få 
ta del av planering, under lektionen observera lärarnas upplägg, utförande och roller i 
problemlösningen samt efterföljande intervju av lärarna kring deras insats. Efter att 
lärarna gett sitt samtycke till att delta i studien bokades datum och tid in för utförande 
av lektioner och intervjuer. Kontakt hölls vid lärarnas planerande av sina lektioner, 
vilket observatören även tog del i. Lärarna fick även svara på några förutbestämda 
frågor som berörde planeringen, vilket visade och motiverade val av uppgift, 
arbetsmetod och lektionsupplägg. Lärare A hade inte tid att skriftligt redogöra för 
planeringen av lektionen utan svarade muntligt och övergripande på frågor kring 
planeringen precis innan lektionen började.  
 
Observationer av lektionerna utfördes innan intervjuerna. Dessa observationer gjordes i 
elevernas hemklassrum, där de satt i bänkrader på bestämda platser. Samtliga lektioner 
pågick i cirka 70 minuter. De observationer som utfördes i studien var vad Bryman 
(2018) kallar strukturerade observationer och utfördes med hjälp av två 
observationsprotokoll (Bilaga C, Bilaga D). Dessa observationsprotokoll hjälpte genom 
att begränsa observationen till att fokusera på det som var användbar data för studien. 
Detta i enlighet med Bryman (2018) som lyfter fram vikten av att fokusera 
observationer på det som för studien är användbart. De två observationscheman tog upp 
olika delar av och tillsammans täckte de, det teoretiska ramverk som användes i studien. 
Fokus låg på att observera den undervisande läraren, lektionsupplägget och 
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interaktionerna med eleverna. Lärarens handlingar och aktiviteter observerades. 
Aktiviteter förklaras av Kihlström (2012) som en uppsättning handlingar utförda av en 
eller flera personer. 
 
Intervjun med Lärare C gjordes i direkt anslutning till lektionen då läraren observerats. 
Intervjun av Lärare B utfördes dagen efter observationen, då det var den närmsta tiden 
som passade lärarna. Lärare A intervjuades två timmar efter observationen. Vid 
intervjuerna användes inspelningsfunktionen på en mobil för att underlätta senare 
transkribering av intervjuerna. Detta och att lärarnas deltagande är frivilligt och kan 
avbrytas om så önskas informerades respektive lärare om. Under intervjun användes en 
intervjuguide (Bilaga E) där några teman valts ut att beröra. Inom dessa teman ställdes 
några frågor som användes under intervjun. Frågorna och dess ordning anpassades efter 
varje lektion utifrån det som tidigare observerats. Dahlgren och Johansson (2015) 
beskriver fenomenografiska intervjuer som en del av en kvalitativ forskningsansats. 
Intervju som metod är enligt Johansson och Svedner (2010) passande för att få kunskap 
om lärares undervisning och planering. Det var således även en lämplig metod att 
använda för att samla data till att besvara frågeställningarna i studien. 
 
5.4 Databearbetning 
Intervjuerna transkriberades i sin respektive helhet, eftersom det inte på förhand var 
säkert vilka delar som skulle presenteras i resultatet. På så vis minimerades risken för att 
missa detaljer i analysarbetet (Tholander & Cekaite 2015). De ifyllda 
observationscheman tillsammans med de transkriberade intervjuerna användes för att 
göra en analys. Data reducerades och det som var viktigt resultat för analys togs ut. 
Datareduktion innebär att genom välgenomtänkta val och på strukturerat sätt reducera 
mängden data vilket leder till att det som är intressant för analys återstår (Lantz 2013). 
Malmqvist (2012) menar att kvalitativ forskning genom analys ämnar upptäcka 
företeelser, strukturer och processer. För att kunna besvara studiens frågeställningar 
analyserades den insamlade och reducerade data utifrån det teoretiska ramverket, som 
angetts för studien. Detta gjordes genom att färgmarkera data i kategorier, Malmqvists 
(2012) förespråkande av användningen av färgmarkörer för att sortera information som 
hör ihop i grupper. De olika kategorierna bestod av de olika faserna i det teoretiska 
ramverket. Detta gjordes på datorn i ett PDF-dokument.  
 
5.5 Trovärdighet och giltighet 
De data som samlats in är grundad data, vilket Denscombe (2012) anser är en styrka 
som kvalitativ forskning har. Då grundade data har samlats in från fältet är det genuint 
och verksamhetsrelaterat. I studien sågs det till att de lektioner som utförts var genuina i 
den bemärkelsen att lektionerna var sådana att läraren hade kunnat utföra dem även då 
studien inte utförts.  
 
För att stärka studiens giltighet utförs både observationer och intervjuer i enlighet med 
Johansson och Svedner (2010). De menar att användandet av flera metoder ökar en 
studies generaliserbarhet.  
 
Med tillförlitlighet menar Bryman (2018) att forskningen ska vara trovärdig och 
fokusera på att endast undersöka det som är avsikten att undersökas. För att göra denna 
studie trovärdig har genomförandet tydligt redogjorts för. Dessutom har syftet med 
studien återkommande satts i fokus för att se till att det som undersöks är i enlighet med 
det studien syftar till att undersöka. 
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Då studien är liten kan den kritiseras enligt Eriksson (2012) som menar att resultatet av 
små studier inte kan generaliseras till större sammanhang. För att öka denna valdes att 
involvera två skolor och tre lärare i studien.  
 
5.6 Etiska överväganden 
Följande etiska överväganden har tagits hänsyn till under insamlingen och 
bearbetningen av studiens empiri.  
 
Informationskravet innefattar att informera om studiens syfte. Det ska framgå på vilka 
villkor de tillfrågade deltar. Vidare informeras kring följande krav som redogörs för 
nedan. I förfrågan om deltagande i studien skickades en formell förfrågan (Bilaga A) till 
lärarna via mail, där syfte med studien framgick. Samtyckeskravet ger deltagaren rätt att 
bestämma över sin medverkan i studien (Vetenskapsrådet 2002). Det är viktigt att här 
förtydliga att det var frivilligt att delta och det finns alltid en rättighet att avbryta 
medverkan om så önskas. I brevet med förfrågan fick lärarna information om att 
deltagandet var helt frivilligt och att möjlighet fanns att avbryta deltagandet när som 
helst i processen, om de så önskade. Denna information upprepades i inledningen av 
intervjun. Medgivande till deltagandet säkerställdes genom muntligt samförstånd och 
deltagarens underskrift. Konfidentialitetskravet skyddar de deltagande parternas från att 
deras identitet avslöjas. Data sparas och behandlas på sådant vis att det avidentifierar 
deltagarna, i enlighet med Vetenskapsrådet (2002). Även denna aspekt nämndes i 
informationsbrevet och i det inledande stadiet av intervjun klargjordes att lärares namn 
och skola inte kommer att kunna utläsas ur framställandet av studien. Nyttjandekravet 
ska säkerställa att den information som deltagarna ger under intervjuer och 
observationer endast kommer att användas i forskningssyfte i denna specifika studie 
(Vetenskapsrådet 2002). I förhållande till detta krav tydliggjordes för deltagarna att 
deras rättigheter i detta avseende. 
 
