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Abstrakt 
Skolan ska ge eleverna möjligheten att utvecklas inom matematik och inom 
problemlösning. Av egen erfarenhet är undervisning i problemlösning inte speciellt 
prioriterad. Den här studien syftar till en fördjupning inom problemlösning i matematik 
och fokuserar på hur läraren planerar och hur undervisningen går till. I studien blir två 
lärare tilldelade en problemlösningsuppgift från Kängurumaterialet, som deras elever 
ska lösa. Båda lärarna intervjuas och undervisningstillfället observeras. Resultatet visar 
två helt olika planeringar beroende på vilka förutsättningar respektive lärare har. Detta 
leder i sin tur till två helt olika lektioner och en hel del variationer på elevlösningar.   
 
Nyckelord 
Kängurumaterialet, lärare, matematik, planering, problemlösning, undervisning 
 
Tack 
Ett stort tack riktas mot de medverkande lärare och elever som gjort den här studien 
möjlig. Tack också till min handledare Berit Roos Johansson och alla opponenter som 
hjälpt mig att förbättra min studie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal sidor: 23 
 
 



  
 

ii 

Innehåll 
1. Inledning…………………………………………....……………………………….1 
2. Syfte………………………………………………………………………………….2

2.1 Frågeställningar……………………………………………………………….....2 
2.2 Avgränsning…………………………………………………………………..….2 

3. Teoretisk bakgrund…………...……………………………………………………3 
3.1 Matematikdidaktik…………………….….………………….…….…………….3 
3.2 Problemlösning…………….……………………………….……………………3 
3.3 Kommunikation och språk…….….….….….….….….………………………….5 
3.4 Miljö för lärande……...………………………………………………………….6 

4. Metod………………………………………………………………………………..8 
4.1 Urval……..….….………………………………………………………………..8 
4.2 Datainsamlingsmetoder……………….………….………………...……………8  
4.3 Genomförande…………………………………………………………………...8 

4.3.1 Intervju………………………………………………………………………9  
 4.3.2 Observation…………………………………………………………………9  
4.4 Databearbetning och kvalitetskriterier…………………………………………...9 
 4.4.1 Etik…………………………………………………………….….….…….10 
4.5 Föranalys av det valda undervisningsmaterialet………………………………..10 
 4.5.1 Beskrivning…………………….……….…………………….….….…….10 
 4.5.2 Analys……………….……….……….……………………….….….…….11 

5. Resultat och analys………………………………………………………………..12 
5.1 Hur läraren beskriver sin planering av lektionen…….…….……….…..…..…12 

5.1.1 Bakgrund…………………………………………………………….……12  
5.1.2 Förutsättningar………………………………………….…….…………12  
5.1.3 Planering……………………………………………………….…………12  
5.1.4 Uppföljning…………………………………………………….…………12  
5.1.5 Analys……………………………………………..….……...….…………13  

5.2 Hur läraren presenterar problemet för eleverna………………...........................13 
5.2.1 Presentation……………………………………….….….………….……13 
5.2.2 Metoder och strategier…………………………………….….…………14  
5.2.3 Genomförande…………………………………………….….…..………14 
5.2.4 Analys………………………………………………………………………15 

5.3 Vilka strategier eleverna använder för att lösa problemet...................................16 
5.3.1 Elevgrupp 1………………………………………………….……………16 
5.3.2 Elevgrupp 2………………………………………………….……………16  
5.3.3 Analys………………………………………………………………….…..17 

5.4 Sammanfattning av resultat och analys...............................................................17 

6. Diskussion………………………………………………….…….…….…………..18 
6.1 Metoddiskussion…………………………………………….…….……………18 
 6.1.1 Intervju……………………………………………….…….…….….…….18 
 6.1.2 Observation………………………………………….…….…….….…….18 
6.2 Resultatdiskussion…………………………………………….…….………….19 
 6.2.1 Hur läraren beskriver sin planering av lektionen.….….…….…..….19 
 6.2.2 Hur läraren presenterar problemet för eleverna…………………….20 
 6.2.3 Vilka strategier eleverna använder för att lösa problemet.…………21 
6.3 Avslutande reflektioner………………………………………….…….……….21 
6.4 Förslag till vidare  forskning…………………………….……………………..23 



  
 

iii 

Referenser…………………………………………………………………..….……I 

Bilagor………………………………………………………………………..........III 
Bilaga A Intervjugiude……………………………………………………..….…III 
Bilaga B Observationsschema….…....……….……..……………………………...IV 
Bilaga C Missivbrev……….…………...…...….…….…………........……….…….V 
Bilaga D Problemlösningsuppgift……….…………………………………………VI 
Bilaga E Elevlösning 1……….……………………….……….…….…….………VII 
Bilaga F Elevlösning 2……….…………….…………….…….…………………VIII 
Bilaga G Elevlösning 3………….……….…………………………………………IX 
Bilaga H Elevlösning 4……….………………………………….……………….…X 
 

 



  
 

1 
 

1 Inledning 
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper inom matematik. 
På så vis ska eleverna få förståelse för att lösa enkla och elevnära problem, samt få 
möjlighet att lära sig reflektera över metoder de valt för att sedan utvärdera sina resultat. 
Eleverna ska också få möjlighet att skapa tilltro till sin egen förmåga att använda sig av 
matematiken i olika sammanhang. I slutet av årskurs 3 ska eleverna, enligt 
kunskapskraven i matematik, kunna välja en passande metod och anpassa den efter 
problemets karaktär. De ska också kunna följa sitt matematiska resonemang från val av 
räknesätt och metod till resultatets rimlighet (Lgr11, Skolverket, 2011). 
 
Under mina år som lärarstudent har jag varit ute i verksamheten i flera perioder och 
studerat lärare i sin undervisning. Med mitt eget starka intresse för matematik har det 
uppkommit många funderingar kring området matematikdidaktik, hur den ser ut i 
klassrummen, vad lärarna tänker kring matematik och varför man arbetar så mycket 
efter läromedel. Varför arbetar man inte mer med öppna uppgifter som ger eleverna fler 
möjligheter att utveckla sitt matematiska tänkande? Läromedlen är oftast utformade 
efter kapitel där man arbetar med ett kapitel i taget, vilket även innebär ett räknesätt. 
Det jag observerat under min tid i verksamheten är att eleverna får lära sig olika 
strategier och metoder, som tyvärr snabbt glöms bort när ett nytt kapitel eller en ny 
metod presenteras. Enligt mig är problemlösning ett sätt att arbeta där eleven själv får 
välja lämplig strategi för att komma fram till en lösning, vilket i sin tur leder till att 
eleverna utvecklar sin matematiska förståelse. Sidenvalls licentiatavhandling från 2015, 
Att lära sig resonera – om elevers möjligheter att lära sig matematiska resonemang 
innehåller intressanta delar om vilka möjligheter eleverna ges till att lära sig att resonera 
matematiskt. Detta är, enligt Sidenvall (2015), något man måste lära sig och träna på. 
Sidenvall (2015) bekräftar mina tankar om att elever inte kan utveckla sin förmåga att, 
som i det här fallet, lösa problem om de inte får någon möjlighet till det i 
undervisningen. 
 
Pólya (1957) beskriver grundligt problemlösning, vad det är och hur man går till väga 
för att lösa ett problem. Vidare har han beskrivit problemlösning genom fyra olika faser 
och om man, enligt honom, följer dessa faser kommer man att lyckas med sin 
problemlösning. Enligt mig är hans teorier väldigt intressanta och nästintill självklara att 
diskutera i den här typen av studie.  
 
I studien kommer intresse riktas mot vilka metoder och strategier som används, samt 
hur läraren planerar undervisningen för att alla elever ska få möjlighet att utveckla sitt 
matematiska tänkande.  Anledningen till att jag valt Kängurumaterialet 
(http://ncm.gu.se/node/1525) till studien är för att det är anpassat i olika nivåer beroende 
på vilken årskurs eleverna tillhör. Därmed är det inget som säger att man inte kan 
plocka olika problem i olika svårighetsgrad beroende på vilken elevgrupp man har. En 
annan fördel är att den innehåller en tydlig progression och det är enkelt att använda sig 
av den i undervisningen och anpassa efter den elevgrupp man arbetar med. 
Kängurumaterialet (http://ncm.gu.se/node/1525) är skapat för att öka elevers intresse för 
att tänka matematik. Problemen är inte valda efter några krav på vad elever bör kunna, 
utan de är en samling intressanta problem att arbeta med.  
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2 Syfte 
Studien syftar till en fördjupning inom problemlösning i matematik där lärarnas 
planering och undervisning är i fokus.  
 
2.1 Frågeställningar 

! Hur beskriver läraren sin planering av lektionen? 
! Hur presenterar läraren problemet för eleverna? 
! Vilka strategier använder eleverna för att lösa problemet? 

 
2.2 Avgränsning 
Studien är avgränsad till två lärare som undervisar varsin grupp elever i årskurs 3 på 
olika skolor, men i samma kommun. Anledningen till att jag valt årskurs 3 är för att 
eleverna är äldre och har förhoppningsvis redan utvecklat en del metoder för att lösa 
matematikuppgifter.  
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3 Teoretisk bakgrund 
Den här delen behandlar den teoretiska bakgrunden för studien. Begreppen 
matematikdidaktik, problemlösning och kommunikation kommer att förklaras. Vidare 
diskuteras språk, klassrumsklimat och miljö som viktiga villkor för lärande.  
 
3.1 Matematikdidaktik 
Ordet didaktik kommer från grekiskan och skulle kunna översättas med undervisning, 
vilket då skulle ge betydelsen “läran om undervisning”. Inom didaktiken talar man ofta 
om tre huvudfrågor, vad, hur och varför. Vad är det som ska läras ut, alltså vilket 
innehåll man ska arbeta med. Hur innehållet ska läras ut, vilka metoder man ska 
använda sig av och slutligen varför eleverna ska lära sig detta, alltså vilket syftet är med 
undervisningen. Detta är de tre didaktiska grundfrågorna som man utgår från i sin 
planering av undervisningen. Alla frågor har en nära relation till varandra. Metodfrågan, 
hur, är avgörande för hur innehållet ska bearbetas, men också vilket mål man har med 
undervisningen. Vidare beskrivs ett antal villkor för undervisningen som också måste 
tillgodoses. Det handlar för det första om styrdokumenten som undervisningen måste 
utgå från, men också vad läraren har för erfarenheter, social kompetens och 
ämneskompetens. Andra villkor att förhålla sig till är eleverna och vilka förutsättningar, 
behov och erfarenheter de har, men även vilka förkunskaper och intressen de har. Sist 
men inte minst finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till i sin didaktiska planering, så 
kallade ramfaktorer. Några av ramfaktorerna som nämns är tid, gruppstorlek, lokaler 
och kulturer (Lindström och Pennlert, 2009). 
 
