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Sammanfattning 

Bakgrund: Synen på matematik har förändrats från att se till elevers färdigheter att lösa 
rutinuppgifter till att se matematiken som en meningsfull problemlösande aktivitet. Det är även 
den problemlösande matematiken som framhålls som betydelsefull i olika vardags- och 
yrkessammanhang. Därav är skolans matematikundervisning i problemlösning en viktig 
förmåga att utveckla hos eleverna. I och med detta ville vi undersöka lärares tankar och 
uppfattningar om hur undervisningen kan planeras och genomföras för att låta alla elever 
utveckla en matematisk problemlösningsförmåga.  

Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur lärare tar hänsyn till elevers olika kunskaper i 
arbetet med problemlösning i matematik i grundskolans årskurs 1–3.  

Metod: För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att använda oss av kvalitativa 
intervjuer. Vi intervjuade grundskollärare i matematik som aktivt bedrev 
problemlösningsarbete i årskurs 1–3.  Vid samtliga intervjutillfällen utgick vi från en och 
samma intervjuguide. Grundfrågorna i intervjuguiden syftade till att informanterna skulle 
besvara hur lärare planerar och genomför undervisning i problemlösning samt belysa deras 
övriga tankar om problemlösning som arbetsmetod och dess för- respektive nackdelar. Frågorna 
var utvecklade för att vi skulle kunna förstå hur de arbetade för att möjliggöra alla elevers 
utveckling av sin problemlösningsförmåga. 

Resultat: Resultatet visade att lärarna valde ett problem utifrån ett bestämt matematiskt område 
som alla elever skulle arbeta med. I planeringen reflekterade lärarna kring olika 
elevgrupperingar för att möjliggöra ett lärande för alla. Lärarna ansåg att introduktionen och 
deras aktiva roll var av stor betydelse för elevernas möjlighet att lösa problem. I likhet med 
tidigare forskning hade vi i resultatet fått fram att de intervjuade lärarna ansåg att den 
efterföljande diskussionen var en av de viktigaste delarna i problemlösningen. Vi såg att lärarna 
följde många av de sex faser som finns beskrivna i Taflins sammanställda matris, Lektionens 
faser. Lärarna hade som motiv att undervisa i problemlösning för att utbilda eleverna till att bli 
kreativa och reflekterande problemlösare vilket behövs i vardagslivet.  
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Inledning 
 

Personer med förmåga att lösa problem har blivit alltmer viktigt både inom yrkes- och 
utbildningssammanhang. Arbetsmarknaden ställer idag högre krav på att individer ska ha en 
utvecklad problemlösningsförmåga då arbetsuppgifterna har gått från att vara upprepade 
rutinuppgifter till att kräva ett mer kreativt och flexibelt tänkande för att kunna lösa obekanta 
situationer (Skolverket, 2014a). Uppdraget för skolan blir därmed att utbilda elever som kan 
lösa komplexa problem som kräver tid och eftertanke. PISA (Programme for International 
Student Assessment) är en internationell undersökning som utförs vart tredje år, år 2015 deltog 
72 länder eller regioner (Skolverket, 2016a). Syftet med PISA-undersökningarna är att 
undersöka om 15-åringar har de kunskaper som bedöms var viktiga för ett livslångt lärande och 
för att fungera i samhället. PISA undersöker elevers kunskaper i naturvetenskap, läsförståelse 
och matematik. Skolverket beskriver att synen på matematik i PISA-undersökningarna har 
förändrats från att se matematik som färdigheter att bemästra till att se det som en meningsfull 
problemlösande aktivitet. Det framkommer i undersökningen från år 2015 att svenska elever 
presterar lägre inom matematik i jämförelse med övriga OECD-länder. Även i TIMSS (Trends 
in International Mathematics and Science Study), som är en internationell studie som mäter 
elevers kunskaper i och attityder till matematik, framkommer det att Sverige i jämförelse med 
andra OECD-länder presterar lägre än genomsnittet (Skolverket, 2016b).  

För att alla elever ska få möjlighet att utveckla kunskaper i matematisk problemlösning krävs 
det att undervisningen är anpassad efter elevers individuella behov och förutsättningar. Om 
eleverna ska kunna arbeta med problemuppgifter som blir ett problem för alla elever, och inte 
rutinuppgifter, måste läraren individualisera undervisningen. Undervisningen ska enligt Taflin 
(2007) organiseras efter de faktorer som kan vara av betydelse för elevers lärande i matematik. 
Läraren behöver därför i planeringen vara medveten om de betydande faktorerna för olika 
elevers lärande för att kunna organisera undervisningen så att alla elever når de mål som satts 
upp. 

Lester (2013) fastslår att det finns en kunskapslucka om lärares beteende och interaktion mellan 
lärare-elev samt elev-elev i undervisningen om problemlösning. Detta är faktorer som måste 
beaktas för att kunna utveckla undervisning i matematisk problemlösning menar Lester. I 
tidigare undersökningar kring arbete med problemlösning har lärarna blivit tilldelade en 
förutbestämd undervisningsplanering av forskarna, vilket då har medfört att de resultat som har 
framkommit inte är baserade på verksamma lärares planering. Huruvida en lärare besitter en 
skicklighet att planera och organisera undervisning i problemlösning går därför inte att dra 
några slutsatser om. I likhet med Lester understryker Taflin (2007) att lärares planering och 
organisering av problemlösningsarbete är ett outforskat område, vilket motiverar studiens syfte 
och forskningsfrågor. 

Vi har också under vår verksamhetsförlagda utbildning på lärarutbildningen uppmärksammat 
att lärare upplever en problematik kring arbetet med problemlösning. De har sett att 
problemlösning många gånger kan generera svårigheter för eleverna. Elever behöver 
följaktligen undervisas till goda matematiska problemlösare då det är en förmåga som 
efterfrågas i allt större utsträckning i dagens och framtidens samhälle. Att elevers resultat i 
matematik är lägre än övriga OECD-länder, samtidigt som forskning i hur lärare undervisar 
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elever i problemlösning är knapphändig samt egna erfarenheter av att lärare upplever 
problemlösningsarbetet som svårt motiverar oss till att undersöka vårt valda syfte och 
forskningsfrågor. 

 

Forskningsöversikt 
 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning om problemlösning i matematik och 
individualisering att beskrivas. Inledningsvis definieras problemlösning som begrepp, vidare 
presenteras tidigare forskning om lärarens roll i arbete med problemlösning. Därefter redogör 
vi för begreppet individualisering och dess betydelse vid arbete med problemlösning.  

 

Problemlösning i matematik 
 

Problemlösning som begrepp 
Begreppet problem kan dels definieras utifrån ett vardagligt perspektiv där det då handlar om 
att en individ ställs inför en svårighet som behöver lösas.  Begreppet problem kan även 
definieras utifrån matematiska sammanhang, vilket Palmér och van Bommel (2016) beskriver 
som en matematisk uppgift som en elev vill lösa men där metoden för att komma fram till 
lösningen inte på förhand är känd av eleven. Istället måste eleverna undersöka och pröva sig 
fram i arbetet med att hitta en lösning på problemet. Om en uppgift ska definieras som ett 
problem avgörs således utifrån relationen mellan eleven och problemsituationen. En elev som 
tilldelas en uppgift där han/hon känner till en given metod för att lösa problemet kan uppleva 
det som en rutinuppgift, men för en annan elev kan uppgiften upplevas som ett problem då 
han/hon måste undersöka och pröva sig fram till en lösningsmetod. En rutinuppgift kan, enligt 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) definieras som en uppgift som eleven är bekant med, och 
som inte genererar några svårigheter för honom/henne, alltså ren färdighetsträning. Författarna 
påpekar också att ett problem kräver ansträngning att lösa, vilket inte en rutinuppgift gör i 
samma utsträckning. Lester (2013) sammanfattar att tidigare forskares definitioner av 
problemlösning som begrepp innehåller två gemensamma faktorer, dels att eleven har ett mål 
med att lösa ett problem men även att eleven inte har en given lösningsmetod för att lösa 
problemet.   