Inför intervjun förtydligades även att det är läraren och deras roller i problemlösning 
som undersöks. Även då eleverna var delaktiga i lektionen deltog de inte i studien och 
deras anonymitet blev således garanterad.  
 
5.7 Val av problemuppgifter 
De uppgifter som utfördes då empirin samlades in valdes ut av respektive lärare i 
samråd med mig som initierat undersökningen. Uppgiften trappan utgjorde två 
observerade lektioner, hållna av Lärare B och C och den tredje lektionen, hållna av 
Lärare A bestod i blandade kortare problemuppgifter av textkaraktär. Exempel på 
problem av textkaraktär som gavs var: På en gård finns det tio djur. Det är kor, hästar 
och får. Hälften av alla djur var kor. Det finns tre fler hästar än får. Hur många får var 
det?  
 
Problemuppgiften trappan visar på en bild av en ritad trappa som är fyra kuber hög och 
består av totalt tio kuber. Problemet är uppdelat i deluppgifter som frågar hur många 
kuber trappan på bilden har och sedan hur många kuber en trappa har som är fem 
respektive sju kuber hög. Sist ombeds problemlösaren att hitta på ett liknande problem 
och lösa det. Uppgiften bygger på den matematiska idén om triangeltal (Bondesen 
1982). Trappans form kan liknas vid en triangel. Triangeltal kan skrivas som 
T1=1+2+3+4+5… (Bondesen 1982). Värdena för triangeltalen börjar alltså med 1, 3, 6, 
10, 15, … (Ulin 1985). För att räkna ut talföljden högre upp finns bättre metoder än att 
rita upp trappan och räkna antalet kuber (ibid). Ulin (1985) anger tre nivåer av 
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matematiken i uppgiften trappan. Första nivån: Eleverna ritar upp trappan och räknar 
kuberna. Andra nivån: Eleverna uppmärksammar trappans struktur och skriver upp tal 
som ska adderas för att beräkna antal kuber istället för att rita och räkna. En avgörande 
faktor för att kunna utläsa strukturen är att se antalet kuber i basraden som samma som 
triangeltalets nummer. Alla heltal från 1 till triangeltalets nummer ska adderas för att få 
summan av triangeltalet. T100 =1+2+3+4…..+100. Den tredje nivån består i att förbättra 
metoden vilket kan leda till följande formel: 𝑡! =

! !!!
!

 (ibid). 

 
 
  



  
 

  16 
 
 

6 Resultat och analys 
I detta kapitel redogörs för studiens resultat av de två frågeställningarna. Resultatet 
analyseras sedan med hjälp av det för studien teoretiska ramverket. Lärarna benämns 
som lärare A, lärare B och lärare C.  
 
6.1 Vilka strategier uppmärksammar lärare i 
problemlösningsundervisningen?  
Resultat redogörs för uppdelat i Pólyas fyra faser (1945). Resultatet analyseras sedan 
utifrån samma faser.  
 
6.1.1 Tolka och förstå problemet 
Lärare B startar problemlösningslektionen kring problemet trappan med en 
introduktionsuppgift. Eleverna funderar kring och sedan förklarar hur en trappa kan se 
ut. Läraren förstärker begrepp som handlar om höjd, längd och trappsteg. De får bygga 
en trappa med valfritt utseende med hjälp av multikuber. Läraren ber sedan eleverna att 
visa upp sina trappor. Problemet introduceras för eleverna och de får läsa 
problemuppgifterna tillsammans i de paren de jobbar i. Läraren frågar om eleverna 
förstått. Lärare A pekar ut begreppen fler och färre då problemuppgiften läses upp för 
eleverna. Dessa begrepp definieras för eleverna. Läraren A upprepar vissa ord i 
problembeskrivningen som indikerar att det är viktig information. Lärare C introducerar 
problemet trappan genom att repetera några strategier som finns på en 
problemlösningsplansch i klassrummet. Det står: läs uppgiften, förstå frågan, rita enkelt, 
skriv på mattespråk, är svaret rimligt? Lärare C redogör inte i helklass för formuleringen 
av problemet utan lämnar det till eleverna, då de själva läser problemet. Lärare B lyfter 
fram att eleverna behöver motivation för att lägga tid och energi på problemet.  
 

”De måste känna att de vill lyckas. Sen är det viktigt att de inser om man 
misslyckats, så växer man genom det” 
   - Lärare B  

 
Lärare B anser att intresse väcks genom en introduktionsuppgift som är inspirerande.  
 

”Det är viktigt med en introduktion som blir positiv så att man blir 
sugen på uppgiften” 
      - Lärare B 

 
Då lektionen B inleds med hjälp av ett samtal och elevers resonerande kring trappor kan 
detta hjälpa eleverna att förstå inom vilka ramar och villkor problemet finns. Detta kan 
kopplas till Charles, Lester och O´Daffer (1987), där en tankeprocess handlar om att 
förstå villkoren och variablerna i problemet. Dessutom är trappan lätt för eleverna att 
relatera till. Denna introduktionsuppgift involverar samtliga elever som kommer igång 
med sin tankeprocess vilket vidare kan underlätta för eleverna när de möter problemet. 
Denna introduktionsuppgift kan fungera som en motiverande faktor för eleverna, vilket 
Pólya (1945) anser är en viktig faktor i att förstå problemet. Pólya (1945) lyfter även 
fram vikten av att eleverna förstår problemet, något som introduktionsuppgiften 
medverkar till. I två lektioner ledda av lärare A respektive B får eleverna möjlighet att 
bekanta sig med begrepp som är viktiga att förstå för att kunna ta sig an problemet. 
Detta kan liknas vid Pólya (1945) som anser att eleverna upprepande gånger behöver 
tänka på de viktiga delarna av problemet och detta från olika vinklar. Det är en viktig 
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del av fasen att tolka och förstå problemet. Strategierna läs problemet och förstå frågan, 
som lärare C tar upp, relaterar till Pólyas (1945) fas tolka och förstå problemet. Pólya 
(1945) lyfter fram att förståelse för problemet är en nyckelfaktor i att hitta motivation 
till att lösa det. Lärare B lyfter fram detta på liknande sätt. Pólya (1945) menar vidare att 
motivation hjälps av att problemuppgifterna är naturliga och intressanta, något som 
Lärare B lyfter fram genom introduktionsuppgiften. 
 