Begreppet didaktik utgör ett eget forskningsområde här i Sverige och att den 
forskningen handlar om undervisning och lärande. Även här utgår betydelsen från 
grekiskan där didáskein betyder undervisa, lära ut, bevisa och analysera. Vidare 
diskuteras begreppen allmändidaktik och  ämnesdidaktik där det sistnämnda kan vara 
just matematikdidaktik, alltså det inriktar sig på ett visst ämne. Den centrala modellen 
för didaktiskt arbete- eller forskning är den didaktiska triangeln som visar på sambandet 
och förhållandet mellan lärare, elev och undervisningsinnehåll (Håkansson och 
Sundberg, 2012). 
 
Niss (2001) definierar matematikdidaktik genom att använda fyra komponenter. Den 
första benämns som studieobjekt. Med det menas att den matematiska didaktiken är det 
vetenskapliga område där man försöker bestämma, förstå och redogöra för de händelser 
och processer som är en del av undervisningen och lärandet i skolans alla nivåer. 
Följande komponent kallas strävan och innebär att det centrala syftet, när det gäller 
förståelsen av dessa händelser och processer, är att utreda sammanhanget mellan 
orsakerna. Den tredje kallas ingångar, där arbetet med uppgifter omfattar alla didaktiska 
omständigheter som är relevanta för matematikundervisningen utan att ta hänsyn till 
andra aspekter som kan beröras, exempelvis de ideologiska, politiska, vetenskapliga 
eller samhälleliga aspekterna. Andra ämnesområdens resultat eller metoder och idéer 
används när det är av betydelse. Slutligen innehåller matematikdidaktik många olika 
aktiviteter som till exempel teoretisk eller empirisk forskning och utvecklingsarbete.  
 
 
3.2 Problemlösning 
Ett problem är en speciell typ av uppgift som någon behöver, eller vill lösa och där det 
inte finns någon given lösningsmetod. Det krävs också att personen anstränger sig för 
att kunna lösa uppgiften. Uppgiften kan alltså vara ett problem för någon, samtidigt som 
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det för någon annan är en ren rutinuppgift. Eleverna kan utveckla sin förmåga att tänka 
självständigt, både kreativt och systematiskt eller logiskt genom att arbeta med problem. 
Utmaningen eleverna får genom att lösa problemen kan också skapa en större lust för att 
arbeta med matematik (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005).  

För att en uppgift ska kallas för ett problem krävs att den som ska lösa uppgiften inte vet 
hur den ska lösas eller redan har en given strategi för att ta sig an den. När problemet 
sedan är löst är det inte längre något problem utan övergår istället till att bara vara en 
uppgift (Dahl, 2011).  

Problemlösning finns överallt och inte bara inom matematik. Oavsett vilket problem 
man ställs inför ska man alltid fråga sig vad det är man inte vet, vad är okänt? För att 
kunna lösa ett problem måste man veta vad som saknas och behövs för att få fram en 
lösning. Vidare beskrivs problemlösning som en praktisk förmåga och alla dessa 
praktiska förmågor förbättras genom imitation och övning. För att kunna lösa problem 
behöver du observera andra, imitera dem samt träna på egen hand. För en lärare som vill 
utveckla elevernas problemlösningsförmåga krävs att denne erbjuder mycket tid och 
möjligheter för imitation och övning. Vidare är det en fördel om läraren, vid exempelvis 
genomgångar, kan dramatisera och ställa problemlösningsfrågor till sig själv inför 
klassen, så får de ytterligare chans att träna. Slutligen kommer eleverna applicera 
lärarens idéer och tankar till sig själva och på så vis bli bättre problemlösare (Pólya, 
1957). 
 
Ett problem löses i fyra steg, de fyra problemlösningsfaserna:  
Fas 1: Förstå problemet – Vad är det som saknas? Vad behöver man ta reda på?  
Fas 2: Gör upp en plan – Hur hänger det ihop? 
Fas 3: Fullfölj planen – Lös uppgiften enligt planen. 
Fas 4: Gå tillbaka – Granska och diskutera lösningen.  
Läraren måste hjälpa eleverna att förstå problemet, genom att ställa frågor om det 
okända och om eleverna fortfarande inte förstår kan exempelvis en figur, där läraren 
visar det okända, hjälpa eleverna att förstå. Att göra upp en plan är oftast det tyngsta 
arbetet, där eleverna får tänka och komma fram till vilka verktyg eller metoder som 
behöver användas för att lösa problemet. Här kan andra liknande problem med fördel tas 
till hjälp för att se om samma eller liknande lösningsmetoder kan underlätta arbetet. När 
planen är klar används den för att lösa problemet. Den sista fasen är väldigt viktig för 
det är där man frågar sig om lösningen kan vara korrekt eller inte. Här kontrolleras 
också att hela proceduren gått rätt till, så att inga fel gjorts på vägen, vilket kan resultera 
i en felaktig lösning (Pólya, 1957). För att kunna hitta lösningen måste man ändra 
perspektiv flera gånger för att på så sätt kunna se problemet genom olika synvinklar. I 
början när ett problem ska lösas har problemlösaren sannolikt en ganska ofullständig 
föreställning av prolemet, men efter att vissa framsteg gjorts är uppfattningen helt 
annorlunda. När problemlösaren är närmare lösningen är inställningen till problemet 
återigen annorlunda (Pólya, 1957).   
 
Elever kan bara lära sig det som ges möjlighet till att lära sig. Alltså kan elever inte 
utveckla sin förmåga att resonera och lösa problem om inte undervisningen som erbjuds 
fokuserar på just de förmågorna (Sidenvall, 2015).  
 

Ofta används problemlösning omedvetet utan att man ens funderar över att det faktiskt 
är matematik, samtidigt som begreppet för många kopplas till något som är väldigt 
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svårt. I det vardagliga livet görs ofta beräkningar, de flesta med hjälp av huvudräkning 
som metod. Eftersom de metoderna inte direkt kan överföras till skolmatematiken sker 
ingen omedelbar reflektion över detta. Därav ges mycket företräde för problemlösning i 
skolans styrdokument. Dessvärre är det alltför många elever som har för smalt 
perspektiv och fokuserar på det rätta svaret på uppgiften, istället för att se 
sammanhanget med matematikuppgifterna och deras kommande roll som vuxna i 
samhället. Vikten ligger därför hos lärare att vidga elevernas syn på problemlösning och 
uppmana dem att se värdet i detta. Några viktiga aspekter som även kan användas 
utanför matematiken är att eleverna får kunskap om hur man läser en text och väljer ut 
relevant information, utvecklar sitt analytiska tänkande samt att upptäcka hur användbar 
matematiken kan vara i andra ämnen (Malmer, 2002).  

Men är det möjligt att problemlösning är så central för undervisningen i matematik 
att man kan beskriva den som matematikens kärna? Det sätt på vilket man betonar 
problemlösningen i läroplanerna i olika länder antyder att just denna del av 
matematiken ses som nyttig med avseende på de allmänna målen för skolans 
undervisning. Man lär för framtiden, och i framtiden förväntas man kunna lösa 
problem på många olika områden med hjälp av skolkunskaperna.  
(Björkqvist, 2001:116) 

 
3.3 Kommunikation och språk 
Kommunikation är när information utbyts mellan två eller flera parter. Det krävs minst  
en sändare och en mottagare för att kommunikation ska vara möjligt, men i ett klassrum 
är det oftast fler mottagare då alla som lyssnar när en eller flera kommunicerar blir 
mottagare. Kommunikation behövs för att ett gott klassrumsklimat ska kunna 
förekomma. Vidare består ett samtal av turordning och återkoppling. Det finns oskrivna 
regler om att när någon talar ska de andra vara tysta, även om det inte är det vanligaste. 
Det händer ofta att man pratar i mun på varandra och inte respekterar turordningen. För 
att den som talar ska känna sig lyssnad på behövs någon form av återkoppling, som kan 
vara en nickning eller små korta ord som bekräftar, men inte avbryter. I klassrummet 
finns många olika sätt att fördela turen, beroende på aktivitet. Några av de olika sätten 
är att läraren delar ut ordet till någon elev, som signalerat att vilja svara, men läraren 
kan även ge ordet till någon utan att denne har signalerat. Även eleverna kan dela ordet 
vidare, eller göra anspråk på ordet utan lärarens godkännande. Elever och lärare är ofta 
osäkra på varandras kommunikation och det är sällan klassrum tillåter att arbeta med 
osäkerheten för att få den att minska. Anledningen till osäkerheten, främst från 
elevernas sida, är att man inte vill visa sin osäkerhet inför de andra i klassen eller för 
läraren. För att kommunikation i grupp ska fungera krävs tydliga mål med uppgiften, att 
alla medverkande arbetar mot gemensamma mål. För att gruppkommunikation i 
klassrummet ska bli lyckat finns många parametrar att ta hänsyn till, exempelvis hur 
stora grupper som ska bildas, vilka roller gruppmedlemmarna kommer att ta eller få. 
Det gäller då som lärare att beakta alla möjliga scenarion (Jensen, 2012).  
 