 

Motiv för problemlösning 
Hagland et al. (2005) betonar betydelsen av att arbeta med problemlösning i skolan då det ger 
eleverna möjlighet att utveckla sin tankeförmåga på ett kreativt och självständigt sätt. 
Problemlösningsarbetet utvecklar även elevernas förmåga att tänka logiskt, systematiskt och 
strukturerat. Problemlösning är en utmaning som även kan bidra till att öka elevers lust att lära 
inom matematiken och generera en inre motivation till att vilja lära sig mer. Vidare belyser 
Hagland et al. att ett av målen med problemlösning i skolans undervisning är att eleverna ska 
kunna förbereda sig för sitt kommande vardags- och yrkesliv vilket kommer att kräva en 
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problemlösningsförmåga. Genom undervisningen kommer eleverna då att kunna upptäcka och 
erfara en mängd olika lösningsstrategier som de kommer att kunna nyttja senare i livet. 
Resonemanget som Hagland et al. anför finns även beskrivet i det inledande kapitlet i Lgr 11 
(Skolverket, 2016c). Det understryks att det i skolans uppdrag ingår att stimulera elevernas 
kreativitet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och lösa problem. 

Taflin (2007) lyfter fram ett flertal argument till varför elever ska arbeta med problemlösning. 
Ett av argumenten är att elever ska utveckla ett lärande kring den problemlösande processen, 
alltså hur man hanterar ett problem när man inte har något givet lösningsförslag. Vidare menar 
Taflin att problemlösning kan vara en utmanande tankeverksamhet som kan tydliggöra 
kognitiva tankeprocesser samt synliggöra samband mellan matematiken och verkligheten. 
Arbete med problemlösning kan även bidra till att eleven kan erhålla en allmän kompetens i att 
lösa andra typer av problem. 

 

Rika problem 
Enligt definitionen av ett matematiskt problem är det en matematisk uppgift som en elev vill 
eller behöver lösa. Eleven har inte på förhand något givet lösningssätt att använda sig av och 
det krävs en ansträngning av honom eller henne för att lösa problemet. Hagland et al. (2005) 
påtalar dock att ett problem utifrån ovan beskrivna krav inte är tillräckliga för att eleverna ska 
kunna bjudas in till reflektion och samtal kring betydande matematiska idéer. Definitionen av 
matematiska idéer är de begrepp, procedurer, konventioner, formler och strategier som lärare 
och elever kan tillämpa vid problemlösningsarbete, och är ett centralt kriterium för ”rika 
problem” enligt Taflin (2007). Ett problem kan bli ”rikt” genom att lägga till ytterligare krav. 
För att ett problem ska definieras som rikt, ska det enligt Taflin uppfylla följande kriterier:  

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.  

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 
representationer.  

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas 
skilda lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer.  

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 
problem. 

                 (Taflin, 2007. s. 11–12) 

Palmér och van Bommel (2016) resonerar kring begreppet ”ett rikt problem” genom att beskriva 
att ett rikt problem ska kunna leda till diskussioner om strategier, representationer och 
matematiska idéer. En representation innebär att tydliggöra ett matematiskt begrepp vilket kan 
göras fysiskt, bildligt eller grafiskt, verbalt, numeriskt och symboliskt (Gustafsson, Jakobsson, 
Jönsson, Lingefjärd, Nilsson, Svingby & Zippert, 2011).  

Taflin (2007) framhåller att problemlösningsarbete med ”rika problem” dels kan stimulera 
elever till att tänka kreativt och oliktänkande, vilket kan bidra till ett värdefullt samtalsunderlag 
inför en gemensam klassdiskussion. Dels kan ”ett rikt problem” möjliggöra en individualiserad 
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undervisning genom att problemen delas upp i delproblem med en stigande svårighetsgrad, som 
på så sätt bidrar till att samtliga elever har möjlighet att vara delaktiga. Det viktigaste är därför 
inte, enligt Hagland et al. (2005), att alla elever lyckas lösa alla delproblem utan att samtliga 
elever har möjlighet att, helt eller delvis, arbeta med problemet. 

 

Problemlösningsarbetets olika faser  
Taflin (2007) beskriver att en problemlösningslektion kan delas in i olika faser, vilket har gjorts 
på olika sätt av olika forskare. Taflin redogör för Lesters (1985) och Schoenfelds (1992) 
indelning som består av tre faser där den första fasen handlar om att presentera problemet. I den 
andra fasen ingår det att försöka lösa problemet och avslutningsvis i den tredje fasen ska 
problemet och lösningen av problemet diskuteras. Dessa tre faser stämmer överens med de faser 
som Hagland et al. (2005) redogör för och som beskrivs mer ingående nedan: 

1. Introduktion av problemet. I första fasen ska problemet presenteras för eleverna, hur man gör 
det är av stor betydelse då det blir själva inkörsporten till problemet. Läraren ska däremot inte 
ge instruktioner om hur problemet ska lösas.  

2. Elevernas enskilda och/eller gruppvisa arbete med problemet. Eleverna ska på något sätt 
arbeta med problemet enskilt innan han/hon diskuterar sitt lösningsförslag i en mindre grupp, 
då det ger alla elever möjlighet att bli aktiva i arbetet. Oavsett om eleverna ges möjlighet att 
arbeta enskilt med problemet eller ej, anser Hagland et al. (2005) att det är viktigt att eleverna 
resonerar om sina lösningar i mindre grupper om 2–4 elever. I en mindre grupp möjliggörs det 
att varje elevs idéer och lösningsförslag förs fram, men även att man får ta del av kamraters 
lösningar. Ett sådant arbetssätt medför att eleverna ges möjlighet att prata matematik. 
Förståelsen för matematiska begrepp och olika metoder ökar vid de tillfällen när en elev 
muntligt förklarar sitt resonemang. 

Hagland et al. (2005) understryker betydelsen av att läraren är aktiv i problemlösningsarbetet 
genom att han/hon går runt och försöker ta del av elevernas arbete. Anledningen till detta är att 
ingen elev eller grupp ska bli sittandes utan att komma vidare i arbetet. En annan anledning är 
att läraren redan i förväg då har uppmärksammat vilka lösningsförslag som eleverna har kommit 
fram till och som kan komma upp i den gemensamma diskussionen. Det kan även vara så att en 
elev har kommit fram till en lösning som läraren anser vara felaktig men som är grundad på ett 
tänkande som kan vara värt att belysa i ett gemensamt samtal. 

3. Gemensam klassdiskussion kring elevernas lösningar och den matematik som därvid 
aktualiseras. Hagland et al. (2005) betonar att gemensamma diskussioner kring elevers 
lösningar och de matematiska idéerna som presenteras kan vara den viktigaste delen av hela 
problemlösningsprocessen. Utifrån elevernas lösningar och argumentation bildas ett 
gemensamt diskussionsunderlag som möjliggör att en matematisk kommunikation kan hållas. 
Att kommunicera matematik innebär, enligt Hagland et al., att både begrepp, metoder och 
strategier kan tydliggöras och exemplifieras. Vidare menar författarna att en sådan 
lärandesituation ger eleverna möjlighet att ställa frågor, be om förtydliganden och eventuellt 
argumentera mot felaktiga eller komplicerade lösningar.  

För att de gemensamma klassdiskussionerna ska bli givande pekar Hagland et al. (2005) på att 
läraren måste ha arbetat med att skapa en god klassrumsanda, en anda som är tillåtande utan 
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fördömande kommentarer eller risk för att hånas. Eleverna ska uppleva att alla kan dra nytta av 
det kunskapsutbyte som sker när de tar del av varandras lösningar. Vid det gemensamma 
problemlösningsarbetet kan läraren visa sitt engagemang då han/hon stimulerar och uppmuntrar 
elevernas lärande. Vidare kan det även vara till fördel, menar Hagland et al. att läraren öppet 
påvisar när en lösning är ny och oväntad även för honom/henne. När den gemensamma 
diskussionen hålls, menar Hagland et al., att läraren ska framhålla de matematiska begrepp och 
metoder som har använts av eleverna. Genom att göra det kan hon/han möjliggöra att eleverna 
ännu mer kan fördjupa sig i de matematiska idéerna som har aktualiserats.  