6.1.2 Göra en plan för lösandet 
Lärare C ger eleverna strategierna rita enkelt och skriv på mattespråket. Läraren föreslår 
även för eleverna att de kan bygga trapporna i problemet med multikuber. Lärare B 
instruerar eleverna till att i paren läsa uppgiften och samtala om hur de ska lösa den. 
Lärare B bistår med instruktionen att de ska bygga trapporna i uppgiften med hjälp av 
multikuber. Eleverna får även rutat papper där de uppmanas att rita upp figuren i varje 
deluppgift. Deluppgift a) där trappan är uppritad på bild och där kuberna syns tydligt är 
en lättare uppgift än deluppgift b) och c), där endast höjden på trapporna anges. Läraren 
uppmärksammar att ett par elever gör en plan för lösandet genom att muntligt förklara 
att de kan utgå från trappan på bilden, som är fyra kuber hög. Informationen de har för 
deluppgift b) är att trappan ska vara fem kuber hög och det okända, det som de ska ta 
reda på är antal kuber i den trappan. Läraren uppmärksammar detta i samtal med 
eleverna. En elev anser att de är klara ca 30 sekunder efter att de fått börja med den 
fyrdelade problemuppgiften. I samtal med läraren framkommer att en elev tänkt själv 
och skrivit ner några svar. De får bakläxa på att förklara hur de tänkt. Läraren påpekar 
att det är viktigt att de ska samarbeta och förklara för varandra. Lärare A låter eleverna 
arbeta enskilt med problemlösningen. Då läraren läst upp problemet för hela klassen får 
eleverna göra upp en plan och lösa uppgiften på en miniwhiteboard, sittandes vid sin 
bänk. Lärare A ger eleverna idéer om lösningsstrategier att använda:  
 
  ”Måla en bild... Nu gör vi en tabell”  
      - Lärare A 
 
Eleverna får ca 1,5 - 2 minuter på sig att göra en plan för lösandet samt genomföra 
planen. De uppmanas även att diskutera med grannen när de är klara. Det är vid några 
enstaka tillfällen under lektionen som någon elev gör detta. Oftast hinner eleverna inte 
diskutera med grannen innan genomgång.  
 
 
Då lärare C föreslår tre möjliga lösningsmetoder för att lösa trappan ger läraren eleverna 
en plan för lösandet av problemet (Pólya 1945). Lärare B anger en representationsform 
och en metod för lösning av uppgiften som eleverna kan använda. Därmed ger läraren 
en del av planen för lösandet till eleverna. Läraren stöttar eleverna i att utveckla idéer i 
enlighet med Pólya (1945). För vissa elever kan stöttandet snarare ha hjälpt för mycket 
medan andra elever behövt den stöttningen för att kunna ta sig an problemet. Deluppgift 
a) stöttar i lösandet av kommande deluppgifter enligt Pólyas (1945) idé om att uppgifter 
kan hjälpa i lösandet av andra, svårare uppgifter då de har likheter. Då eleverna gör upp 
en plan för lösandet av deluppgift b) lyckas de koppla ihop informationen som finns och 
det okända i problemet, i likhet med Pólyas (1945) fas att göra en plan för lösandet. 
Tankeprocessen som handlar om att välja data som behövs för att lösa problemet är 
också i enlighet med informationen som eleverna tar ut (Charles, Lester & O´Daffer 
1987). Pólya (1945) slår fast att processen att gå från förståelse för problemet till att 
forma en plan kan vara lång och svår. Lärare A gav inte eleverna mycket tid till detta då 
de endast fick ca två minuter att tänka ut en plan och lösa den. En tolkning kan vara att 
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eleverna redan fått en idé till lösningsstrategi av läraren A vilket förminskar eller helt 
utesluter fasen att göra en plan för lösandet. Situationen i lektionen kan snarare liknas 
vid Charles, Lester och O´Daffer (1987) tankeprocess som innebär att välja och finna 
data som behövs för att lösa problemet. I denna fas stöttar läraren eleverna i att ta ut 
viktig information för att lösa uppgiften.  
 
 
6.1.3 Att genomföra planen 
I trapplektionen B utförs planen genom att rita upp trappan på rutat papper så att trappan 
blir i den höjd som anges i problemet och enligt det mönster som trappan har på bilden. 
Majoriteten av eleverna räknar kuberna som är uppritade med en till en metoden och 
kommer så fram till lösningen. Några elever ritar i deluppgift b) upp 1+2+3+4+5, alltså 
varje kolumn i trappan åt gången. Andra elever räknar 1, 3, 6, 10, och gör följande 
räkneoperationer i tanken: 1+2=3, 3+3=6, 6+ 4=10. Detta förklaras muntligt för läraren. 
Läraren redogör för en elevs uträkning där eleven utgick från informationen och 
lösningen i deluppgift a) och byggde vidare utifrån den vid lösandet av deluppgift b): 
 

"X räknade som att han visste att det var 10 och så blev det 15. Han utgick 
från den föregående modellen/deluppgiften och räknade vidare. han lade till 
5 direkt"  

       - Lärare B 
 
Läraren påpekar för eleverna att de efter genomförd uppgift bör kontrollera stegen i 
lösningen. Eleverna kollar att stegmönstret är jämnt.  
 