En annan del av kommunikationen är språket och hur det används. Malmer (2002) har 
genom erfarenhet konstaterat att språket har stor betydelse för 
matematikundervisningen. Vilket språk som används i uppgifter är av stor vikt. Vilket 
språk läraren använder har också stor betydelse och det påverkar undervisningen i allra 
högsta grad. En aspekt som ofta förbises när läraren ber en elev förklara hur han eller 
hon tänkt, är att eleverna ofta inte har det ordförråd som krävs för att kunna beskriva 
sina tankar. Detta kan resultera i att eleven väljer bekanta ord som han eller hon inte vet 
betydelsen av, men som låter bra och förklaringen kan därför bli felaktig. Detta leder till 
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att läraren kan uppfatta det som att eleven inte förstår uppgiften. Det är därför viktigt att 
hela tiden arbeta med att utöka elevernas ordförråd, eftersom det är genom deras ord 
och berättelser de kan beskriva sin kompetens. Vidare beskriver Malmer (2002) hur ofta 
hon stöter på människor, ofta lärare, som inte förstår sambandet mellan språk och 
matematik. Hon menar att matematiken är starkt beroende av språket och således 
påverkas matematiken beroende på hur stort elevens ordförråd är. Riesbeck (2000) 
bekräftar Malmers erfarenheter om språk och ordförråd när hon nämner ett exempel från 
skolvärlden där läraren använder sig av olika matematiska begrepp som eleven inte 
förstår. Eleven i sin tur använder sig av sina begrepp som betyder något helt annat. I och 
med detta befinner sig läraren och eleven i olika diskurser, vilket gör att de får svårt att 
mötas i en diskussion eller ett matematiskt samtal.  
 
Enligt Jakobsson och Nilsson (2011) är den yttre kommunikationen, alltså 
kommunikation tillsammans med andra, ett sätt att fördjupa sin matematiska förståelse. 
När elever diskuterar eller reflekterar tillsammans resoneras olika idéer där man sedan 
väljer bort eller tillägnar sig dem. Eleverna reflekterar tillsammans och kan på så vis 
ventliera sina tankar samt få ta del av andras tankar, vilket leder till djupare förståelse.  
 
3.4 Miljö för lärande  
Enligt Hattie (2012) är klimatet i klassrummet den avgörande faktorn för att främja 
lärande. För ett positivt klimat krävs gott förtroende mellan lärare och elever samt att 
det är okej att svara fel eller inte kunna svaret, men också att våga be om hjälp. Eleverna 
behöver också känna att de blir hörda. I det positiva klimatet ingår även att läraren är 
duktig på att vara medveten om allt som händer i klassrummet, för att minska avbrott 
eller andra störande moment. För att detta ska kunna fungera behövs goda relationer där 
det finns omsorg och förtroende. Även god samarbetsförmåga krävs för att 
misslyckanden ska kunna tillåtas och även välkomnas som en del i lärandet. Det är 
viktigt att syfte, mål och krav är tydliga för att skapa ett äkta engagemang i klassrummet 
hos både elever och lärare och att man på så vis tydliggör att man arbetar mot samma 
mål. ”Ett positivt, omsorgsfullt, respektfullt klimat i klassrummet är en förutsättning för 
lärande.” (Hattie, 2012:100) Vidare skriver Hattie (2012) om kamraternas betydelse för 
klimatet i klassrummet, att man ska kunna berätta något eller säga fel utan att få elaka 
kommentarer eller blickar är en självklarhet för en trygg klassrumsmiljö. Hagland, 
Hedrén och Taflin (2005) understryker vikten av att våga tala i klassrummet och menar 
att det är en väsentlig förutsättning för att diskussioner kring lösningar och uppgifter ska 
fungera. Det klimat som råder i klassen och klassrummet har stor betydelse för 
resultatet. Läraren bör i ett tidigt skede försöka skapa ett tillåtande klassrum där alla får 
bidra med förslag till lösningar vare sig de är rätt eller fel. På ett positivt sätt ska alla 
våga ställa frågor, ifrågasätta eller ge synpunkter på en redan redovisad lösning. Läraren 
bör arbeta för att eleverna stöttar och uppmuntrar varandra, vilket arbete med 
problemlösning ofta bidrar till (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005). 
 
En fungerande fysisk miljö i samband med lärande är betydelsefull. Klassrummet är inte 
bara elevernas arbetsmiljö utan också en plats för utveckling och socialisering. Brister i 
arbetsmiljön kan påverka elevens utveckling och lärande negativt. Dålig ventilation, för 
små lokaler och möbler som inte är ergonomiskt utformade är brister som ofta 
uppmärksammas. Ytterligare brister som har en direkt påverkan på elevers lärande är 
dålig eller felaktig belysning samt buller och oljud i klassrummet. Färger, former och  
textilier kan också spela en stor roll för lärandet då olika färger påverkar 
sinnesstämningen. Om miljön är sliten med trasiga möbler eller gamla illaluktande 
textilier har också stor betydelse (Björklid, 2005).  
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Även Jensen (2012) talar för att placering och möblering spelar stor roll för vilken 
aktivitet som ska utövas. Han menar att om två elever ska samarbeta behöver de sitta 
bredvid varandra. Elever som ska konversera bör sitta nära, samtidigt som det ska finnas 
möjlighet att både titta på varandra, men också att kunna undvika ögonkontakt. Två 
elever som sätter sig mitt emot varandra på ett särskilt avstånd visar på tydlig 
konkurrens. Konkurrens kan även uppstå mellan elev och lärare då många elever sitter 
precis mitt emot sin lärare. Ljus och färgval kan också påverka humöret och förmågan 
att arbeta (Jensen, 2012).  
 
Olika typer av miljöer i skolan kan skapas för att tillgodose alla barns olika behov och 
på så vis göra undervisningen tillgänglig för alla elever. Det finns tre olika typer av rum, 
där det första är det tysta hörnet där elever kan arbeta enskilt i lugn och ro. Detta kallas 
för den mentala principens rum. I nästa rum, antingen som en del av klassrummet eller i 
ett annat rum finns en mer tilltalande miljö som inbjuder till grupparbeten och samtal, 
som kallas den emotionella principens rum. Slutligen finns ett rum där möjligheten för 
skapande är i fokus. Det passar sig för både enskilt arbete och gupparbete, där eleverna 
får chansen att experimentera och undersöka. I detta rum finns allt material framme och 
eleverna får själva välja vilket material de vill arbeta med för att lösa sina uppgifter. 
Den fysiska principens rum kallas detta (Bergström, 2001).  
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4 Metod 
Det här avsnittet behandlar studiens metod samt hur urval, intervjuer och observationer 
gick till. Därefter presenteras hur empirin bearbetats samt dess tillförlitlighet och äkthet. 
Sedan följer ett kort avsnitt om de forskningsetiska reglerna som den här studien 
innefattar. Avslutningsvis finns en kort föranalys av undervisningsmaterialet.  
 
4.1 Urval 
Enligt Johansson och Svedner (2010) är det en fördel för studien om det finns en 
tidigare relation mellan intervjuaren och informanterna. Jag valde därför att intervjua 
två lärare som jag känner sedan tidigare samt att observera deras klasser, båda i årskurs 
tre. Det var en stor fördel att känna till både lärare och elever, eftersom detta bidrog till i 
en naturlig stämning i klassrummet. Läraren och eleverna kunde arbeta som vanligt utan 
att tänka på att jag var där och studerade dem.   
 
Det insamlade materialet är hämtat från två olika skolor, av olika storlek sett till antalet 
elever. En annan skillnad på skolorna är att den ena skolan tar emot en stor andel 
nyanlända flyktingbarn, vilket läraren naturligtvis måste ta hänsyn till i sin planering. 
En annan anledning till att just dessa lärare och skolor blev valda var genom 
bekvämlighetsurvalet (Bryman, 2011), att välja informanter från mitt eget kontaktnät 
samt att välja två klasser i närheten av varandra, men med helt olika förutsättningar, för 
att göra undersökningen än mer intressant. De medverkande eleverna har de 
förkunskaper som krävs, då de arbetat med liknande uppgifter tidgare och är bekanta 
med problemlösning av den här typen.  
 
4.2 Metodval 
Empirin består av insamlad data med hjälp av två olika metoder, intervju och 
observation. Jag anser att de här två metoderna kompletterar varandra bra och passar väl 
till syftet för den här studien. 
 
Intervju som metod valde jag för att kunna samtala med informanten både innan och 
efter utförandet, så att jag fick ta del av dennes tankar och funderingar. Innan mina 
besök hos informanterna förberedde jag en intervjuguide (Bilaga A), med mestadels 
öppna frågor som gav utrymme för samtal och diskussion. Intervjuerna som 
genomfördes var således av en semistrukturerad natur där intervjuaren styr innehållet, 
men informanten även tillåts att framföra egna tankar (Bryman, 2011). 
 
En kvalitativ undersökning är på en djupare nivå där man får ta del av informantens 
erfarenheter och tankar genom exempelvis intervjuer, till skillnad från en kvantitativ 
undersökning som är mer ytlig (Bryman, 2011).  
 
Den andra metoden jag valde var observation av undervisningstillfället. Detta gav mig 
möjligheten att skapa en egen bild av vad som hände istället för att enbart höra lärarens 
version i en intervju. Även för detta moment krävdes en del förberedelser i form av ett 
observationsschema som konstruerades innan besöken (Bilaga B). 
 
4.3 Genomförande 
För att kunna genomföra min studie krävdes två informanter. Jag skickade via mail ett 
missivbrev (Bilaga C) till de två lärare som jag helst ville skulle medverka. Lyckligtvis 
tackade båda ja till uppdraget och tider samt information förmedlades genom 
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mailkontakt. De båda informanterna fick via mail en problemlösningsuppgift (Bilaga D) 
som de skulle planera undervisning för på egen hand för att sedan, vid mitt besök, 
genomföra i respektive klass.  
 
4.3.1 Intervju 
Alla intervjuer gjordes i respektive informants klassrum dels för att informanterna 
kände sig tryggast där, men även för att kunna genomföra intervjuerna utan att bli störda 
eller avbrutna. Under tiden antecknade jag det mest väsentliga samt spelades alla 
intervjuer in för att kunna lyssna på dem om och om igen vid senare tillfälle. Enligt 
Trost (2010) är det fördelaktigt att spela in intervjuer för att kunna lyssna flera gånger 
och på så vis inte missa eventuella väsentligheter, men även att återigen kunna lyssna på 
informantens olika tonlägen under intervjun.  
 
För att säkerställa att intervjuerna av båda informanterna följde samma struktur utgick 
jag från min intervjuguide (Bilaga B). Båda fick samma grundfrågor medan en del 
följdfrågor skiljde sig åt. De första frågorna var mer allmänna där informanten fick 
berätta lite om sig själv, samt var i matematiken de befinner sig med eleverna just nu. 
Resterande frågor handlade om hur deras planering såg ut och deras förväntningar på 
undervisningstillfället.  
 