I den andra fasen framhöll Hagland et al. (2005) att läraren ska inta en aktiv roll under tiden 
eleverna löser problemen, vilket även Balan (2012) poängterar som betydelsefullt. Vidare 
menar både Balan och Schoenfeld (2013) att det är i observationerna av elevernas arbete som 
läraren har möjlighet att uppmärksamma eventuella missuppfattningar. Hagland et al. beskriver 
att observationerna som läraren har gjort kring elevernas lösningar ska tas upp i den tredje fasen, 
den gemensamma klassdiskussionen. Rystedt och Trygg (2013) resonerar kring att det i den 
gemensamma diskussionen även finns möjlighet för missuppfattningar att upptäckas och redas 
ut. I den gemensamma diskussionen framhåller Hagland et al. att det finns möjlighet att lyfta 
fram olika sätt att tänka och resonera. När olika matematiska idéer diskuteras i ett gemensamt 
samtal menar både Ahlberg (1995) och Taflin (2007) att elever ges möjlighet att utveckla sin 
matematiska problemlösningsförmåga. 

Taflin (2017) har förfinat och utvecklat ovanstående tre faser till att bli sex faser i en 
problemlösningslektion, vilka beskriver både elevens och lärarens roll under en lektion. Hon 
har sammanställt en matris med dessa sex faser, vilka presenteras under rubriken Teoretisk 
utgångspunkt. Matrisen kommer att användas som ett analysverktyg i arbetet med att tolka och 
analysera resultatet av den andra forskningsfrågan Hur organiseras problemlösningsarbetet i 
klassrummet? 

 

Lärarens val av problem 
Taflin (2007) betonar att lärarens val av problem är av stor betydelse för alla elevers möjligheter 
till lärande inom problemlösning i matematik. För att elever ska ha möjlighet att tillägna sig 
kunskaper i problemlösningsarbete behöver läraren, enligt Hagland et al. (2005), organisera 
undervisningen utifrån tre kriterier. Det första kriteriet är att läraren måste lägga vikt vid vilka 
problem som väljs ut för att eleverna ska ges anledning till att reflektera över matematiska idéer 
och lösningsstrategier. Det andra kriteriet kräver att texten i problemet är lätt för eleverna att 
förstå och ge möjlighet för alla att arbeta med det. Ett problem med svåra ord kan göra att 
eleverna fastnar i processen och försvårar det hela. Läraren kan behöva lästa texten för att 
eleverna ska förstå och eventuellt förtydliga något som varit svårt. Det tredje kriteriet kräver att 
problemet för eleverna upplevs som en utmaning där det krävs ansträngning och där problemet 
tillåts ta tid i lösningsprocessen. Utifrån dessa kriterier kan läraren använda ett problem som 
utgångspunkt till alla elever som sedan anpassas efter elevernas olika behov genom antingen 
enklare eller svårare varianter.  
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Individualisering 

Individualisering som begrepp 
I läroplanens andra del (Skolverket, 2016c) framgår det att lärare i sin organisering och 
genomförandet av undervisning ska utgå från elevers individuella förutsättningar så att eleven 
utmanas att använda och utveckla hela sin förmåga. Definitionen av begreppet individualisering 
är dock otydlig enligt Vinterek (2006), då det saknas enhetliga begrepp för att beskriva och tala 
om individualiserad undervisning, vilket gör att det kan tolkas på olika sätt. Elevers olika 
förutsättningar och behov blir utgångspunkt för att skapa förståelse för begreppet 
individualisering i ett skolsammanhang och det kan finnas många olika tänkbara behov menar 
Vinterek, det kan bland annat handla om att undervisningen är anpassad efter elevens intressen. 
Det kan även röra sig om att anpassa undervisningen till elevers individuella kunskapsläge och 
tidigare erfarenheter. Vidare beskriver Vinterek att hur man ser på individualisering är beroende 
av vad syftet med undervisningen är. Löwing (2004) har i en studie granskat matematiklärares 
didaktik i undervisningen och där framgick det att lärare ofta hastighetsindividualiserar 
undervisningen, vilket innebär att elever får arbeta i olika takt. Att lärare oreflekterat använder 
sig av hastighetsundervisningen är en kritisk aspekt menar Löwing då det endast möter 
elevernas arbetshastighet. Detta gör att lärarna missar att ta hänsyn till elevers olika mål, 
förkunskaper och förmågor. Hagland et al. (2005) beskriver tre olika faktorer som lärare 
behöver ta hänsyn till och samtidigt använda sig av för att anpassa problemlösningsuppgifter 
till elevers olika kunskaper. Språket är en faktor att reflektera över och genom att anpassa 
meningsuppbyggnad och ordval kan problemlösningsprocessen generera mer eller mindre 
utmaning åt eleven. Andra faktorn är vilket talområde som används i problemet. Beroende på 
elevers individuella kunskaper kan problemen anpassas genom att använda mindre eller större 
naturliga tal eller tal i decimalform, men även bråktal, negativa tal och irrationella tal kan 
användas för att utmana de elever som har behov av det. Den tredje, och sista aspekten, som 
Hagland et al. nämner i arbetet med att anpassa problem till elevers olika kunskaper är att 
problem som behöver lösas i flera tankesteg kan många gånger generera en större utmaning och 
således användas till de elever som behöver en större utmaning.  

Lindkvist (2003) beskriver Vygotskijs grundläggande teori om att kunskapsutveckling hos 
elever sker i en aktiv miljö, det vill säga att eleven får möta problemlösning, experimentera och 
pröva tillsammans med andra. I ett sådant arbete lär sig eleven att organisera för sitt lärande 
vilket innebär att ta eget ansvar och tänka enskilt. Hagland et al. (2005) beskriver ett arbetssätt 
där elever först får arbeta enskilt med ett problem för att sedan diskutera sina enskilda 
lösningsförsök i smågrupper och sedan avslutningsvis resonera tillsammans och enas om en 
gemensam lösning som alla förstår och kan förklara. Genom detta arbetssätt menar författarna 
att alla elever tvingas vara aktiva och ta ett eget ansvar, detta i likhet med Vygotskijs ovan 
nämnda teori. 

Under 1990-talet skedde en förändring av de statliga styrdokumenten i form av nya läroplaner 
och kursplaner, Vinterek (2006) beskriver elevers eget ansvarstagande för sin utbildning som 
den främsta förändringen. Skolverket (2009) redogör för att nittiotalets förändringar i 
styrdokumenten förväntades leda till att undervisningen skulle bli varierad i form av olika 
arbetssätt och arbetsformer. Målet om att undervisningen skulle anpassas efter elevernas behov 
och förutsättningar gav istället ett ökat individuellt arbete där eleverna alltmer lämnades att 
själva söka kunskap. Detta resulterade i att elever blev lämnade i ett självständigt arbete, som 
fick negativ effekt då det visade sig att lärarens stöd var av betydelse för eleverna. Arbete där 
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individualisering, i betydelsen att undervisningen var anpassad efter elevers olika 
förutsättningar och behov, gav däremot en positiv effekt för elevernas studieresultat. 
Individualisering kräver därför att läraren är aktiv och har god kännedom om eleverna. En 
individualiserad undervisning i en skolverksamhet består, enligt Lindkvist (2003), bland annat 
av att eleven är delaktig i en gemenskap som utgörs av fungerande relationer. Hagland et al. 
(2005) understryker betydelsen av att ingen elev eller elevgrupp får bli sittandes i arbetet utan 
att komma vidare. I likhet med Skolverkets (2009) resultat, betonar Hagland et al. lärarens 
betydelse av att vara aktiv i sin lärarroll och således tillgänglig som stöd till eleverna under 
tiden de arbetar med problemlösning. Lärarens uppgift är då att stötta eleverna genom att ställa 
frågor som hjälper dem att utveckla de tankegångar, utan att avslöja en hel lösningsstrategi, 
som de redan har kommit fram till.  