Lärare A ställer i denna planeringsfas frågor till eleverna: 

”Vad var det du skulle göra?” 
   -Lärare A 
 

Eleven går tillbaka till lösningen och kontrollerar denna. Lärare A läser problemet för 
eleverna och stannar vid vissa tillfällen upp för att förklara begrepp eller ord som har 
bärande betydelse i uppgiften. Lärare C påminner om att eleverna ska redogöra för sina 
svar nedskrivet på papper. Läraren påminner även om att det ingår i uppgiften att skriva 
på mattespråket. Då läraren går runt i klassrummet och observerar eleverna ställs 
följande fråga till flera elever:  
 

"Kan du visa på ett annat sätt?" 
       -Lärare C 

 
  
 
Vid genomförandet av planen använder en elev lösningen av deluppgift a) som ett steg i 
lösandet av nästa uppgift. På så vis är det steget redan kontrollerat. Denna metod är 
initierad från eleven själv och förenklar då eleven ska bevisa sin lösning. Detta enligt 
Pólyas (1945) fas att genomföra planen där en nyckelstrategi är att eleven äger sin plan. 
Då läraren påpekar för eleverna att de bör kontrollera stegen i lösningen som en del i 
genomförandet av planen är detta i enlighet med Pólyas (1945) kontroll av varje steg 
som en del i att genomföra planen. Enligt Pólya (1945) ska läraren uppmärksamma 
eleven på att kunna bevisa sin lösning. Oavsett om eleven har kommit fram till rätt svar 
eller inte kontrollerar eleven det, då lärare A frågar: Vad var det du skulle göra? Då 
begrepp förtydligas och ord som är viktiga för att förstå problemet redogörs för går detta 
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hand i hand med Charles, Lester och O´Daffer (1987) tankeprocess som innefattar att 
eleverna förstår formuleringar och ords betydelse. Då lärare C får eleverna att visa på 
lösningar med flera metoder och inte enbart genom att bygga trappan kan detta kopplas 
till att kunna bevisa att lösningen är korrekt i kontrast till att enbart kunna se att den är 
korrekt. Detta menar Pólya (1945) är ett viktigt steg i att genomföra planen för lösandet 
av problemet. Vidare kan processerna i att visa svaret på olika sätt fungera som vad 
Pólya (1945) beskriver som att kontrollera varje steg i lösningen, då de går igenom 
stegen flera gånger och på olika sätt. 
 
6.1.4 Utvärdera och reflektera 
Lärare B avslutar sina lektioner med återsamling i helklass där eleverna redovisar 
deluppgift d): Hitta på ett liknande problem, vilket är deras eget formande av ett 
liknande problem som de löst. I redovisningarna visas lösningarna på flera sätt. Läraren 
visar på skillnader och likheter i elevernas lösningar. Läraren ställer frågor kring hur 
eleverna tänkt, vad de fick för svar och hur de kommit fram till svaret. En strategi som 
ett par elever redovisade var att plocka bort trappsteg i stället för att likna 
frågeställningarna i föregående delfrågor.  
 

"Om man har en trappa som har sju trappsteg och tar bort fyra trappsteg, 
hur ser trappan ut då?" 

        - Elever till Lärare B 
 

Läraren frågar hur de löste detta problem och får svaret att de ritade upp den. Läraren 
uppmärksammar en annan lösning där eleverna bygger ut en trappa.  
 

”En trappa som är två kuber hög byggs om till att bli fyra kuber hög. Hur 
många kuber har de lagt till för att få trappan fyra kuber hög?” 

        - Elever till Lärare B 
 
Läraren uppmärksammar representationsformerna att skriva och rita. Läraren diskuterar 
inte lösningarna mer än att jämföra några av dem. Lärare A diskuterar begreppet 
"minst", som i fallet för uppgiften där en summa ska vara "minst 25". Uppgiften har inte 
enbart ett rätt svar utan flera. Lärare A lägger störst fokus på den gemensamma 
genomgången av varje uppgift, där klassen tillsammans utvärderar och reflekterar kring 
de olika lösningsalternativen som uppkommit. Lärare A tar upp frågan om vilken av de 
lösningsmetoder som kommit fram i klassen som är mest effektiv och tydlig. 
 

"Kan lösningen visas på ett annat sätt, med andra metoder?"  
        - Lärare A 
 

Denna fråga ställs till klassen och olika lösningsmetoder lyfts fram. Lärare A gör 
kopplingar mellan de olika lösningsmetoderna rita en tabell och additionsuttryck för att 
visa eleverna metodernas olikas styrkor och svagheter. 
 
Lärare C har vid redovisningarna av elevernas lösningar redan innan lektionen planerat 
delar av vad som tas upp. 
 
 
 
Eleverna får öva sig på att formulera egna problem och relatera problemen de löst till 
andra möjliga problem. Detta hjälper eleverna att göra kopplingar mellan olika problem, 
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som Pólya (1945) beskriver som en del av att utvärdera och reflektera-fasen. Lärarna 
utgår i diskussionen från elevlösningarna och drar kopplingar mellan dem. Att lärare A 
lägger stor vikt och mycket tid på den gemensamma genomgången stämmer med Pólyas 
(1945) fas som tar upp att diskussioner och reflektioner kring problemet möjliggör för 
att förståelsen för lösningarna ökar. Då Lärare A tar upp frågan om vilken av de 
lösningsmetoder som kommit fram i klassen som är mest effektiv och tydlig kan detta 
liknas vid Pólyas förslag till fråga i denna fas: Hur kan lösningen förbättras och 
förenklas? Genom att en del lösningar som tas upp under redovisningen planerades 
redan innan lektionen garanterar lärare C att en enligt läraren lämplig och effektiv 
metod för lösandet redogörs för. I samklang med Pólyas (1945) fas utvärdera och 
reflektera är läraren förberedd på att kunna dra kopplingar mellan olika lösningar och 
metoder. Det möjliggör även för att kunna generalisera lösningar och problem som 
Charles, Lester och O´Daffer (1987) menar är den sista tankeprocessen. Lärare B 
uppmärksammar inte diskussionen vilket inte stämmer överens med Pólyas (1945) som 
målar upp denna del av undervisningen som viktig för att dra matematisk lärdom ut 
problemet. 
 
 
6.2 Vilken roll tar läraren i problemlösningsundervisningen?  
Resultatet är uppdelat i underrubriker bestående av de fem undervisningspraktikerna 
kopplade till Smith och Stein (2014). Sist under varje underrubrik analyseras resultatet 
utifrån dessa fem undervisningspraktiker. 
 
6.2.1 Förutse 
Lärare B förutser att eleverna kan behöva stöttning i att komma in i tänket kring trappor. 
Lektionen börjar med att eleverna får tänka, samtala och bygga en trappa. Lärare A 
utgår i lektionen från liknande lösningar på uppgifter som eleverna gjort tidigare. Lärare 
A förutser därigenom vilka metoder eleverna kommer att använda och vilka svårigheter 
de kan komma att ha med uppgifterna. Endast lärare C redogör i planeringen inför 
lektionen för möjliga lösningsstrategier som eleverna kan komma att använda. Lärare C 
har löst uppgiften på olika sätt som förberedelse för lektionen. En lösningsstrategi är att 
skriva ner lösningen på följande sätt: 4+3+2+1. En annan är att göra en tabell. Lärare C 
redogör för de tre representationsformerna rita en bild, skriv på mattespråket och bygg 
med kuber som tillvägagångssätt för eleverna.  
 