Även intervjufrågorna till efter undervisningstillfället var lika för båda informanterna, 
däremot skiljde sig följdfrågorna desto mer beroende på elevernas resultat och 
informanternas egna upplevelser.  
 
4.3.2 Observation 
Observationerna skedde även de i respektive klassrum, där jag höll mig i den bakre 
delen till en början för att observera läraren och eleverna. När eleverna började arbeta 
med uppgiften cirkulerade jag i rummet och frågade några av eleverna hur de tänkte för 
att lösa uppgiften. Jag hade redan innan berättat för både lärare och elever att jag skulle 
observera dem och att jag inte var i klassrummet för att hjälpa vare sig lärare eller 
elever. De elever som blev tillfrågade var slumpvis utvalda och inget annat än deras 
strategi antecknades. Syftet med detta var att se om eleverna använde den metod som 
läraren gett dem. 
 
Efter respektive besök tackade jag eleverna för att de ville medverka i min 
undersökning och berömde deras insatser. Innan jag lämnade skolorna genomförde jag 
den kortare intervju (Bilaga B) med lärarna för att sedan tacka även dem för deras 
medverkan.  
 
4.4 Databearbetning och kvalitetskriterier  
Det är viktigt för forskare att kunna styrka sina metoder och kunna säkerställa att 
forskningen har gått rätt till (Denscombe, 2009). För att kunna bevisa 
forskningskvaliteten i studien har jag valt att utgå från begreppen validitet och 
objektivitet. 
 
Validitet syftar på att datan är noggrant insamlad, men även att den är relevant för 
forskningens frågeställningar (Denscombe, 2009). För att intervjuer och observationer 
skulle vara så tillförlitliga som möjligt har jag använt mig av samma intervjufrågor 
(Bilaga A) och samma observationsschema (Bilaga B) vid båda tillfällena. Eftersom 
min studie är kvalitativ är det mycket data som är tolkningsbar och därför behövde jag 
fokusera mycket på att i möjligaste mån utföra datainsamlingen på liknande sätt.  Även 



  
 

10 

databearbetningen har utförts på liknande vis för samtliga intervjuer och observationer 
där jag med stor noggrannhet har tolkat svaren genom att lyssna på inspelningarna och 
läst mina noteringar flera gånger. Jag har under tiden kategoriserat intervjusvaren för att 
kunna ställa dem mot varandra och se likheter och skillnader. Mina anteckningar från 
observationerna har även de jämförts och kategoriserats på samma sätt.  
 
Objektivitet hänvisar till att forskningen är neutral och att forskaren är opartisk. Det 
syftar också till att insamlingen av data har skett på ett ärligt och korrekt sätt, utan att ta 
någon personlig ställning till eventuella resultat (Denscombe, 2009). När jag bearbetade 
mina insamlade data var det en utmaning att bibehålla objektiviteten. Eftersom jag 
känner till elevernas förkunskaper kan min tolkning bli annorlunda mot om någon 
annan skulle utföra samma studie med samma medverkande. Däremot har jag som 
objektiv forskare inte tillfört några personliga värderingar eller liknande av varken 
lärare eller elever som medverkat i studien.   
 
 
4.4.1 Etik 
Vetenskapsrådet (2011) presenterar fyra grundregler gällande forskning liknande den 
jag utfört. Dessa regler har jag tagit hänsyn till under mitt arbete. De medverkande har 
informerats om villkoren för deras deltagande, syftet med studien, samt undertecknat 
missivbrevet, alltså godkänt att medverka. Vidare har de berörda informerats om att all 
insamlad data endast kommer att användas i forskningssyfte och att alla som deltar är 
anonyma. 
 
4.5 Föranalys av det valda undervisningsmaterialet  
I den här delen beskriver jag det valda problemet närmare samt ger några förslag på 
lösningar. Vidare redogörs för vilka möjligheter den ger eleverna att visa sina 
kunskaper. Jag har även analyserat matematikinnehållet i problemet och förankrat detta 
i Läroplanen (Lgr11, Skolverket, 2011).  
 
4.5.1 Beskrivning  

Kängurun - Matematikens hopp har initierats i Sverige av SKM, Svenska 
kommittén för matematikutbildning. Den genomförs numer av NCM, Nationellt 
Centrum för Matematikutbildning. Avsikten med Kängurun är att stimulera 
intresset för matematik genom bra problem som är tänkta att väcka nyfikenhet och 
lust att lära matematik. 
(http://ncm.gu.se/node/1525 ) 

 
Problemet jag valde för studien är hämtad på nivå Ecolier, vilket motsvarar uppgifter 
för årskurs tre och fyra. Den var formulerad på följande sätt:  
 
”Familjen Paddlare är mamma, pappa och Benjamin. De hyrde en kanot för tre 
personer. På hur många olika sätt kan de sitta i kanoten?” 
(http://ncm.gu.se/media/namnaren/kanguru/ecolier01_uppg.pdf ) 
 
 
För att lösa det här problemet finns många olika metoder och strategier, men jag tänker 
bara nämna några. Eleverna eller läraren kan med hjälp av till exempel legobitar eller 
andra färgade klossar på ett konkret sätt lägg,a upp bitar i tre olika färger, en för varje 
person. Sedan läggs ,bitarna upp på olika sätt tills det inte finns fler variationer. På 
samma sätt kan problemet lösas genom att rita eller måla upp de olika förslagen. Vidare 
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om eleverna har förmågan att se mönstret utan hjälpmedel går problemet även att lösa 
med ren matematik. Genom att använda sig av multiplikation som metod kan antalet 
personer (tre) multipliceras med antalet gånger varje person kan byta plats (två). 
Uträkningen blir då 2x3=6, vilket enligt facit är korrekt svar.  
 
4.5.2 Analys 
Problemet innehåller många möjligheter för eleven att visa sina kunskaper. För det 
första behöver eleven ha tålamod för att lösa det, samtidigt som förmågan att tänka om 
och ifrågasätta sig själv blir avgörande. Eleven får visa hur utvecklad läsförståelsen är 
för att kunna förstå problemet och kunna plocka ut den väsentliga informationen som 
krävs för att komma fram till en lösning. Förmågan att resonera matematiskt blir också 
tydlig, särskilt om läraren kräver att eleven ska visa sitt resonemang, skriftligt eller 
muntligt.  
 
Det är ett omfattande matematiskt innehåll i den här typen av uppgifter som till exempel 
att föra matematiska resonemang, tolka och förstå problemets innehåll, samt välja 
lämplig metod för att lösa det. Vidare är det en typ av uppgift som medför att eleverna 
får chansen att reflektera över matematiken i vardagen samt se ett samband mellan 
matematik och dess betydelse för livet utanför skolan. Enligt Läroplanen (Lgr11, 
Skolverket, 2011) ska undervisningen i matematik syfta på just det. Undervisningen i 
matematik ska ge eleverna möjlighet att argumentera och samtala om sina metoder och 
lösningar och även följa sina resonemang. I det centrala innehållet beskrivs också hur 
eleven får möjlighet att skapa strategier för att kunna lösa enkla matematiska problem 
samt bedöma rimligheten i sin lösning, vilket även  ingår i kunskapskraven för årskurs 
3.  
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5 Resultat och analys 
Här presenteras studiens resultat där jag utgår från studiens frågeställningar. Varje 
frågeställning får ett antal underrubriker. Avslutningsvis följer en sammanfattning av 
resultat och analys. 
 
5.1 Hur läraren beskriver sin planering av lektionen 
Här följer några avsnitt om vilken bakgrund och vilka förutsättningar informanterna har, 
samt hur de planerat undervisningstillfället. Slutligen beskrivs deras tankar om 
uppföljning av lektionen.  
 
5.1.1 Bakgrund 
De två medverkande lärarna är kvinnor i 60-årsåldern som arbetat i skolan större delen 
av sina liv. Däremot skiljer deras inriktningar sig ganska markant. Lärare 1 är i grunden 
utbildad i svenska och samhällskunskap, men har på senare år läst matematik och har 
extra behörighet i ämnet upp till årskurs sju. Lärare 2 är behörig i alla ämnen och har 
inte läst någon extra matematik, men däremot försöker hon ofta involvera musiken i sin 
undervisning där det finns möjlighet.  
 
5.1.2 Förutsättningar 
Vid undersökningstillfället har lärarna väldigt olika förutsättningar, vilket senare visar 
sig i deras planering. Lärare 1 har helklass med 25 elever, varav några är helt nyanlända, 
som knappt förstår någon svenska samt ytterligare några utländska barn som inte är 
bekanta med alla begrepp och uttryck i svenskan. Lärare 2 har möjlighet att utföra 
undervisningen i halvklass med 10 elever. De medverkande eleverna har arbetat mycket 
med problemlösning, så de är väl bekanta med den typen av uppgifter. Båda lärarna 
uttrycker att de har stor spridning i klassen vad gäller elevernas kunskaper i matematik. 
Lärare 1 och hennes elever arbetar just nu efter läromedel, men även en del med 
Kängurumaterialet. Lärare 2 följer även hon klassens läromedel, men arbetar lite extra 
med multiplikation och treans och fyrans tabeller i form av egengjorda tabellkort.  
 
5.1.3 Planering 
De olika förutsättningar lärarna har medför att de har planerat på helt olika sätt. Lärare 1 
har med tanke på den stora elevgruppen och de olika behov som finns hos eleverna 
förberett ett arbetsblad föreställande nio kanoter. Eleverna ska få måla mössor i 
kanoterna med hjälp av tre olika färger, föreställande mamma, pappa och Benjamin. 
Lärare 2 har planerat sin lektion helt annorlunda.  

 
Jag gick ju mattelyftet förra året så jag tänkte göra efter det mönster som vi gjorde 
då. Vi hade en problemlösningsmodul som vi jobbade efter och det gick ut på att 
man fick tänka själv en liten stund och sen jobbade man i par (Lärare 2). 

 
Den här läraren låter eleverna arbeta mer fritt och det enda hon kommer att uppmana 
eleverna är att tänka själva och inte ge upp om det blir svårt. Vidare berättar Lärare 2 att 
hon kommer att finnas som stöd för eleverna och hjälpa dem i sina tankegångar, men 
inte försöka leda dem i någon specifik riktning. 
 