 

Nivågruppering 
Mitchell (2014) skriver om samarbetsinriktad gruppundervisning och menar att det är ett 
tidsmässigt effektivt arbetssätt för lärarna att använda i klasser med många elever. En 
samarbetsinriktad undervisning kan stödja elever med olika behov då det utgår från att alla 
elever kan tillföra något unikt till gruppen.  Mitchell drar därför slutsatsen att lärare ska 
organisera arbetet i blandade grupper och inte nivågruppera eleverna efter prestation. 
Linchevski och Kutscher (1998) fastslår utifrån sin forskning att nivågrupperingar endast 
gynnar de högpresterande eleverna medan de lågpresterande eleverna påverkas negativt av 
dessa grupperingar. Det konstaterades också att elevernas prestationer inte påverkades negativt 
när de placerades i blandade grupper. Däremot uppger Hagland et al. (2005) att 
elevgrupperingarna inte bör vara extremt heterogena eller extremt homogena. De föreslår ett 
arbete i heterogena grupper där läraren blandar medelpresterande och lågpresterande elever 
samt medelpresterande och högpresterande elever. Konsekvensen av gruppsammansättningar 
där elever har alltför olika kunskaper blir, enligt Rystedt och Trygg (2013), att de ”starka” 
eleverna tar över de andra. Skolverket (2009) använder begreppet differentiering för att förstå 
nivågrupperingar och förutom den negativa effekt lärandet får när lågpresterande elever 
placeras i homogena grupper, konstateras det att nivågruppering även påverkar elevers 
motivation negativt. De förväntningar lärarna har på eleverna sänks i grupper med 
lågpresterande elever då kraven förenklas. Utifrån tidigare forskning om att 
problemlösningsarbete i mindre grupper ger en positiv effekt på lärandet, beskriver Balan 
(2012) även att lärare ser en förbättring i elevers förståelse av problemlösningsarbete. Dels att 
de förstår betydelsen av att resonera med varandra, dels att argumenten om strategier var av 
bättre kvalitet när de arbetat i mindre grupper. Vidare förklarade lärarna att arbetet främst 
gynnar de lågpresterande eleverna då det var stimulerande och lustfyllt för dem. Arbete i små 
grupper är effektivt när ett nytt område ska presenteras så som exempelvis 
problemlösningsstrategier, matematiska idéer eller när fokus ligger på processen i 
problemlösningsarbetet, menar Lester (2013).  
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare tar hänsyn till elevers olika kunskaper i arbetet 
med problemlösning i matematik i grundskolans årskurs 1–3. Ur syftet utkristalliserades sedan 
följande forskningsfrågor: 

 

• Hur planerar läraren för problemlösningsarbetet? 
• Hur organiseras problemlösningsarbetet i klassrummet?  
• Vilka motiv har lärare för att arbeta med problemlösning? 

 

Då studien inriktar sig på hur lärare bedriver sin undervisning i problemlösning har vi undersökt 
vad som skrivs fram i de aktuella styrdokumenten och som lärarnas undervisning således ska 
ta avstamp i. I motivtexten i kursplanen för matematik i Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011, reviderad 2016 (Skolverket, 2016c), Lgr 11, skrivs det 
fram att matematisk verksamhet är en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet med 
tydliga samband till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Lärare ska planera 
och genomföra sin undervisning utifrån aktuella styrdokument och gällande matematisk 
problemlösning framskrivs det redan i det inledande kapitlet av Lgr 11 att det i skolans uppdrag 
ingår att stimulera elevernas kreativitet och självförtroende samt vilja att pröva egna idéer och 
lösa problem. Vidare understryks det i läroplanens andra del att läraren ska organisera och 
genomföra arbetet så att eleven får utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar och 
samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga. Således presenteras det redan i 
de allmänna kapitlen av läroplanen att läraren i sitt uppdrag ska undervisa elever i matematisk 
problemlösning och då utifrån elevernas individuella förutsättningar.  

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2016c) beskrivs att syftet med undervisningen är att 
eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga och därigenom utveckla 
kunskaper i att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 
strategier, metoder, modeller och resultat. I det centrala innehållet framskrivs att eleverna ska 
undervisas i olika strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer. Vidare ska 
eleverna arbeta med att matematiskt formulera frågeställningar utifrån enkla vardagliga 
situationer. Avslutningsvis beskriver kunskapskraven att eleverna i slutet av årskurs 3 ska 
kunna lösa enkla problem i elevnära situationer genom att använda en lämplig strategi i 
förhållande till problemets karaktär. 
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Teoretisk utgångspunkt 
 

I kommande avsnitt presenteras analysverktyget Lektionens faser som vi använder oss av när 
vi analyserar empirin till vår andra forskningsfråga. Vi använder Lektionens faser som teoretisk 
utgångspunkt då vårt syfte och andra forskningsfråga inbegriper att tydliggöra hur lärare 
organiserar en problemlösningslektion för att utveckla elevers förmåga att lösa matematiska 
problem. Matrisen synliggör olika arbetssätt som läraren kan beakta i organiseringen av en 
problemlösningslektion.  

 

Vårt analysverktyg - Lektionens faser 
Taflin har i sin avhandling från 2007 beskrivit fyra faser som kan ske under en 
problemlösningslektion, vilka är: introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas och 
redovisningsfas. Utifrån dessa fyra fasindelningar har Taflin sedan, med inspiration av F. K. 
Lester och A. H. Schoenfeld samt TIMSS-studierna, vidareutvecklat en förfinad matris på 
uppdrag av Skolverket inför kompetensutvecklingen Matematiklyftet (Skolverket, 2017).  
Syftet med matrisen är att lärare ska få ett underlag för att kunna bli medvetna om 
problemlösningslektions olika faser samt elevens respektive lärarens förväntade roll under 
lektionen. 

Taflin (2007) förklarar att en fas motsvarar ett steg i det mer övergripande, gemensamma 
problemlösningsarbetet utifrån hur läraren organiserar lektionen och hur eleverna agerar. Det 
innebär att eleverna kan befinna sig i olika faser, därför måste lärarens agerande anpassas till 
de enskilda eleverna.  

Nedan presenteras matrisen som kommer att användas som ett analysverktyg för vår andra 
forskningsfråga i studien: 
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Tabell 1. Lektionens faser (Skolverket, 2017, s. 1 (1)) 
Fas Namn på fasen Elevens roller Lärarens roller 
1 Återkopplingsfas Lösa bekanta uppgifter som 

introduktion till problemet. 
Välja en aktivitet som kan 
stödja och leda in i lektionen. 

2 Presentationsfas Lyssna och läsa 
uppmärksamt för att förstå 
problemet. Ställa frågor för 
att förstå problemet. Tolka 
och avgränsa problemet, inse 
vilken information som är 
nödvändig. 

Introducera ett lämpligt 
problem där texten valts och 
strukturerats på ett matematiskt 
medvetet sätt. Hjälpa eleverna 
att förstå problemet. 
Uppmuntra eleverna att ställa 
frågor. Vandra runt bland 
eleverna och besvara deras 
frågor. Förvissa sig om att 
eleverna har förstått problemet 
genom att ställa frågor. 

3 Idéfas Famla, söka och prova 
strategier. Ställa frågor till 
läraren och kamraterna. 
”Tjuvlyssna” på lärarens 
samtal med andra elever. 
Lyssna till kamrater. 

Stötta eleverna, besvara deras 
frågor och ge dem frågor eller 
påståenden som leder dem 
vidare. Diskutera med enskilda 
elever och med grupper av 
elever. Diskutera felaktiga 
lösningar. 