 
Genom att lärare A använder tidigare utförda elevlösningar som underlag till 
problemlösningslektionen är detta enligt Smith och Stein (2014) en betydande del i att 
förutse hur eleverna kommer ta sig an problemen. Lärare C lägger planeringstid på att 
förutse elevernas lösningsmetoder. Det är i enlighet med Smith och Stein (2014) som 
anmärker att lärare bör sätta sig in i problemet, lösa det på olika sätt och förutse 
lösningsstrategier som eleverna kan komma att använda. Genom att lärarna 
tillhandahåller eleverna strategier för lösandet kan detta ses som hjälp för eleverna att 
använda strategier som är på en passande nivå för dem eller som läraren sedan tidigare 
ser som framgångsrik. Genom att läraren bestämmer vilka strategier eleverna använder 
kan detta även begränsa elevernas valmöjligheter i problemlösandet. Det kan då ses som 
att läraren kontrollerar snarare än vad Smith och Stein (2014) kallar för att förutse 
scenarierna. 
 
6.2.2 Överblicka 
Lärare A ställer frågan: 
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"Kan lösningen visas på ett annat sätt, med andra metoder?"  
        - Lärare A 

 
Då eleverna arbetar med problemet påpekar lärare C för eleverna att de ska kunna visa 
sin lösning på mattespråket och nedskrivet. Lärare B och C rör sig i klassrummet och 
observerar elevernas arbete och ställer frågor. Lärare A går inte runt i klassrummet utan 
väntar med frågor till den gemensamma redovisningen.  
 
 
Då lärare A ställer frågor som leder till att använda andra metoder och tänka på ett nytt 
sätt kan detta bistå till att eleverna får syn på sin egen tankeprocess, på liknande sätt 
som Smith och Stein (2014) liknar den överblickande praktiken som. Då lärarna 
observerar elevernas processande av problemet förbereder de sig och får utgångspunkter 
för kommande diskussion i helklass. Detta är likt Smith och Stein (2014) som menar att 
den överblickande fasen ger ett underlag för att diskutera elevernas lösningar och 
strategier. 
 
6.2.3 Välja ut 
Lärare B låter samtliga par redovisa sina lösningar. Ordningen lösningarna kommer i tas 
inte hänsyn till. Lärare A låter eleverna visa upp sina uträkningar på mini-whiteboards. 
Lärare A överblickar då lösningarna och väljer ut de som ska redovisas.  
 

"Jag skannar av och avgör vilka lösningar som kan vara bra att lyfta och 
vilka elever som passar för att redovisa då. Sen kan jag ta de som har 
gjort fel också, OM det är en stark elev. För att visa på att det är många 
som gör felet och så här kan man inte göra. Men då tar jag inte en elev 
med svagt självförtroende. " 
    - Lärare A 

 
Valen av de som får redovisa sker på några sekunder. Arbetssättet Lärare A använder är 
inarbetat och eleverna är vana vid att redovisa och förklara hur de tänkt. Lärare C utgår i 
redovisningen från de tre representationsformer som lyfts fram initialt i lektionen; rita 
en bild, skriv på mattespråket och bygg med kuber. En elevlösning för varje 
representationsform väljs ut. Läraren låter fler elever redovisa med mattespråket för att 
visa på olika matematiska strategier i lösandet av trappan. 
 

"jag vill trycka på de uträkningar eleverna gör så därför fick fler 
redovisa med siffror" 
     - Lärare C 

 
Lärare C väljer att visa hur kuberna i trappan kan visas i en tabell. Detta sparas till sist 
då ingen elev väljer att lösa problemet med den metoden.  
 
 
Genom att alla elever får redovisa medför detta att kvaliteten på lösningar varierar. 
Smith och Stein (2014) menar att val av elevlösningar kan tydliggöra matematiska idéer 
och syftet med lektionen. I förhållande till detta och att val inte gjorts av elevlösningar 
blir det upp till läraren att tydliggöra lämpliga metoder och matematiskt innehåll i 
efterhand. Lärare A väljer ut elever att redovisa utifrån deras lösningar, i enlighet med 
Smith och Stein (2014) som lyfter fram att val utifrån elevlösningar är passande för att 
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synliggöra den matematiska idén. Då lärare C väljer ut elevlösningar väljs de utifrån att 
de olika lösningsmetoderna inkluderas. I övrigt frågar läraren om frivilliga elever inom 
dessa lösningsmetoder. På så vis kontrollerar läraren valet av elevlösning samtidigt som 
eleverna ställer upp frivilligt, detta är en strategi som Smith och Stein (2014) lyfter 
fram. Läraren väljer att utifrån förarbetet innan lektionen inkludera tabellen i 
redovisningen. Detta är ett välgrundat val som Smith och Stein (2014) menar är viktigt i 
undervisningspraktiken Välja ut. 
 
 
6.2.4 Ordna 
 

"Eleven visade med en tabell, då blev jag väldigt glad för då blir det så 
tydligt just då man räknar åldern" 
     - Lärare A 

 
En elev väljer metoden tabell vilket lärare A anser är en lämplig metod för uppgiften. 
Eleven får utrymme att redovisa först, genom att rita upp tabellen på tavlan för att 
visualisera elevens tankegång. Lärare A frågar sedan klassen om någon löst uppgiften 
på något annat sätt. En elev visar ett additionsuttryck för lösningen. Flera elever räknar 
med samma metod. De två metoderna jämförs sedan. Lärare C börjar redovisningen 
med lösningar som är byggda med multikuber. Sedan visas ritade lösningar följt av 
mattespråket. Sist visar läraren på lösning genom tabell.  
 