5.1.4 Uppföljning 
För att försäkra sig om att alla elever förstår problemet har lärarna lite olika strategier. 
Lärare 1 tänker ställa extra frågor vid genomgången för att se om alla förstår. Vidare 
tilläggs att hon under lektionens gång kommer lägga märke till vilka elever som förstått 
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uppgiften och inte. Hon framhåller också vikten av att i efterhand gå igenom uppgiften 
för att säkerställa att fler, helst alla, har förstått.  
 

Sen så tycker jag nog att det … det har jag ju kommit på mer och mer att, attdet är 
viktigt att man går igenom så de får, så de lär sig av svaren så att säga… (Lärare 1). 

 
Lärare 2 tänker i slutet av lektionen låta alla elever redovisa sina lösningar för gruppen 
och det finns även utrymme för diskussion. Här kan läraren notera vad eleverna förstått 
och inte. Vidare tänker hon avsluta med att visa sin lösning och ta hjälp av eleverna.  

 
Man får förklara hur man tänkt och att de ser att man kan komma fram till rätt 
lösning på olika sätt (Lärare 2). 
 

5.1.5 Analys 
Informaterna är båda kvinnor i samma ålder och har lika lång erfarenhet av skolan, men 
har inte samma utbildningsgrund som präglar deras undervisning. För den här studien 
har de också väldigt olika förutsättningar vad gäller antal elever och det förekommer 
viss språkproblematik. Det gemensamma är dock att de båda har elever som kommit 
olika långt i sitt matematiska tänkande, även om det blir större skillnad desto fler elever 
man har i klassen.  Utefter sina förutsättningar har de planerat två väldigt olika 
undervisningstillfällen. Det finns många olika ramfaktorer att ta hänsyn till, enligt 
Lindström och Pennlert (2009). Gruppstorlek och tid är två faktorer som samverkar med 
varandra då en större grupp automatiskt ger mindre tid för varje enskild elev. Lärare 1 
som har 25 elever har valt att styra dem ganska mycket och ger eleverna hjälp att både 
tolka problemet samt ger förslag på hur det ska lösas. Här får eleverna arbeta enskilt och 
det finns inget utrymme för diskussion eller samtal. Lärare 2 som undervisar i halvklass 
med bara 10 elever väljer att släppa dem helt fria. Eleverna får själva läsa och tolka 
problemet för att tillsammans med en kompis försöka lösa det. I slutet av lektionen 
presenteras och diskuteras lösningarna i ett gemensamt samtal.  
 
Lärare 2 berättar i intervjun att hon anser att placeringen av eleverna är en utmaning vid 
den här typen av undervisning. Hon väljer slutligen att placera eleverna bredvid 
varandra, vilket enligt Jensen (2012) fungerar bäst om eleverna ska samarbeta.  
 
Didaktik beskrivs enligt Lindström och Pennlert (2009) genom den didaktiska triangeln, 
som även Håkansson och Sundberg (2012) använder sig av där det gäller de tre 
huvudfrågorna, vad, hur och varför. Niss (2001) beskriver didaktikbegreppet något 
mindre detaljerat, med hjälp av fyra komponenter. Studiens resultat tyder på att lärarna 
har använt sig av samtliga delar av den didaktiska triangeln i sin planering.  I de 
efterföljande intervjuerna visar lärarna också att de har förståelse för händelser och 
processer som sker i undervisningen som Niss (2001) benämner som strävan. 
 

Jag tycker att det gick bra, till slut. Men ett tag så var jag själv lite förvirrad hur vi 
skulle liksom knyta ihop det här och att det gick upp för mig då det här att de 
tänkte på så mycket annat (Lärare 2). 

 
 
5.2 Hur läraren presenterar problemet för eleverna 
I det här kapitlet förklaras lärarnas presentationer av problemet, samt vilka metoder och 
strategier de valt att använda. Hur informanterna sedan genomför lektionen beskrivs i 
slutet.  
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5.2.1 Presentation 
Lärare 1 väljer att berätta uppgiften för eleverna i form av en liten saga.  

 
Jag får vara extra tydlig när jag ger uppgiften. Jag har ju elever som inte förstår 
svenska så bra till exempel (Lärare 1). 

 
Eleverna får sedan ställa frågor kring uppgiften och någon elev får även upprepa för 
klassen vad det är som ska göras. De elever som inte förstått första gången får då 
möjligheten att höra uppgiften en gång till. Efter introduktionen får eleverna sitt 
arbetsblad med kanoter och ska sedan lösa problemet på egen hand.  
 
Lärare 2 förklarar för eleverna att de kommer att få en problemuppgift som de ska läsa 
enskilt och fundera kring. Efter fem minuter ska de vända sig till sin partner och 
tillsammans försöka lösa problemet. Hon berättar att de kommer behöva papper och 
penna och ger dem förslaget att rita kanoterna. Väldigt hastigt nämner hon även att de 
kan ta hjälp av färgpennor eller flirtkulor, men eleverna har redan satt igång och det är 
tveksamt om någon av dem hörde vad hon sa.   
 
5.2.2 Metoder och strategier 
Lärare 2 låter eleverna tänka helt på egen hand även om hon ger förslaget att rita 
kanoterna. Lärare 1 däremot visar eleverna hur första kanoten ska se ut och uppmanar 
dem att fortsätta med samma strategi. Här talar läraren om att de ska använda sig av tre 
färgpennor. I sin presentation ger hon mamma röd mössa, pappa grön och Benjamin blå. 
Vidare ritar hon mössorna i kanoten och frågar eleverna hur det kan se ut i nästa kanot.  
 
Båda lärarna föreslår material som eleverna kan använda sig av och Lärare 2 låter 
eleverna välja fritt om de vill rita med papper och penna, färgpennor eller arbeta 
praktiskt med flirtkulor. Lärare 1 ger inte eleverna något alternativ utan ber dem hämta 
en röd, en grön och en blå penna som de sedan ska använda sig av.  
 

Hade jag haft halvklass hade jag kunnat haft klossar, men det blir för mycket 
(Lärare 1). 

 
5.2.3 Genomförande 
Båda lärarna följer sin planering under hela lektionen och är konsekventa med att inte 
ge eleverna för mycket hjälp till lösningen. Istället uppmanar de till att fundera mer och 
inte ge upp. För Lärare 1 går lektionen ganska snabbt, redan på 40 minuter känner sig 
alla elever färdiga och lämnar in sina arbetsblad och lösningar. Gemensamt går Lärare 1 
och eleverna igenom på tavlan hur kanoterna ska se ut genom att läraren ställer frågor 
och eleverna svarar. De kommer slutligen fram till att det finns sex olika kombinationer.  
 
Lärare 2 bryter efter 30 minuter och samlar eleverna vid ett bord längst ner i 
klassrummet. Ett par i taget får nu redovisa sin lösning och alla diskuterar tillsammans 
om den är rimlig. När alla elever fått presentera sin lösning hämtar läraren lådan med 
flirtkulorna. Tillsammans har de kommit fram till att ingen haft rätt lösning ännu, men 
att de har använt sig av olika metoder som lett olika långt till lösningen.  
 

Man kan få flera idéer när man hört andra förklara (Lärare 2). 
 

Lärare 2 börjar med att plocka fram tre flirtkulor, en blå, en grön och en röd. Hon lägger 
dem på bordet och berättar att hon har tänkt helt annorlunda. Vidare placerar hon ut 
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kulor som symboliserar de tre personerna i kanoten. När hon lagt ut kulor på fyra olika 
sätt frågar hon eleverna om det finns ännu fler och hon får ett rungande ja till svar. De 
slutför lösningen tillsammans och kommer fram till att det finns sex olika sätt att sitta på 
i kanoten.  
 

Vad lärde vi oss av det här? Jag tänkte mer på matte, medan ni tänkte mer på 
verkligheten, vem som var tyngst och hur stor kanoten var. Intressant att ni 
reflekterar så bra när vi går igenom lösningarna (Lärare 2)! 

 
5.2.4 Analys 
Det kan vara en fördel att läraren ställer problemlösningsfrågor till sig själv vid 
exempelvis genomgångar. Detta för att problemlösning är en praktisk förmåga som 
förbättras genom imitation (Pólya, 1957). Lärare 1 visar detta, genom att under sin 
presentation av problemet ställa frågorna till sig själv. Hon frågar sig till exempel vad 
hon behöver veta, hur hon ska göra i nästa steg och så vidare. Eleverna hör då hur hon 
resonerar när hon får sådana frågor.  
 
Vilken metod läraren väljer att använda beror helt på vad läraren har för mål med 
undervisningen (Lindström och Pennlert, 2009). Lärarna i den här studien har valt två 
väldigt olika metoder för undervisningstillfället. Detta tyder på att de har olika 
förväntningar på lektionen, vilket också är tydligt under intervjuerna. Lärare 1 har som 
mål att så många elever som möjligt ska kunna lösa problemet, medan lärare 2 är mer 
intresserad av att se elevernas tankeprocesser under problemlösningens gång. Beroende 
på vilket mål lärarna har med undervisningen ger de eleverna möjligheten att nå målet 
med sitt sätt att genomföra undervisningen, vilket Sidenvall (2015) menar är avgörande 
för att eleverna ska utveckla sina förmågor att lösa problem.  
 
I slutet på lektionerna går båda lärarna igenom problemet med hjälp av eleverna på 
liknande sätt, men det fortsätter vara ganska styrt i det ena klassrummet och fritt i det 
andra. Lärare 1 går tillsammans med eleverna igenom på tavlan alla möjliga 
kombinationer, medan Lärare 2 visar praktiskt med hjälp av flirtkulor som de 
tillsammans flyttar runt för att hitta en lösning. Båda lärarna tar hjälp av eleverna för att 
komma fram till sin lösning. Deras genomgångar kan överföras till Pólyas (1957) fyra 
faser och främst den fjärde och sista fasen. Fjärde fasen går ut på att man granskar sin 
lösning och diskuterar den. Är problemet löst? Finns det fler möjligheter? Kan man göra 
på flera sätt (a.a.)?  
 
Lärare 2 diskuterar i intervjun efter lektionen att kommunikationen mellan henne och 
eleverna kunde blivit bättre för resultatet om hon presenterat uppgiften annorlunda.  
 