4 Lösningsfas Jämföra lösningar, finna och 
diskutera likheter och 
olikheter. Uttrycka upptäckta 
matematiska mönster 
generellt. Formulera ett eget 
matematiskt liknande 
problem och lösa det. Lösa 
kamraters problem. 

Leta efter intressanta lösningar, 
både korrekta och felaktiga, 
kategorisera lösningar för att 
senare följa upp dem i helklass. 

5 Redovisningsfas Förklara lösningar på tavlan. 
Lyssna till kamraters 
förklaringar. Lyssna på och 
delta i den lärarledda 
diskussionen. 

Leda diskussionen i helklass 
genom att:  

- utgå från elevlösningar 
- diskutera lösningar 
- diskutera felaktigheter  
- lyfta fram likheter och 

olikheter - strukturera  
- generalisera  

Utvidga och fördjupa 
matematiska resonemang. Följa 
upp de problem som eleverna 
skapat. 

6 Reflektionsfas 
Metakognitiv fas 

Svarar på frågorna: Vad lärde 
du dig? Hur lärde du dig? 
Vad vill du nu arbeta vidare 
med? 

Ställer frågor av typen: Vad 
lärde du dig? Hur lärde du dig? 
Vad vill du nu arbeta vidare 
med? 
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Metod 
 

Under metodavsnittet beskrivs och motiveras valet av metod. Vidare beskrivs hur insamling av 
empiri, urval av lärare och bearbetning av data har gått till. De forskningsetiska 
ställningstaganden som legat till grund för vår undersökning, studiens trovärdighet och hur 
litteratursökning har gått till redovisas också nedan.  

 

Val av metod 
Vid val av forskningsmetod understryker Starrin och Svensson (1994) att studier måste använda 
relevanta forskningsmetoder i förhållande till syfte och frågeställningar. Då vi i vår studie ville 
undersöka hur lärare planerar och organiserar undervisningen i problemlösning valde vi att 
utföra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Repstad (2007) menar att en kvalitativ 
studie kan ge forskaren en grund att förstå konkreta skeenden i en avgränsad, lokal miljö. 
Genom att använda intervjuer beskriver Kvale och Brinkmann (2009) att man kan få reda på 
hur informanten upplever och förhåller sig till sin livsvärld. Intervjuer kunde följaktligen ge oss 
möjlighet att ta del av lärares tankar om hur de förhåller sig till elevers olika kunskaper i 
matematisk problemlösning. Vi hade för avsikt att ta reda på hur lärare organiserar och upplever 
problemlösningsarbetet vilket motiverar vårt val av att använda kvalitativ intervjuundersökning 
som metod för att samla in empirin. På så sätt kunde vi komma åt respektive lärares tankar och 
åsikter som är av betydelse för att kunna få svar på de frågeställningar vi formulerat.  

 

Intervju  
En kvalitativ forskningsintervju har, enligt Kvale och Brinkmann (2009), syftet att förstå något 
ur den intervjuade personens perspektiv. Utifrån vårt syfte, som var att undersöka hur lärare 
hanterar elevers olika kunskaper i arbetet med problemlösning, kunde vi genom intervjuer få 
reda på hur olika lärare planerar och organiserar arbetet med problemlösning. I vår studie 
intervjuade vi fem lärare enskilt. För att kunna göra bra intervjuer som gav oss den information 
vi ville ha, menar Repstad (2007) att det är viktigt att ha en ram för intervjun med en grundlig 
planering. Med en grundlig planering menar Repstad att det blir lättare att analysera svaren, 
även Kvale (1997) menar att de strukturerade intervjuerna bidrar till ett lättare analysarbete.  

Vi valde att göra en halvstrukturerad intervju, Kvale (1997) beskriver att en halvstrukturerad 
intervju karaktäriseras av teman och förslag till relevanta frågor som kan komma att ändras 
under intervjuns gång. Vi formulerade teman och förslag till frågor för att dels säkerställa att 
syfte och forskningsfrågor i intervjun blev besvarade, dels för att vi ville ha en flexibilitet i 
samtalet utifrån de svar informanten gav och därför kunde frågorna ändras under intervjuerna. 
Vi utgick från en intervjuguide (bilaga 2) där vi hade formulerat frågor som delats in i fyra 
delar; lärarens bakgrund, planering, genomförande och övriga reflektioner. En intervjuguide 
kan, enligt Kvale och Brinkmann (2009), se lite olika ut beroende på om frågorna måste följas 
strikt eller inte, men den ska innehålla en översikt över ämnen och förslag till frågor. Lantz 
(2007) betonar att guiden ska granskas kritiskt innan intervjun genomförs. Detta gjorde vi dels 
genom att jämföra att de formulerade intervjufrågorna kunde besvara studiens syfte och 
forskningsfrågor, dels genom respons från vår uppsatshandledare.  
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Urval 
Utifrån syftet och forskningsfrågorna i vår studie valde vi att intervjua lärare som aktivt arbetar 
med problemlösning i årskurs 1–3 och som dessutom genomgått Matematiklyftet. 
Matematiklyftet är en kompetensutveckling i matematikdidaktik för lärare som undervisar i 
matematik och som ger lärare möjlighet att utveckla sin undervisning. Att lärarna genomfört 
Matematiklyftet var relevant för oss då vi ville ha lärare som utifrån den senaste forskningen 
på ett reflekterande sätt kan tala om hur de planerar och organiserar 
problemlösningsundervisningen.   

När urvalet i kvalitativa intervjustudier sker ska informanterna enligt Tjora (2012) kunna uttala 
sig om det aktuella ämnet på ett reflekterande sätt. Därför kontaktade vi två lärare som var 
kända av oss sedan tidigare och som vi visste hade relevant information att ge oss i förhållande 
till studiens syfte. I vår studie ville vi intervjua lärare som hade erfarenhet av att aktivt planera 
och genomföra problemlösningsarbete i undervisningen, detta för att kunna få svar som på ett 
reflekterande sätt beskrev undervisningen. De två lärarna valdes ut på grund av deras erfarenhet 
och kunskap om ämnet, vilket Denscombe (2016) beskriver som ett subjektivt urval. Vidare 
förklarar Denscombe att ett subjektivt urval riktar sig till ett litet antal informanter eftersom att 
forskaren har kännedom om att de kan bidra med den mest värdefulla informationen. Därefter 
bad vi de två tillfrågade lärarna att i sin tur kontakta andra lärare på sin skola som de visste 
aktivt bedrev problemlösningsarbete i de aktuella årskurserna och som kunde tänka sig att 
medverka i studien. En sådan process benämner Denscombe som ett snöbollsurval, det vill säga 
att urvalet görs genom att en tillfrågad person hänvisar till andra potentiella deltagare. För ett 
mindre forskningsprojekt är ett snöbollsurval effektivt då tillväxten är relativt snabb för att 
kunna nå ett rimligt urval. Å ena sidan gav urvalet oss de antal informanter som ansågs 
nödvändiga för studien. Å andra sidan kunde vi inte innan intervjuerna säkerställa att dessa 
lärare uppfyllde de krav vi hade i vår urvalsram då det var de två tillfrågade lärarna som gjorde 
den bedömningen. Detta hade kunnat ge konsekvenser som att inte få relevant information i 
förhållande till studiens syfte vilket i sin tur hade kunnat bidra till tidsförlust. 

De fem lärare vi fick kontakt med arbetade på två olika skolor som låg i samma kommun men 
i två olika orter. Den ena skolan var en kommunal F-6 skola där fyra av intervjuerna 
genomfördes. Den andra skolan var en kommunal F-3 skola där en intervju gjordes. Vilken 
utbildning de hade gått skiftade beroende på vilket år de hade läst eftersom lärarutbildningarna 
har förändrats över tid, men i grunden var alla behöriga grundskolelärare i matematik.  