 
Lösningsmetoden tabell inleder en redovisning med syftet att det är en bra metod för 
problemet. Denna lösningsmetod visas på tavlan och visar således lösningen på ett 
konkret och strukturerat sätt, vilket Smith och Stein (2014) anser är ett sätt att i 
genomgången tydliggöra lösningen för eleverna. Smith och Stein (2014) förespråkar att 
tydliggöra en strategi som många elever använder för att främja deras delaktighet. Detta 
tar lärare A inte hänsyn till i denna lösning utan lyfter fram en metod som är vanligt 
förekommande i klassen efter den förordade metoden och relaterar och jämför dem med 
varandra. Då lärare C lyfter fram tabell som lösningsalternativ görs detta sist i 
redovisningen. Då eleverna inte använder tabell i sina lösningar kan denna ses som svår 
att relatera till. Då den kommer sist har eleverna redan olika lösningsstrategier som de 
kan använda då de relaterar till tabellen. Detta anser Smith och Stein (2014) bidrar till 
elevernas delaktighet. 
 
 
6.2.5 Koppla ihop 

"Jag ville visa med hjälp av en tabell hur antalet kuber i trappan är antalet 
kuber i föregående trappa plus antalet kuber som denna är hög" 
      - Lärare C 

 
Lärare C använder en tabell i diskussionen för att visa på hur trappor med olika höjd 
förhåller sig till varandra. Tabellen redovisas sist och lärare C redogör för den genom att 
visa på en bild av en trappa som är fem kuber hög och visar på hur det skrivs in i 
tabellen. I vidare ifyllandet av tabellen involverar läraren eleverna.  
 
Lärare B låter eleverna redovisa deluppgift d): Hitta på ett liknande problem. Lös det. 
När eleverna redovisar liknar lösningarna i många fall de tidigare lösta problemen. 
Lärarna ställer frågor i stil med: Hur kom ni fram till svaret? När eleverna redovisat 
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uppmuntrar lärare B eleverna för att de tänkt till. Summering kring den matematiska 
idén sker inte under lektionstillfället.  
 

"Ibland så tycker jag vissa lösningsvarianter är mindre bra och då tar jag 
inte dem. Ibland kan jag ta en mindre bra ändå och så kan vi jämföra den 
med annan och se vilken som är bäst" 
       - Lärare A 

 
Lärare A lyfter fram olika lösningar och uttalar fördelar och nackdelar med olika 
lösningar. Vid användandet av tabell vid jämförandet av olika åldrar och dess 
förhållande förklarar lärare A för eleverna hur denna metod är fördelaktig i detta fall. 
Matematiska idéer i problemen belyser lärare A genom att förklara och samtala om 
begrepp. Det är begrepp som sannolikhet, jämförelse, användandet av korrekt eller 
lämpligt räknesätt, se mönster. För att få eleverna att tänka på och söka efter den 
matematiska idén frågar lärare A: "Vad är principen i uppgiften?" 
 
 
Då lärare C förklarar tabellen med hjälp av en bild på en trappa modellerar läraren 
kopplingar mellan de två lösningarna och sedan gör eleverna kopplingarna själva. Detta 
är vad Smith och Stein (2014) redogör som att koppla ihop lösningar och matematiska 
idéer. På detta vis samverkar lösningarna till att förstå den matematiska idén (Smith & 
Stein 2014). Lärare B lyfter inte tydligt fram den matematiska idén och det framgår inte 
om de förstått den matematiska idén eller om de följt strukturen i tidigare lösningar då 
de presenterar sina lösningar. Det sker således inte tydliga kopplingar mellan elevernas 
lösningar och den matematiska idén, så som Smith och Stein (2014) skriver fram som 
centralt för undervisningspraktiken koppla ihop. Smith och Stein (2014) varnar även för 
att endast redovisa olika lösningssätt utan att den matematiska idén synliggörs, vilket är 
det som sker då redovisning sker men diskussionen uteblir. Lärare A gör tydliga 
kopplingar mellan matematisk idé och elevernas lösningar på ett sätt som Smith och 
Stein (2014) förklarar som framgångsrikt. Detta görs då lärare A diskuterar styrkor och 
svagheter med olika lösningar i förhållande till matematisk idé. Dessutom stöttar lärare 
A eleverna att se principen i uppgiften och koppla den till olika lösningar, vilket Smith 
och Stein (2014) menar är målet med problemlösning. 
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7 Diskussion 
I följande avsnitt diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och 
professionsrelevanta aspekter. Studiens val av metoder diskuteras och förslag till vidare 
forskning ges.  
 
7.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat visar att introduktion ses som en viktig del för att eleverna ska förstå 
problemet. Innan problemet trappan sätts i process förbereds och motiveras eleverna 
genom att läraren aktiverar alla elever i samtal och byggande av en trappa. Detta kan 
trigga elevernas vilja och intresse samt förhållningssättet att uppgiften har en relevans 
för dem (Lester 1983, 1996). Att lärare B lade betydligt större del av lektionen på 
introduktionsuppgiften än på diskussion kan indikera ett sätt att skola in eleverna i 
problemlösning, då Karlsson och Kilborn (2015a) menar att en givande diskussion 
förutsätter att eleverna är inarbetade i arbetssättet för att de ska kunna vara aktiva 
deltagare.  
 
Resultatet visar att de lärare som hade förutsett lösningsmetoder och strategier innan 
lektionen lyckades bättre med att i diskussionen tydliggöra den matematiska idén. Detta 
överensstämmer med Larsson och Ryve (2018) som redogör för lärarens process att 
planera och förbereda sig på elevers resonemang och lösningar. Detta för att använda 
lösningarna i diskussionen för att eleverna ska kunna koppla dem till matematiska idéer. 
Detta visar på att lärarens planering och förberedelser är viktigt för problemlösningens 
utgång.  
 
Övergripande visar studien att lärarna tar en stor roll i att hjälpa och kontrollera 
elevernas process i lösandet av problem. Samtliga lärare som jobbade med uppgiften 
trappan ger eleverna tillvägagångssätt och således även en plan för lösandet. Detta kan 
bero på medvetna beslut av läraren grundade på elevers vana, anpassning till en lämplig 
svårighetsgrad eller lärarens vilja att kontrollera elevers tillvägagångssätt. Då eleverna 
begränsas i tillvägagångssättet ges de inte möjlighet till att aktivera sitt kreativa 
tänkande i lösningsprocessen, som Boesen (2006) menar är en del i definitionen av 
problemlösning. Taflin (2007) anser att läraren har en viktig roll i att stötta eleven till att 
själv finna svaret, vilket också innefattar att eleven själv får upptäcka lämpligt 
tillvägagångssätt. Studien visar därmed på vikten av att läraren kan avgöra hur mycket 
kontroll och hjälp som eleverna behöver för att få ut optimalt lärande ur 
problemlösningen.  
 