Jag kanske skulle vara mer tydlig med att det här är en matteuppgift att man inte 
behövde tänka på vikt och sånt. Men sen är ju risken också att ritar man upp en 
kanot så jag vill ju inte leda in dem för mycket i det här att man ska rita på rad 
heller. Ja det hade nog inte gjort så mycket det och tagit bort det här med 
viktbesväret (Lärare 2).  

 
Däremot fungerade kommunikationen mellan eleverna väldigt bra. Jakobsson och 
Nilsson (2011) beskriver kommunikationen mellan elever som yttre kommunikation. 
Om den yttre kommunikationen fungerar ger detta eleverna en djupare förståelse (a.a.). 
Detta visar sig tydligt i slutet av lektionen då en del av eleverna själva uttalar att de tagit 
del av andras teorier och förstått bättre. Malmer (2002) och Riesbeck (2000) menar båda 
att vilket språk som används är avgörande för hur eleverna ska tolka och förstå 
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innehållet. Kommunikationen mellan elever och lärare fungerar bra för Lärare 1, trots 
att vissa språkliga hinder finns, men hon understryker att hon har ägnat sig mycket åt 
detta i sin planering. 
 
5.3 Vilka strategier eleverna använder för att lösa problemet 
Den här delen är uppdelad på två underrubriker som beskriver elevernas metoder, 
strategier och lösningar. Detta är sorterat efter vilken lärare de har och därmed vilken av 
klasserna de går i.  
 
5.3.1 Elevgrupp 1 
I den här gruppen fick eleverna hjälp av läraren med val av metod. De skulle rita mössor 
i kanoterna i olika färger, en för varje familjemedlem. Detta resulterade i att 18 elever 
lämnade in korrekta lösningar och sju elever hade fel. Även att läraren visade på tavlan 
hur de skulle göra användes några olika strategier. Några elever berättade att de hade 
gjort som läraren gjorde. De började med en person längst fram i kanoten och de andra 
två bakom för att sedan i nästa steg ta samma person längst fram, men byta plats på de 
två bakom (Bilaga E).  De använde samma strategi genom hela problemlösningen. De 
flesta andra har gjort på samma sätt fast utan att tänka på vilken färg de börjat med utan 
bara slumpvis valt en färg och kombinerat med de andra färgerna tills de fått med alla. 
Slutligen var det två elever som berättade att innan de började måla i kanoterna hade de 
lagt färgpennorna i den ordningen de skulle målas. 
 

Jag lägger pennorna här först så det blir rätt färger innan jag ritar så jag vet att det 
blir rätt (Elev). 

 
De elever som hade felaktiga svar hade exempelvis gjort rätt i början, men rört ihop det 
framåt slutet. Några hade glömt en kombination, någon hade ritat samma kombination 
två gånger medan någon hade fyllt alla nio kanoter (Bilaga F). 
 
Lärarens tankar om elevernas resultat: 

Jag gav dem lite för mycket kanske…men samtidigt så känner man ju att man 
måste svara på frågor…(Lärare 1). 

 
5.3.2 Elevgrupp 2 
De 10 elever som fick arbeta helt fritt kom fram till många olika lösningar. Det var 
endast två par som hade samma lösning där de ritat upp nio kanoter och sedan ritat tre 
cirklar i varje kanot på olika ställen. Alltså i en kanot kunde två personer sitta fram och 
en där bak, i en annan satt alla tre bredvid varandra och så vidare (Bilaga G). Ett par har 
påbörjat en korrekt lösning där de ritat upp kanoter och placerat ut mamma, pappa och 
Benjamin, och kombinerat på olika sätt, men slutat efter tre kanoter (Bilaga H). 
Ytterligare en lösning var att de multiplicerat tre och tre, alltså tre personer och tre 
kanoter och då fått svaret nio. När läraren sedan visar sin strategi, liknande den som 
användes i Elevgrupp 1, är det många elever som ger intryck av att de förstått problemet 
bättre. 
 

Åh, men då har jag ju tänkt fel, det är ju inte fem (Elev)!  
 

Genom att diskutera tillsammans kommer de sedan fram till att det finns sex 
kombinationer och eleverna kan även argumentera för varför. 
 
Lärarens tankar om elevernas resultat: 
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Jag förtydligade ju inte frågan. Det kanske man kunde ha gjort, så att det kanske 
hade kommit frågor redan då på heter de Paddlare i efternamn eller hur de ser 
ut…(Lärare 2). 

 
 
5.3.3 Analys 
Bland den första gruppens lösningar är det 18 av 25 elever som har korrekt svar, medan 
det i den andra gruppen inte är en enda som har rätt. Detta visar återigen att lärarna hade 
olika mål med undervisningen.  
 
Det förekommer många olika strategier hos eleverna beroende på vilken lärare som 
presenterat problemet. I Elevgrupp 1 som Lärare 1 ansvarat för är det många lika 
strategier, men även några elever som sticker ut och har tänkt lite annorlunda. De elever 
som arbetat med Lärare 2 hade nästan alla olika strategier, där två av paren var i 
närheten av en fungerande strategi. 
 
Klassrumsklimatet är en avgörande faktor för resultaten. Enligt Hattie (2012) ska det i 
ett positivt klassrumsklimat vara okej att svara fel, att våga fråga, utan att få elaka 
kommentarer från kamrater eller lärare. Även Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 
påtalar vikten av att eleverna är trygga i klassrummet och vågar tala och komma med 
förslag på lösningar även om de är felaktiga. I Elevgrupp 2 råder utan tvekan ett positivt 
klimat. Här har alla elever svarat fel, men Lärare 2 är duktig på att ta vara på elevernas 
tankar och visa hur viktigt det kan vara att svara fel ibland för att kunna komma fram till 
rätt lösning. Vidare menar Hattie (2012) att ett annat tecken på positivt klassrumsklimat 
är att läraren är duktig på att se vad som händer i klassrummet för att kunna förhindra 
och minska störande moment och avbrott under lektionen (a.a.). I Elevgrupp 1 arbetar 
alla 25 elever med problemet, enskilt, utan att störa någon annan. Lärare 1 har 
tillsammans med eleverna skapat arbetsro som är accepterat av alla elever och hon 
behöver inte lägga energi eller tid på att korrigera elever som stör eller liknande. Båda 
dessa lärare har ett positivt klassrumsklimat, men på olika sätt, vilket i det här fallet 
påverkar elevernas resultat av problemlösningen på ett positivt sätt. Alltså elever som 
tillåts göra fel,  visar många kreativa lösningar och inte hämmas av rädslan att göra fel. 
Elever som får arbeta i lugn och ro ges tid till fundering och eftertanke och kan prestera 
bra resultat.   
 
5.4 Sammanfattning av resultat och analys 
Två helt olika planeringar och lektioner har genomförts i den här studien. Varför de är 
så olika beror på vilka förutsättningar och ramfaktorer lärarna har att förhålla sig till. 
För att kunna genomföra lektionen krävs att läraren ser till sina förutsättningar och tar 
hänsyn till dem för att undervisningen ska leda till lärande. En annan viktig aspekt i 
planeringen och utförandet är vilket mål läraren har med undervisningen och just det här 
momentet. Lektionen planeras utefter vad läraren vill att eleverna ska lära sig, som i den 
här studien där den ena läraren vill att eleverna ska svara rätt på den givna uppgiften. 
Den lektionen blir helt annorlunda mot den andra där läraren vill upptäcka elevernas 
tankar och därmed är mer intresserad av processen än själva resultatet. Sist men inte 
minst har klimatet i klassen och klassrummet en stor betydelse för lärandet och 
resultaten.  
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6 Diskussion 
I det här kapitlet diskuteras lämpligheten av att använda kvalitativ undersökning som 
metod för studien. Vidare diskuteras metodvalen intervju och observation och dess 
funktionalitet för undersökningen. Slutligen följer en diskussion kring studiens resultat 
med utgångspunkt i frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras en slutsats för 
studien och förslag till fortsatt forskning.  
 
6.1 Metoddiskussion 
Studiens syfte är att få en djupare bild av hur lärare planerar och undervisar i matematik 
och inom området problemlösning. Eftersom fokus ligger på läraren och hur de arbetar 
valde jag en kvalitativ undersökning, vilket menas med att forskaren kan få ta del av 
informanternas tankar och erfarenheter. Redan när jag bestämde mig för att göra den här 
studien hade jag två informanter i åtanke, delvis för att jag sedan tidigare känner till 
dem och deras elever, men också för att de uppfyllde mina krav på informanter. Båda 
lärarna undervisar i årskurs 3 och jag vet sedan tidigare att de har arbetat med 
problemlösning i olika former, vilket jag ansåg som nödvändigt då den valda uppgiften 
kräver vissa förkunskaper. Det faktum att jag som forskare har en tidgare relation till 
alla medverkande har varit till stor fördel för studien då jag inte behövt försöka bygga 
någon tillfällig relation eller skapa något förtroende. Johansson och Svedner (2010) 
anser att det är till stor fördel att forskaren och informanterna har en relation till 
varandra. Det är svårt att avgöra om studiens resultat hade varit annorlunda om någon 
tidigare relation inte funnits. Däremot anser jag att det var lättare att vara fokuserad på 
intervjuer och observationer när man inte behövde fundera över personlighet, 
erfarenheter och tidigare kunskap. Istället kunde fokus läggas på det väsentliga i 
situationen och det som studien ska syfta till.   
 
6.1.1 Intervju 
En semistrukturerad intervju innebär att den som intervjuar styr över vad intervjun 
kommer att innehålla samtidigt som det lämnas utrymme för informanten att framföra 
egna tankar (Bryman, 2011). För min del var detta en självklarhet då informanternas 
åsikter och tankar ligger till grund för hela studien. Det är informanternas planering som 
står i fokus och hur de har tänkt när de planerat och även hur deras planer fullföljdes 
under lektionen. Som jag tidigare nämnt i kapitel 4.3 konstruerades en intervjuguide 
(Bilaga A) för att intervjuerna skulle riktas åt samma håll. Samma frågor ställdes till 
båda informanterna, men följdfrågorna var inte alltid lika eftersom de planerat på olika 
sätt. Även intervjun efter lektionen fick lite olika innehåll beroende på att de två 
lektionerna utspelades på helt olika sätt, vilket i sin tur ledde till varierande resultat 
bland eleverna. Min intervjuguide (Bilaga A) fungerade precis så som den var ämnad att 
göra, då jag medvetet valde att inte ha några redan bestämda följdfrågor utan lämna 
samtalet mer öppet. Intervjuerna var givande och jag fick svar på det som behövdes för 
att arbeta vidare. Alla fyra intervjutillfällen var korta, men sakliga och det som 
diskuterades var väsentligt för studien.  
 