 

Genomförande 
De två tillfrågade lärarna kontaktade rektorerna på respektive skola vilka gav sitt medgivande 
för samtliga lärares deltagande i studien. Ett missivbrev (bilaga 3) skickades ut till de fem 
kontaktade lärarna där de kunde läsa om studiens syfte, tillvägagångssätt och etiska 
förhållningssätt i genomförandet av studien. Därefter bokades tider för intervjuer med 
respektive lärare.  

Vi besökte lärarna på deras respektive arbetsplats utifrån deras önskemål om tid. Därefter 
började intervjun med en presentation av oss själva och information om syftet med studien och 
varför de blivit tillfrågade samt de etiska principerna, vilket de även hade blivit informerade 
om i det missivbrev som vi hade skickat ut tidigare. Vi informerade även om intervjuns upplägg 
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och uppskattade tidsåtgång samt information om att intervjun skulle dokumenteras med hjälp 
av ljudupptagning via mobiltelefon. I den första delen av intervjun ställdes allmänna frågor om 
informantens läraryrke och bakgrund. Både Lantz (2007) och Tjora (2012) menar att allmänna 
frågor i inledningen av intervjun kan bidra till ett avslappnat klimat mellan informanten och 
intervjuare. Beroende på hur informanterna svarade anpassade vi de två delarna om planering 
och genomförande efter samtalets gång, vilket innebar att vi inte följde frågorna strikt. 
Intervjuerna avslutades med övriga reflektioner där informanterna gavs möjlighet att reflektera 
kring problemlösning som arbetsmetod och dess för- respektive nackdelar. Vidare gjordes en 
sammanfattning av intervjun och informanterna tillfrågades om det fanns något mer som de 
ville lägga till. Detta gjordes dels för att säkerställa att vårt syfte och forskningsfrågorna blivit 
besvarade, dels för att ge informanterna möjlighet att lägga till information.  

Intervjuerna spelades in med ljudupptagning, Repstad (2007) framhåller att ljudupptagning med 
fördel kan användas då det ger en ordagrann återgivning i analysprocessen. Vidare menar han 
att det underlättar för intervjuaren att använda ljudupptagning då koncentrationen inte behöver 
ligga på att anteckna. I genomförandet av intervjuerna ställde en av oss frågorna medan den 
andra observerade samtalet för att kunna vara uppmärksam på att syfte och forskningsfrågor 
blev besvarade. Vi turades om i rollerna som intervjuare och observatör mellan de olika 
intervjuerna.  

 

Bearbetning av data 
Målet med en kvalitativ analys är enligt Tjora (2012) att en läsare ska kunna få kunskap om 
forskningen som gjorts utan att behöva gå igenom all data som genererats i insamlingen av 
empirin. Trost (2010) föreslår att bearbetning av data kan ske i tre steg där det första steget 
handlar om att samla in data. Det andra steget är att analysera utskriven data och det tredje 
steget innebär att tolka datamaterialet samt visa att det verkligen är intressant. När vi hade 
samlat in empiri genom intervjuerna lyssnade vi igenom materialet och transkriberade det talade 
till text. Vi valde att transkribera de delar av intervjun som gav svar på studiens syfte och 
forskningsfrågor vilket gjorde att vi utelämnade stycken som inte var relevanta för resultatet. 
Om lärarna till exempel gjorde utsvävningar i samtalet som inte handlade om ämnet valde vi 
att inte transkribera det då det inte handlade om forskningsfrågorna. Vi skrev inte med sådant 
som skratt, pauser eller suckar då det inte skulle påverka deltagarnas åsikter och tankar som vi 
ville få fram i intervjuerna. En riktlinje för att göra en transkribering rättvis kan enligt Kvale 
(1997) vara att föreställa sig hur intervjupersonen själv hade velat formulera sig i skrift. Med 
det i beaktning valde vi att översätta till exempel slangord till ett mer formellt skriftspråk.   

För att sortera, analysera och dra slutsatser av det insamlade datamaterialet användes kodning, 
tematisering och summering, vilket Lindgren (2014) framhåller som ett vanligt sätt att bearbeta 
kvalitativa data. Kodning innebär att reducera mängden data till mindre delar som är av 
betydelse för det som ska studeras. Reduktionen av data sker flera gånger under analysarbetet 
för att endast de mest centrala delarna ska kvarstå. Utifrån dessa kvarstående delar, som gav 
uttryck för samma sak, skapade vi så kallade koder (nyckelord). Vi valde att bearbeta empirin 
med textnära koder vilket Tjora (2012) förklarar som koder som utvecklats utifrån data, inte 
från teorier eller planerade teman. På så sätt pekar man ut delar som är intressanta för analys. 
Vi gick igenom transkriberingarna av respektive lärare och tilldelade koder till de delar som var 
av intresse för analys, vilket beskrev vad lärarna hade sagt. Lärarna tilldelades var sin färg för 

13 
 



att skilja deras olika uttalanden åt. Efter kodningen av data förfinade vi analysen med 
tematisering av koderna, vilket innebär att söka kopplingar och mönster mellan koderna 
(Lindgren, 2014). Utifrån de koder vi hade samlat undersökte vi om det fanns något mönster 
eller något som skiljde sig åt mellan de olika lärarnas uttalanden. De olika koder som hade 
kopplingar mellan varandra satte vi i, som Tjora (2012) kallar dem, olika kategorier som var 
relevanta för forskningsfrågorna. Beroende på vad dessa koder handlade om sökte vi utifrån 
våra forskningsfrågor ett tema som sedan blev utgångspunkt för resultatdelen. Utifrån vår första 
forskningsfråga, som handlade om planering, skapade vi kategorierna; matematiskt område, val 
av problemlösningsuppgifter och individualisering i planeringen. I vår andra forskningsfråga, 
som handlade om organisering, använde vi oss av Taflins lektionsfaser som analysverktyg när 
vi bearbetade vår data. Vi skapade kategorier som namngavs utifrån de sex olika faserna i en 
problemlösningslektion. De koder som vi hade fått fram samlade vi under respektive kategori. 
Den sista forskningsfrågan handlade om vilka motiv läraren har för att arbeta med 
problemlösningsarbete och utifrån det skapade vi kategorin motiv för problemlösning. För att 
skapa ordning bland kategorierna gjorde vi tre separata dokument vilka döptes till planering av 
problemlösning, organisering av problemlösning och lärarens motiv för problemlösning, för att 
få all data mer lättöverskådlig. Därefter infogade vi de koder som berörde planering i ett 
dokument, organisering i ett dokument och motiv i ett dokument. När kodning och tematisering 
av data var gjord började vi att summera resultaten och arbeta oss fram till våra slutsatser. I 
summeringen avsåg vi att presentera våra resultat på ett lättförståeligt sätt så att någon som inte 
är bekant med vårt specialområde ändå kan förstå det. Lindgren (2014) menar att det är ett test 
på om man har dragit orimliga slutsatser i analysarbetet.  

 

Etiska ställningstaganden 
I studien har vi utgått från God Forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) och de etiska kodexar 
som beskrivs. Vetenskapsrådet understryker att det handlar om att kunna balansera mellan det 
som kallas forskningskravet och individsskyddskravet. Det innebär följaktligen att det ska 
bedrivas kvalitativ god forskning med ett viktigt syfte samtidigt som medverkande individer 
ska skyddas från skada och kränkning. Individskyddskravet konkretiserar fyra allmänna 
huvudkrav på forskningen, vilka benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta är forskningsetiska principer som ska belysas 
då det är viktigt för att relationen mellan forskare och deltagare ska kunna fungera väl i 
undersökningen. Principerna skyddar såväl deltagare från att bli felbehandlade och identifierade 
som att insamlad data inte sprids till otillbörliga personer. Inför insamlandet av empiriska data 
delade vi ut ett missivbrev till berörda lärare som informerade och beskrev de etiska principerna 
som vi avsåg att tillämpa i studien. 