Lärarens roll i att göra aktiva urval av elevlösningar skiljer sig mellan lärarna. 
Intressanta elevlösningar är objekt för ett urval medan ett annat görs med fokus på att 
alla olika lösningsmetoder presenteras. Dessa urval ger förutsättningar för att relevant 
matematiskt innehåll presenteras för eleverna i följande diskussioner (Larsson & Ryve 
2018). I ett fall görs inget urval alls då alla elever får redovisa. Detta påverkar 
diskussionerna och försvårar i att lyfta fram lösningar, metoder och matematiska idéer 
som är viktiga för lektionen, då intressanta och slumpmässiga lösningar blandas med 
varandra (Larsson & Ryve 2018). 
 
För några elever var deluppgifterna i trappan för lätta och löstes snabbt. De deluppgifter 
som fanns kunde lätt ritas upp, och byggas och för de elever som endast fokuserar på att 
visa på korrekt svar blir problemet snarare en rutinuppgift än ett problem att lösa. Även 
då trappan öppnar upp för olika matematiska sätt att ta sig an uppgiften på (Larsson & 
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Ryve 2018) vill eleverna lösa uppgiften så fort som möjligt vilket kan ha sin förklaring i 
deras inställning och uppfattning av matematik (Schoenfeld 1992). Hade läraren 
anpassat uppgiften för dessa elever genom att istället fråga om antalet kuber i trappan 
som är hundra kuber hög skulle detta leda till problemlösning där eleverna får söka efter 
mer passande metoder för att lösa uppgiften. Dessa elever hade då fått lösa ett problem 
på en för dem passande nivå där de ställs inför en utmaning (Larsson & Ryve 2018). 
Uppgiften hade då varit i likhet med Taflins (2007) beskrivning av rika problem, där 
problemet inte är för lätt utan innebär utmaning som tar tid att lösa. Då uppgiften är 
anpassningsbar möjliggör den för att möta och utmana elever på de olika nivåerna de är 
på (Lester & Lambdin 2007).  
 
Resultatet i studien visar att lärare lägger olika mycket vikt vid att uppmärksamma 
utvärdering och reflektion i problemlösningen. Vissa lärare lägger inte mycket tid på att 
diskutera lösningar mer än att visa på likheter och skillnader i elevernas redovisning av 
lösningar. Det gör det svårare för eleverna att se den matematiska idén som är målet 
med lektionen. Det går emot Larsson och Ryve (2018) som menar att lärarledda 
diskussioner utifrån problemlösningen hjälper eleverna att sätta fokus på det 
matematiska innehållet. Då lärare lägger fokus på att rada upp många olika lösningar 
utan att summera lektionen försvårar detta för eleverna att utläsa det som är användbart 
och viktigt att förstå. Med detta finns risken att fokus läggs enbart på svaret (Karlsson & 
Kilborn 2015a). Lärarens roll i att visa på hur lösningar, metoder och matematiska idéer 
kopplas ihop utövas inte i fallet lärare B och försvårar för eleverna att dra viktiga 
slutsatser ur lektionen (Karlsson & Kilborn 2015a). Lärare C antar en roll i att 
modellera koppling mellan olika metoden i lösandet för att eleverna ska kunna göra 
egna kopplingar mellan metod och matematisk idé. Detta är i enlighet med Larsson och 
Ryves (2018) beskrivning av den orkestrerande läraren. Lärare A stöttar elevernas 
process i diskussionen genom att ställa frågor där eleverna reflekterar över lämpligheten 
i lösningsmetoderna. Frågor som ”vad är principen i uppgiften?” är en generell fråga 
som hjälper eleverna att leta efter den matematiska idén (Pólya 1945). Då frågan är 
generell kan den appliceras på andra problemuppgifter. För att läraren ska uppmuntra 
elevers eftertanke och resonemang krävs att tid och möjlighet avsätts till detta. 
 
7.2 Metoddiskussion 
En av studiens styrkor är att den är genuin och verksamhetsrelaterad, med väl grundad 
data.  Dessa aspekter i studien styrks av Denscombe (2012). Data skulle lätt kunna 
verifieras av i studien deltagande lärare. Studien hade kunnat få ett annat resultat om 
urvalet gjorts i samma årskurser. Om samtliga lärare som observerats och intervjuats 
undervisade i årskurs 3 kan resultatet sannolikt visat på att strategier lyfts i annan 
utsträckning.  
 
Det var i studien fördelaktigt att ha intervjuerna som en uppföljning av observationerna. 
Intervjuerna förtydligade och kompletterade information som observerades under 
lektionerna och det var fördelaktigt att dessa metoder kom i tät följd. Då observatören 
inte ställde frågor eller förtydligade fenomen under observationen, var det en icke-
deltagande observation (Larsen 2012). Det fanns behov av att kunna göra detta i 
efterföljande intervjuer. Det var svårt att få till intervjuer då lärarna hade ont om tid. 
Därav kunde inte samtliga intervjuer ske i direkt anslutning till observationerna. Det är 
möjligt att mer information hade kunnat tas från de observationer där intervjuerna 
dröjde en dag eller ett par timmar, om de hade utförts i direkt anslutning till 
observationerna. Både intervjuperson och intervjuare skulle i sådant fall ha lektionen i 
färskt minne och mer information skulle kunna finnas tillgängligt.  
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Då lärarna intervjuas framkommer att de ser på sina roller i ett bredare perspektiv än 
vad det teoretiska ramverket för studien inkluderade. Exempel på detta är rollen som 
uppmuntrare då eleverna löser problem. Det händer mycket i 
problemlösningsklassrummet som gör att läraren tar andra roller än de som är i direkt 
anslutning till problemlösningsprocessen. Detta påverkar den informationen som tas ur 
intervjuerna då läraren som intervjuperson och intervjuaren kan se på intervjun och dess 
innehåll med olika referensramar (Lantz 2013). Vid användandet av ett annat teoretiskt 
ramverk skulle lärarens roll sannolikt skrivas fram på ett annat sätt än vad som gjorts för 
denna studie.  
 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
Studiens frågeställningar skulle i en annan studie kunna undersökas mer omfattande 
genom att studera fler lärare och problemlösningstillfällen. Detta skulle ge en större 
möjlighet att generalisera resultatet och dra slutsatser om hur strategier används och 
vilken roll läraren tar i problemlösningen. Ett annat möjligt forskningsområde skulle 
vara bedömning i förhållande till problemlösning. En forskningsfråga skulle då kunna 
vara hur lärare bedömer elevers kunskaper inom problemlösning. Intressant för fortsatt 
forskning skulle även vara att studera problemlösning utifrån ett elevperspektiv. Det kan 
vara att studera hur Pólyas faser tar sig uttryck i olika elevgrupper.  
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9 Bilagor 
Bilaga A - Förfrågan om deltagande i studie 
Hej! 
Jag heter Cathrine Wind och studerar mitt fjärde och sista år på grundlärarprogrammet 
med inriktning på F-3 på Linnéuniversitetet. Jag skriver just nu ett självständigt arbete 
inom ämnet matematik och matematikdidaktik. Syftet med studien är att undersöka hur 
lärare ser på problemlösning och vilka strategier lärare använder sig av vid undervisning 
i problemlösning i matematikundervisningen. Därför kommer jag att observera 
matematiklektioner innehållande problemlösning och därefter intervjua läraren kring 
lektionen i förhållande till problemlösning, för att samla in data till studien.  
 