6.1.2 Observation 
För att kunna skapa en bild av hur undervisningen gick till valde jag att observera 
läraren i första hand, hur hon presenterade problemet och hur hon agerade tillsammans 
med eleverna. Att observera var tänkt som ett komplement till intervjuerna och tankar 
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om att inte observera fanns också. Däremot märkte jag under intervjuerna efter 
lektionen att jag och lärarna inte hade riktigt samma upplevelser. För att få svar på min 
tredje frågeställning använde jag mig också av observationen istället för att till exempel 
intervjua eleverna. I början av observationerna var jag närvarande i klassrummet, men 
medverkade inte, för att senare cirkulera i klassrummet och slumpvis fråga elever hur de 
tänkte kring problemet och sin lösning. Det här upplägget kändes givande för 
insamlandet av data. Jag fick ta del av elevernas tankar direkt istället för att exempelvis 
intervjua dem vid senare tillfälle, när de kanske hunnit glömma sina resonemang. 
Resultatet tyder på att både intervju och observation som metoder krävs för att få en 
helhetsbild.  
 
6.2 Resultatdiskussion 
Studiens syfte är att ta reda på hur lärare planerar och undervisar i matematik med 
inriktning på problemlösning. Nedan följer en diskussion kring studiens resultat i tre 
delar där varje del motsvarar en av studiens frågeställningar.  
 
6.2.1 Hur läraren beskriver sin planering av lektionen 
Med tanke på att de medverkande lärarna båda var kvinnor, i samma ålder med lika 
mycket erfarenhet från skolan trodde jag innan jag började med arbetet att deras 
planering skulle likna varandra. Troligtvis hade de också gjort det om de hade haft mer 
lika förutsättningar. Det faktum att antalet elever skiljde sig markant påverkar i allra 
högsta grad planeringen. Oftast är det, enligt mig, lättare att pröva sig fram och testa 
nya saker i en mindre elevgrupp innan man gör det i helklass. Det är stor skillnad på att 
undervisa tio respektive 25 elever. Att planeringen av lektionen såg så annorlunda ut 
beror på de olika faktorer lärarna hade att ta hänsyn till, där elevantalet var en av dem. 
En annan aspekt som väger tungt är de språkliga hinder som Lärare 1 behövde ta hänsyn 
till, vilka är helt obefintliga i den andra elevgruppen. När jag började med den här 
studien hade jag känslan av att jag skulle få utföra två ganska lika besök i de båda 
klasserna. Därför övervägde jag att tänka om kring min studie, vilket var tur att jag inte 
gjorde. Det jag inte visste var att förutsättningarna var så pass skilda. Att lärarna tog 
uppgiften på så stort allvar som de gjorde är också positivt. Studien och resultatet 
framför allt blev väldigt mer lärorik och spännande när planeringen skilde sig så 
markant.  
 
Resultatet visar att lärarna har gjort en grundlig didaktisk planering och använt de tre 
huvudfrågorna som Lindström och Pennlert (2009) presenterar. Lärarana har funderat 
kring uppgiften, vad som ska läras ut och har tolkat problemet på liknande sätt. Vidare 
har de också planerat hur de ska presentera problemet och leda sina elever. De två 
lärarna har liknande ideér kring varför problemlösningsuppgifter som den här är bra för 
elevernas vidareutveckling inom matematik. Eleverna ges möjlighet att utveckla sin 
förmåga att tänka mer självständigt, men också att tänka mer logiskt (Hagland, Hedrén 
och Taflin, 2005). Lärare 1 bekräftar också i intervjun att eleverna tycker 
problemlösning är roligt och skapar ett större intresse för matematik rent generellt. Båda 
lärarna planerar att ha en gemensam genomgång i slutet av lektionen för att samla ihop 
eleverna och deras lösningar.  
 
Det är ingen enkel uppgift att försöka ta reda på vilket sätt som är rätt respektive fel, 
finns det ens? De här lärarna har båda gjort bra planeringar efter just deras 
förutsättningar. Man kan alltid diskutera hur man kunnat göra annorlunda för att få ett 
annat resultat till exempel. Båda lärarna har tidigare arbetat med problemlösning. Detta 
medför att de har egna erfarenheter att ta ställning till vid planeringen av en sådan här 
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uppgift, vilket såklart speglar sig i deras tankar. Intervjuerna visade också att lärarna 
reflekterar över det de gör och hur det kan förbättras.  
 
6.2.2 Hur läraren presenterar problemet för eleverna 
Återigen är det förutsättningarna som påverkar hur läraren presenterar problemet för 
eleverna. Lärare 1, som har många elever med utländsk bakgrund och en del helt 
nyanlända elever i klassen har lagt mycket större vikt på själva texten i problemet än 
vad lärare 2 har gjort. Lärare 2 väljer att bara dela ut texten till sina elever och låter de 
sedan arbeta fritt. Detta skulle Lärare 1 inte kunna göra eftersom en stor del av hennes 
elever inte kan läsa svenska ännu. Hon valde istället att berätta probemet som en saga. 
För mig var det här ett nytt och spännande sätt att presentera en uppgift av den här 
typen. Eleverna lyssnade väldigt intresserat och alla fick förståelse för vad som skulle 
göras direkt. Vidare påtalar hon också vikten av att hon är extra tydlig i sin presentation 
så att alla förstår. Genom att berätta uppgiften och ge eleverna möjlighet att fråga 
hjälper Lärare 1 eleverna att tolka uppgiften. Möjliga misstolkningar kan redas ut direkt 
utan att det skapar förvirring hos eleverna. Anledningen är återigen för att inkludera de 
elever som inte kan svenska så bra. Frågan jag ställer mig är då om det här problemet 
inte blev något problem för andra elever, utan kanske bara en rutinuppgift?  
 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver ett problem som något som ska lösas, men 
där man inte har någon given metod. En uppgift kan vara ett problem för någon och en 
ren rutinuppgift för någon som redan har en metod för att hitta lösningen. Enligt mig 
finns en risk med att vara extra tydlig för att inkludera alla elever. Problemet kan lätt 
förvandlas till en rutinuppgift för andra elever, vilket resulterar i att deras utmaning och 
utveckling blir minimal. Lärare 2 som låter eleverna tänka helt på egen hand utan att ens 
läsa uppgiften för dem tänker helt annorlunda. Hon vill inte ge dem någon som helst 
hjälp att tolka uppgiften. Detta resulterar i att de elever som behöver utmanas för att 
utvecklas får sin chans, samtidigt som det blir väldigt svårt för de elever som hade 
behövt mer hjälp. Det går inte avgöra vad som är rätt eller fel i den här frågan heller, 
men jag tror att en kombination av de här två sätten skulle fungera bäst. Det viktigaste 
är att som lärare veta att alla val påverkar eleverna på olika sätt. Att utmana de starka 
eleverna är en självklarhet, men med vetskapen att de svagare eleverna kanske behöver 
lärarens stöd lite mer de gångerna. Om eleverna alltid blir hjälpta i tron om att de 
behöver det kanske man inte får möjlighet att se dolda kunskaper. Kunskaper som 
eleverna besitter men aldrig får chansen att visa.   
 
Hur uppgiften är formulerad spelar stor roll för hur den tolkas av eleverna (Malmer, 
2002). Detta är något som Lärare 1 tog hänsyn till i sin berättelse där hon medvetet 
berättade mer om personerna i uppgiften för att minska antalet frågor och funderingar 
kring detta under arbetets gång. Lärare 2 fick däremot erfara detta först i slutet av 
lektionen då hon inte funderat på det innan i sin planering. Många av eleverna hade 
beskrivit att personerna kunde sitta bredvid varandra i kanoten, vilket inte fungerar i 
verkligheten men hos en åttaåring som bara sett kanoter på tv är det kanske ingen 
omöjlighet. Någon annan fokuserade på hur personerna kunde sitta så att inte kanoten 
välte eftersom barnet var mycket lättare än mamman och pappan.  
 
Avslutningsvis har båda lärarna en genomgång med eleverna som i grunden är samma 
princip, förutom att de har olika fokus. Lärare 1 håller en genomgång med eleverna och 
kommer fram till rätt svar tillsammans. Här är det läraren som leder samtalet med några 
få kommentarer från eleverna. Lärare 2 har istället en genomgång med eleverna i fokus, 
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där det är de som får stå för innehållet och läraren är mer passiv. Slutligen visar läraren 
hur hon har tänkt, men tar även här mycket mer hjälp av eleverna än vad Lärare 1 gör.  
 
Hos Lärare 1 är det en del som jublar över att de gjort rätt, medan andra sitter tysta och 
tittar på. Förhoppningsvis har de som gjort fel på sitt arbetsblad nu lärt sig hur man 
skulle göra. Kommer de att kunna nyttja den nya kunskapen de fick på genomgången 
eller är det bara vetskapen om att de gjort fel som de minns? Hade de tankar som kunnat 
leda till att de utvecklade sitt matematiska tankesätt som nu blev helt åsidosatta? Hattie 
(2012) menar att klassrumsklimatet är avgörande för elevernas lärande och där är det 
okej att svara fel eller be om hjälp. Resultatet tyder på att Lärare 2 värnar om klimatet i 
klassen genom hennes val av metod för uppföljning. Eleverna är mycket delaktiga och 
de får diskutera olika lösningar och vägar till lösningar med varandra. Även om de 
slutligen får rätt svar mer eller mindre serverat tror jag ändå att diskussionen var mycket 
givande. Lärare 2 påtalar också flera gånger under genomgången hur spännande det är 
att man kan tänka så olika och att andras tankar kan leda till att ens egna ideér utvecklas.  
 