Informationskravet tydliggör forskarens skyldighet att informera deltagarna om studiens syfte 
och om deras uppgift i studien. Forskaren ska informera om att deras deltagande är frivilligt 
och att de när som helst under studien kan avbryta sin medverkan, utan att det på något sätt 
bidrar till några negativa konsekvenser för deltagaren. Genom att lärarna fick ta del av ovan 
nämnda information via missivbrev (bilaga 3) och dessutom informerades muntligt om det vid 
intervjuns start uppfyllde vi informationskravet. Samtyckeskravet, som handlar om att 
forskaren innan studiens start måste inhämta samtycke från de deltagare som avses delta i 
studien, uppfyllde vi genom missivbrevet som hade tilldelats lärarna samt att rektorerna 
godkände lärarnas deltagande. Enligt konfidentialitetskravet har forskaren skyldighet att 
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förvara alla uppgifter om deltagare på ett sådant sätt att personerna förblir oidentifierbara av 
utomstående. Detta krav uppfylldes genom att förvaring av ljudupptagningar hölls oåtkomligt 
för utomstående samt att lärarna var anonyma. I missivbrevet och innan intervjun informerade 
vi deltagarna om nyttjandekravet som innebär att insamlade data enbart får användas i den 
aktuella forskningen. Data får därför inte lånas ut eller vidareförmedlas i kommersiellt syfte 
eller till andra forskare än till de forskare som deltar i den aktuella studien. Nyttjandekravet 
följdes då insamlat material inte har tillåtits att användas av någon annan. 

 

Studiens trovärdighet 
För att bedöma kvaliteten i analys, verifiering och rapportering i studien menar Kvale (1997) 
att intervjun är avgörande. En intervju med spontana och rika svar, där intervjuaren under tiden 
verifierar sina tolkningar, kan uppfylla god kvalitet vilket även då medförs i senare analys och 
rapportering. Under intervjuns gång ställde vi frågor för att bekräfta att våra tolkningar av 
informantens svar stämde överens med vad informanten hade för avsikt med uttalandet, vilket 
Lantz (2007) säger är det första kravet på tillförlitlighet. Frågorna i intervjuguiden var 
konstruerade för att ge utförliga svar av informanterna vilket, enligt Kvale (1997), ger bättre 
intervjukvalitet. För att få svar som ger en berättelse med relevant information undvek vi frågor 
som kunde besvaras med ja eller nej, istället inleddes frågorna med till exempel Kan du berätta 
för mig om? Om informantens svar inte gav tillräckligt med information ställde vi följdfrågor 
som Kan du berätta mer om...? I de fall där informanterna inte gav tillräckligt tydlig 
information, främst gällande hur de individualiserade undervisningen, ställde vi systematiskt 
ledande frågor, vilket kan ha påverkat informanternas svar. Kvale och Brinkmann (2009) menar 
dock att ledande frågor kan verifiera intervjuarens tolkningar och öka tillförlitligheten i 
informantens svar. Användningen av ledande frågor användes dels för att säkerställa att vi 
skulle få svar på studiens syfte, dels för att synliggöra frågornas påverkan på resultatet och 
därmed studiens trovärdighet.  

För att kontrollera om studien uppnår validitet och kvalitet menar Dalen (2015) att forskaren 
ska beakta val av metod i förhållande till studiens syfte, vilket är att undersöka lärares sätt att 
undervisa i problemlösning. En kvalitativ intervjuundersökning lämpade sig bäst för insamling 
av empiri i vår studie eftersom det krävde lärarnas egna beskrivningar av tillvägagångssätt i 
problemlösningsarbete. Vidare menar Dalen att ännu en kvalitetssäkring är att granska urvalet 
av informanter. Då syftet med den här studien inte var att generalisera resultatet och överföra 
det till andra grupper, valde vi ett färre antal informanter som gav oss en fördjupad uppfattning 
av deras uppfattningar och åsikter. För att kunna besvara studiens syfte förutsatte det att lärarna 
mer djupgående redogjorde för sin undervisning och utifrån det kunde vi dra relevanta 
slutsatser. Ytterligare en aspekt som Dalen framhåller för att uppnå validitet och kvalitet i 
studien är huruvida empirin tolkats och analyserats på ett lämpligt sätt. Genom att vi var 
noggranna i arbetet med att koda och tematisera intervjuerna kunde vi öka möjligheterna att 
uppnå en högre trovärdighet i studien. Denscombe (2016) säger att det kan finnas svårigheter 
med att vara objektiv i tolkningen av empiri. En kvalitativ studie kan påverkas av att människor 
kan uppleva och tolka information på olika sätt, vilket kan leda till olika resultat. Genom att vi 
båda var delaktiga under intervjuerna och i efterföljande analysprocess kunde en mer rättvis 
tolkning av informanternas berättelser ske. 
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Litteratursökning 
Vid studiens uppstart började vi med att söka information om vårt valda forskningsområde. Vi 
sökte efter avhandlingar, vetenskapliga forskningsartiklar och tidigare studentuppsatser som 
handlade om undervisning i problemlösning i årskurs 1–3 och individualisering. Detta 
sökningsarbete gjordes med hjälp av olika databaser som Digitala vetenskapliga arkivet 
(DiVA), ERIC (via ProQuest), SwePub och Google Scholar. Detta var databaser som hade 
presenterats för oss på den föreläsning vi fick i föregående kurs, vilken syftade till att förbereda 
oss inför detta självständiga arbete. För att få relevanta sökträffar i förhållande till studiens syfte 
samt ett reducerat antal sökträffar använde vi oss av några specifika sökord, vilka var: 
matematisk problemlösning, individualisering, nivågruppering, lågstadiet, mathematics, 
problem solving, individualization, level grouping och early school years. Genom att läsa 
tidigare studier om lärares undervisning i problemlösning kunde vi konstatera vilken litteratur 
som det återkommande refererades till. Vi valde att granska huruvida litteraturen var en 
förstahandskälla och om det var den senaste utgåvan för att sedan ta ställning till om den var 
relevant för studiens syfte. Vidare sökte vi rapporter på Skolverkets hemsida, litteratur på 
Högskolan Västs bibliotek, vi gjorde även tillbakablickar i tidigare studentlitteratur som vi läst 
under vår utbildning. All litteratur som vi bedömde kunde innehålla information av relevans 
läste vi överskådligt för att därefter reducera urvalet av litteratur till det som var av värde för 
studiens syfte och forskningsfrågor. Den utvalda litteraturen behandlades sedan mer ingående 
för att vi skulle kunna erhålla en fördjupad kunskap om ämnet för att därefter skriftligen 
sammanfatta detta i vår forskningsbakgrund. 

 

Resultat 
 

I följande avsnitt kommer vi att presentera studiens resultat. I studien ville vi undersöka hur 
lärare planerar och organiserar arbete med problemlösning utifrån elevers olika kunskaper 
vilket blir utgångspunkten för hur resultatet redovisas. Under den första rubriken Lärarens 
planering av problemlösningsarbete presenteras resultatet utifrån vår första forskningsfråga 
som handlar om hur lärare planerar för arbetet i problemlösning. Under den andra rubriken 
Organisering av problemlösningsarbete behandlas vår andra forskningsfråga, där det 
framskrivs hur lärare organiserar arbetet med problemlösning. Resultatet har analyserats med 
hjälp av vårt analysverktyg Lektionens faser.  Avslutningsvis redogör vi för lärarens motiv för 
problemlösning. Vi har valt att inte namnge lärarna eftersom det i vår studie inte är relevant att 
urskilja vad respektive lärare har sagt. Istället för att presentera vad varje lärare har sagt görs 
en beskrivning av lärarnas olika arbetssätt. 
 

Lärarens planering av problemlösningsarbete 
 

Matematiskt område 
Gemensamt för lärarna var att de funderade över vilket matematiskt område som 
problemlösningsarbetet syftade till att behandla. De uppgav däremot att syftet kunde skilja sig 
åt mellan olika gånger. Ibland användes problemlösning direkt i samband med det matematiska 
område som behandlades för att fördjupa kunskaperna inom området, medan det andra gånger 
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användes i ett senare skede för att kontrollera om kunskaperna inom ett visst område hade 
befästs hos eleverna. En av lärarna beskrev sitt arbetssätt så här: 

I den mattebok vi har nu följs varje område av ett problem inom 
samma område. Jobbar vi med omkrets så kommer det ett problem om 
omkrets. Antingen gör man det i samband eller så gör man det senare 
för att se vad som har befästs. 