Är du intresserad av att delta i studien? Det skulle innebära att du planerar en lektion i 
problemlösning, där jag får ha en viss påverkan (återkommer om hur jag menar med 
detta). Sedan kommer jag och observerar denna lektion med fokus på din roll som 
lärare. Sedan följer en intervju på ca 20 minuter. Denna behöver inte ske direkt efter 
lektionen, men helst samma dag. Förslag på dagar är 16/4, 17/4 eller 18/4.  
 
Ditt deltagande skulle innebära att du deltar helt frivilligt och att du när som helst kan 
avbryta ditt deltagande om du så önskar. Etiska aspekter så som anonymitet tas hänsyn 
till och informationen som samlas in kommer endast att användas till studien. 
 
Har du några frågor kring detta är det bara att höra av dig!  
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Cathrine Wind 
cv222dw@student.lnu.se 
 
Handledare: Berit Roos Johansson 
berit.roos-johansson@lnu.se 
 
 
 
 
 
 
Intervjupersonens namnteckning    Datum 
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Bilaga B - Frågor inför lektionen 
 

• Hur ser lektionens upplägg ut? (T.ex., Introduktion, enskilt, par, alla och 

summering. För studiens skull skulle det underlätta mycket om lektionen 

innehåller någon sorts summering/diskussion.) 

• Kortfattad förklaring av problemuppgiften. 

• Hur förankras uppgiften i kursplanen för matematik? 

• Vilka möjliga strategier/matematiska sätt finns för att ta sig an uppgiften? T.ex., 

additiva strategier, multiplikativa strategier, osv. 

• Vilka matematiska strategier kan eleverna komma att använda, felaktiga som 

korrekta? 

• Vilka möjligheter till att använda olika representationsformer kommer att 

erbjudas eleverna? Hjälpmedel? Material? 

• Hur belyses lektionens bärande matematiska idéer?  
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Bilaga C - Observationsprotokoll. Lärares frågor utifrån Pólya (1945). 
 
Förstå problemet 
Vad är det okända? 
Vad är informationen? 
Vad är villkoren? 
Är villkoren tillräckligt för att bestämma/utreda det okända? 
Eller otillräckligt? Överflödigt? Motsägande? 
Rita en figur? Introducera teckensystem? 
Dela upp de olika delarna av villkoren 
 
Göra en plan 
Har du sett det här förut? Eller ett liknande problem förut? 
Vet du ett relaterat problem? Har du en ”tanke”/teori som kan vara användbar? 
Titta på det okända. Används det okända i annat problem? 
Kan du formulera om problemet? 
 
Genomföra planen 
Uppmanar läraren till att kontrollera varje steg? 
Kan du tydligt se att det steget är korrekt? 
Kan du bevisa att det är korrekt? 
 
Utvärdera och reflektera 
Kan du kontrollera resultatet? Kan du visa på resultatet på ett annat sätt? 
Kan du använda resultatet på ett annat problem? 
Kan du använda metoden på ett annat problem? 
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Bilaga D - Observationsprotokoll. Lärarens roller utifrån Smith & 
Stein (2018) 
Fas  Praktiker  Lärarens roller  Reflektioner	
1		 Förutse  Förutse hur eleverna kommer att 

hantera problemet. Vilka 
strategier kommer användas? 
Metoder?	

 

2  Överblicka Vilka lösningsstrategier används? 
Additiva, multiplikativa?  
Vilka metoder? 
representationsformer 	

 

3  Välja ut Hur väljs elevlösningar ut? 
 

 

4  Ordna I vilken ordning diskuteras de.   

5  Koppla ihop 
elevlösninga
r till 
varandra 
och till 
centrala 
matematisk
a idéer 

Lyfts matematiska idéer fram?  
Elevernas tänkande som grund i 
diskussionen?  

 

 
  



  
 

  V 
  
 

Bilaga E - Intervjuguide 
 
Hur gick det? 

• Var det en bra problemuppgift för denna grupp? 
• Vad tycker du om elevernas inställning till problemet? Roligt, svårt, positivt 

utmanande? Hur använder du deras inställning till lektionen vidare? Hur kan 
man få med de som är ointresserade/tycker det är svårt? 

• Vad anser du att eleverna lärde sig genom problemlösning i denna lektion? 
 
Gick det som planerat? 

• Hur förberedde du dig för lektionen? 
• Hur trodde ni innan lektionen att eleverna skulle ta sig an uppgiften? Vilka 

strategier de skulle använda, osv? 
 

 
Din roll som lärare 

• Vad är din viktigaste roll/funktion som lärare när elever jobbar med 
problemlösning? 

• Vad lägger du fokus på under problemlösningen?  
• Vilken var den viktigaste delen av lektionen? 
• Vilka frågor är viktiga att ställa till eleverna i problemlösningen? 
• Hur handleder du eleverna när de löser problem?  

 
Diskussionen: 
 

• Hur valde du elevlösningar att diskutera? (för att de kunde motivera väl, 
användbar strategi) 

• Fanns det någon tanke med att de kom i den ordningen?  
• Ihopkopplande av olika elevlösningarna? 

 
 
Problemlösning generellt: 

• Vad är syftet med att du som lärare jobbar med problemlösning (mer än att det 
står i läro- och kursplanen)? Vad anser du att elever kan lära genom 
problemlösning? Generellt 

 
• Hur mycket har ni jobbat med problemlösning innan? Hur stor del av 

matematikundervisningen bör bestå av problemlösning? Anser du? Är avsatt? 
 
 