6.2.3 Vilka strategier eleverna använder för att lösa problemet 
Elevgrupp 1 blev ganska styrda av sin lärare då de fick uppgiften presenterad för sig 
samtidigt som de fick förslag till en metod för att lösa problemet. Detta visade sig även i 
deras resultat där de flesta i klassen kommit fram till rätt svar. Alla elever hade ritat på 
det sätt som läraren visat dem. Däremot skiljde sig deras tankar något där några elever 
hade utvecklat en egen strategi för att lösa problemet. Några hade till exempel använt 
sig av färgpennorna och flyttat runt dem för att kombinera på olika sätt. Något positivt 
som resultatet visade är att de även hade förmågan att beskriva sitt tankesätt. Andra 
hade bara följt lärarens mönster och kunde inte riktigt sätta ord på hur de hade gjort, 
vilket leder till att jag är tveksam till om de egentligen förstått. Frågan jag ställer mig då 
är om de verkligen fått förståelse för metoden eller bara slumpvis ritat och i slutet 
kommit fram till att det inte gick att få fler kombinationer.  
 
Resultaten för elevgrupp 2 var alla felaktiga, men de bevisar ändå att de på egen hand 
försökt hitta en strategi. Eleverna kunde också beskriva utförligt hur de tänkt, vilket 
leder till att de kan använda sina tankar och sitt språk för att utveckla sin matematiska 
förståelse. Alla elever i den här gruppen fick komma till tals i den uppföljande 
genomgången och det var många elever som tog lärdom av de andra elevernas ideér och 
förslag till lösning. Detta gjorde att de själva fick nya ingångar till andra strategier som 
kunde hjälpa dem att hitta en lösning på problemet. Jakobsson och Nilsson (2011) 
beskriver hur den yttre kommunikationen, kommunikation i grupp, är ett sätt att 
fördjupa sin egen matematiska förståelse. Eleverna väljer då bort eller tillägnar sig de 
andras ideér. Efter diskussionen visade läraren sin lösning och genom att observera 
elevernas gester och ansiktsuttryck syns att fler och fler får en annan förståelse för 
problemet. Frågan är, om eleverna istället för att få se lärarens lösning hade fått återgå i 
sina par och arbeta vidare med uppgiften, hade kommit fram till lösningen på egen 
hand. Jag tror att många av dem faktiskt hade lyckats och att det som behövdes för att 
föra dem vidare var att diskutera med de andra eleverna.  
 
6.3 Avslutande reflektioner 
Jag gjorde två besök som jag trodde skulle ge liknande resultat, men jag blev positivt 
överraskad. Under tiden funderade jag mer och mer över hur mycket lärarens planering 
faktiskt påverkar eleverna och utvecklingen av deras matematiska förmågor. Det är 
svårt att inte jämföra eller försöka bedöma vilket sätt som är bra eller mindre bra. 
Resultatet av studien visar att det finns olika sätt att planera sin undervisning och att det 
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viktigaste är att man i efterhand reflekterar över vad som gick bra och vad som kan 
göras bättre till nästa gång. Den här studien har visat att så länge läraren har en 
genomtänkt planering som är anpassad för den elevgrupp man arbetar med uppnår man 
goda resultat, även om man har olika tillvägagångssätt.   
 
Att söka efter det okända, vad man inte vet, det är problemlösning. Det finns överallt 
och oavsett om man ställs inför ett problem inom matematik eller inte måste man veta 
vad man ska söka efter för att lösa problemet (Pólya, 1957). I min inledning (kapitel 1) 
ställer jag mig frågande till varför man inte arbetar mer med problemlösning i skolan än 
vad jag har sett under mina besök i verksamheten. Under arbetets gång har jag insett att 
det inte är avsaknaden av problemlösningsarbete som är det viktiga. Det som egentligen 
skulle tydliggöras mer är att det är problemlösning man sysslar med. Om eleverna i min 
studie hade haft mer kunskap om problemlösning, alltså hur man ska gå tillväga när 
man ställs inför ett problem, så tror jag att resultaten hade sett helt annorlunda ut. Jag 
hänvisar i min inledning till Sidenvall (2015) där han menar att problemlösning är något 
man måste öva på och få möjlighet till att träna sig på. Utifrån studiens resultat anser jag 
att om lärare varit tydligare med vad problemlösning är så hade eleverna fått en ärligare 
chans att träna. Varför kan inte lärare undervisa sina elever om de fyra 
problemlösningsfaserna (figur 1)? När de sedan ställs inför ett problem inom 
matematik, men även andra ämnen, så kan läraren påminna eleverna om faserna. Får de 
grundlig kunskap om faserna, alltså hur man går tillväga när man ställs inför ett 
problem, borde eleverna lättare kunna utveckla sin problemlösningsförmåga.  
  

  
Figur 1. Författarens figur. 
 
 
Sammanfattningsvis anser jag att allt arbete med problemlösning inom matematik är 
bra. Även om eleverna inte för stunden kan applicera och omvandla allt de gör till något 
användbart tror jag att om eleverna varje gång kan ta med sig någonting så kommer det 
att gynna dem i framtiden. Eleven kanske bara förstår en liten del av ett visst problem, 
men om eleven får något litet med sig varje gång så kommer eleven på sikt att kunna 
dra nytta av det. Detta visar återigen hur viktigt det är att arbeta med problemlösning så 
att eleven kan öva och genom återkommande träning kunna utveckla sin 
problemlösningsförmåga.  Slutligen anser jag att om läraren tydliggör de fyra 
problemlösningsfaserna, eller något annat motsvarande, får eleverna stor hjälp att kunna 
lösa problem på egen hand senare.  
 

Fas	  1	  -‐	  Förstå	  problemet	  
• Vad	  saknas?	  Vad	  behöver	  jag	  ta	  reda	  på?	  

Fas	  2	  -‐	  Gör	  upp	  en	  plan	  
• Hur	  hänger	  det	  ihop?	  

Fas	  3	  -‐	  Fullfölj	  planen	  
• Lös	  uppgiDen	  enligt	  planen	  

Fas	  4	  -‐	  Gå	  Fllbaka	  
• Granska	  och	  diskutera	  lösningen	  
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6.4 Förslag till vidare forskning 
Den här studien omfattar två lärare och två elevgrupper. Mitt första förslag till vidare 
forskning är att man genomför en liknande studie som är mer omfattande där man kan 
få ytterligare exempel på planering, metoder och strategier.  
 
Ett annat förslag är att göra en liknande studie, fast under en längre tid. I den här studien 
är det bara ett probem som ska lösas, men det vore intressant att se vad som händer över 
tid, både hur lärarna utvecklar sina planeringar, men också hur elevernas 
problemlösningsförmåga utvecklas.  
 
Det skulle också vara intressant att utföra en studie med fokus på eleverna och hur deras 
tankar är kring problemlösning. Hur elevernas metoder och strategier kommer till och 
utvecklas.  
 
Sist men inte minst skulle forskning kring problemlösning och bedömning vara en 
spännande inriktning. Hur lärare bedömer elevernas kunskaper inom problemlösning i 
matematik.
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III 

 
 
Bilagor 
Bilaga A Intervjuguide 
 
Intervju före lärtillfället 
1. Berätta lite om dig själv, vem är du? 
2. Hur länge har du arbetat som lärare? 
3. Vad arbetar ni med i matematik just nu?  
4. Hur har du tänkt kring uppgiften? Planering? 
5. Vilka metoder/strategier har du valt att använda dig av? 
6. Har du tänkt använda dig av några hjälpmedel? Material? 
7. Har du några speciella tankar för att inkludera alla elever? 
8. Hur tänker du följa upp för att se att alla elever har förstått? 
9. Vad har du för förväntningar på lektionen? Dig? Eleverna? 
 
Intervju efter lärtillfället 
1. Tankar kring lektionen, hur tycker du att det gick? 
2. Följde du din planering? Fick du ändra något under tiden? 
3. Upplevde du att alla förstod? 
4. Var det många elever som behövde hjälp? 
5. Var det några elever som överraskade dig? 
6. Om du fick göra om lektionen igen, hur hade du gjort då? 
7. Är det något mer du vill tillägga om lektionen? 
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Bilaga B Observationsschema 
Information: Presentation 

Hur presenterar läraren 
uppgiften? Vilka metoder 

och strategier 
presenteras? 

Material 
Vilket material används? 

 
 

Strategier 
Vilka strategier och 

metoder använder eleverna? 

Skola: 
Skola: 

Skola: 
 
Årskurs: 
 
Tidpunkt: 
 
Närvarande  
personer: 

   



  
 

V 

 
 
Bilaga C Missivbrev 
 
Hej,  
Jag heter Natalie Frisk och läser min näst sista termin på lärarutbildningen i Kalmar 
med inriktining årskurs F-3. 
 
Nu är det dags för mig att skriva mitt första självständiga arbete inom 
matematikdidaktik och jag har valt att undersöka metoder och strategier vid 
problemlösning i matematik. Syftet är att undersöka dels hur lärare planerar 
undervisningen, samt vilka metoder och strategier läraren väljer att presentera för 
eleverna. Jag kommer också titta på vilka metoder eleverna väljer att använda sig av.  
 
Studien går till så att jag delar ut en och samma uppgift till två lärare som undervisar i 
årskurs 3. Läraren får några dagar på sig att planera hur den ska genomföras. Vid 
avtalad tid besöker jag läraren där vi först gör en kort intervju om planeringen innan jag 
observerar undervisningen. Efter det gör vi en kompletterande intervju, med resultat och 
reflektioner.  
 
Jag vill gärna att Du ska delta, har Du tid och möjlighet? Min tanke är att jag är med 
hela dagen i klassen och Du får själv planera in när under dagen det passar bäst med 
intervjuer och undervisning, men den första intervjun görs med fördel direkt på 
morgonen (kanske innan eleverna börjar?).  
 
Undersökningen är helt anonym och kommer endast användas i forskningssyfte. 
 
Jag har tid för besök måndag-fredag i V.49, vänligen kontakta mig via mail 
nf222bn@student.lnu.se om Du vill delta, samt vilken dag som passar Dig bäst.  
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning 
Natalie Frisk 
 
 
__________________________________________________ 
Underskrift 
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Bilaga D Problemlösningsuppgift 
 
Familjen Paddlare är mamma, pappa och Benjamin. De hyrde en kanot för tre personer. 
På hur många olika sätt kan de sitta i kanoten? 
 
A) 9 B) 5 C) 6 D) 7 E) 3 
 
Ur Kängurutävligen Matematikens hopp 2001, Ecolier 
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Bilaga E Elevlösning 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

VIII 

 
 
Bilaga F Elevlösning 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

IX 

Bilaga G Elevlösning 3 
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Bilaga H Elevlösning 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