Två lärare beskrev att de arbetade med stationsövningar som innebar att det fanns olika 
uppgifter på olika stationer som eleverna skulle arbeta med. En av stationerna innehöll en 
problemlösningsuppgift och den brukade vara anpassad efter aktuellt matematiskt område.  

Sammanfattningsvis framhöll lärarna att problemlösningsuppgifter dels kunde användas för att 
fördjupa kunskaper och synliggöra matematiska idéer inom det matematiska område som var 
aktuellt. Dels kunde problemlösningsuppgifter användas för att kontrollera om kunskaper inom 
ett matematiskt område hade befästs. Vidare nämnde en lärare att uppgifter kunde väljas utifrån 
ett område som de hade arbetat tidigare med men där kunskaperna inte hade befästs ordentligt 
hos eleverna. Vi tolkar detta som att lärarna såg på problemlösning ur olika perspektiv. 
Antingen arbetade de med att använda problemlösning för att utveckla elevernas 
problemlösningsförmåga och användandet av olika strategier i förhållande till ett aktuellt 
matematiskt område eller så kunde det användas i avseendet att genomföra en formativ 
bedömning av elevernas kunskaper. Utifrån bedömningen av elevernas kunskaper tydliggjordes 
det för lärarna vilket matematiskt område eleverna behövde arbeta vidare med.  

 

Val av problemlösningsuppgifter 
I intervjun framhöll lärarna att de hade olika utgångspunkter vid val av 
problemlösningsuppgifter. Samtliga lärare ansåg att det läromedel de använde sig av i 
matematiken innehöll bra problemlösningsuppgifter som de kunde använda sig av i 
undervisningen. När de skulle välja problemlösningsuppgifter ur läromedlet beskrev fyra lärare 
att de gjorde ett urval som var relevant för den aktuella lektionen. Vidare framhöll samtliga 
lärare att de även valde problemlösningsuppgifter från andra källor för att komplettera det 
läromedel de undervisade utifrån. En lärare beskrev att läromedlet inte täckte allt utan att man 
måste komplettera med andra problemlösningsuppgifter också. Fyra lärare betonade att de 
uppgifter de fick med sig när de läste Matematiklyftet var bra att använda sig av i 
undervisningen.  

En lärare berättade att hon en gång i veckan lät eleverna arbeta med ett problem i sina 
skoldagböcker. Läraren formulerade då egna problem till eleverna utifrån det matematiska 
område som de befann sig i eller om det var något som hade varit svårt för dem. Bedömningen 
om vad som varit svårt gjordes på gruppnivå och alla elever fick arbeta med samma problem. 
Utöver arbetet med skoldagboken planerade läraren för en lektion i veckan där de arbetade i 
par eller i grupp där läraren formulerade egna problemlösningsuppgifter i olika nivåer som gick 
mer på djupet, vilket läraren beskrev så här: 

Lektionen på måndagen är 40 minuter så den brukar vara lite mer 
ingående, lite mer klurig […], problemet finns kanske då i två delar. 
Man kan välja att lösa den som inte är lika svår som den som kommer 
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efter. Så att man lägger dem i olika nivåer. Den är lite mer på djupet 
kan man säga. 

Två av lärarna planerade på ett annat sätt. De hade en problemlösningslektion i veckan och 
valde då ut ett problem som eleverna till en början skulle arbeta med enskilt, sedan i par, 
lektionen avslutades sedan med en gemensam diskussion. Lärarna valde då uppgifter dels från 
en lärarhandledning, dels från uppgifter de hade samlat på sig genom åren, hemsidor och 
Skolverkets problembank. När de arbetade gemensamt valde lärarna ett problem som alla skulle 
arbeta med och som oftast innehöll följdfrågor, de uppgav att det var mindre vanligt att frågorna 
ökade i svårighetsgrad.  

Samtliga lärare uppgav att de använde problem med följdfrågor, vår uppfattning är dock att 
lärarna såg på följdfrågor på olika sätt. Fyra av lärarna menade att de följdfrågor som var 
kopplade till problemen vanligtvis inte ökade i svårighetsgrad, medan en lärare framhöll att 
problem med följdfrågor alltid syftade till att utmana elever till en svårare nivå. Vår tolkning 
av det de hade sagt är att det skedde en omedveten nivåanpassning då följdfrågor användes. 
Eftersom att ett problem med följdfrågor kräver fler tankesteg kan det generera en större 
utmaning hos elever även om det matematiska innehållet är på samma svårighetsnivå. När 
lärarna valde problem med följdfrågor skapades således möjlighet att till viss del individualisera 
undervisningen av problemlösning. 

I valet av problem ställde sig en lärare frågan om vad det var hon ville ha ut av det. Till skillnad 
från de andra lärarna nämnde hon att ett syfte med en problemlösningslektion kunde vara att se 
om eleverna kunde diskutera matematiken i problemet och då valdes problem utifrån det. Ibland 
kunde läraren hitta den typen av problem i Skolverkets Lärportal för matematik medan det i 
andra fall fanns ett passande problem i en problemlösningslåda de hade på skolan.  

Samtliga lärare diskuterade fördelen med att använda sig av ”öppna problem”, vilket innebär 
att ett problem har flera möjliga svar. Genom att använda den typ av problemlösningsuppgifter 
påvisades det för eleverna att det inte endast fanns ett rätt svar, som en lärare menade var viktigt 
för att de ska våga lösa ett problem. Läraren uttryckte sig på följande sätt: 

Oftast är det bäst att göra problemlösning där det är öppna problem, 
att det finns flera olika svar. Det funkar väldigt bra i början 
framförallt, att de upptäcker att det finns flera rätta svar. Det är inte 
endast ett svar som är rätt. Det är viktigt för att de ska våga. 

Lärarna var eniga om att Matematiklyftet hade hjälpt dem att utveckla sin planering av 
problemlösningsarbete. Tre lärare betonade att de numera såg fördelar med att arbeta med ett 
och samma problem en hel lektion och att det kunde ge en fördjupning med flera möjligheter 
till ett utvidgat arbete. Dels fick eleverna träna på att arbeta med ett problem under en längre 
tid, dels skapades det förutsättningar för ett gemensamt och reflekterande samtal. En lärare 
beskrev det på det här sättet: 

Efter Matematiklyftet tänker vi på ett annat sätt kring hur vi arbetar 
med problemlösning. Numera planerar vi hela lektioner utifrån 
arbetet med endast ett problem, man fördjupar sig i en uppgift.  

Utifrån lärarnas beskrivningar ser vi att de är medvetna om att val av problem är viktigt för att 
kunna uppnå de mål de har med problemlösningsarbetet.   
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Individualisering i planering 
Lärarna var eniga om att anpassningar efter elevers olika behov skiftade beroende på om 
eleverna arbetade enskilt eller om klassen arbetade gemensamt med ett problem. Om eleverna 
arbetade enskilt i sina matematikböcker sa lärarna att de kunde stryka uppgifter för en del elever 
som de vet var för svåra. Ett annat arbetssätt som nämndes av fyra lärare var att eleverna enskilt 
fick arbeta med ett problemlösningskompendium. Lärarna valde då ut 
problemlösningsuppgifter anpassade för gruppen, där de sedan kunde individualisera genom att 
stryka uppgifter för vissa elever och utvidga uppgifter för andra elever. I elevernas enskilda 
arbete med kompendiet menade lärarna att de kunde möta både de elever som hade lätt för att 
lösa problemen och de som behövde utmaning, men även de elever som hade svårt och behövde 
förenklingar av problemen. En lärare uttryckte: 

Man får ju ha lite kluriga uppgifter till de som har lätt för sig, så att 
de får lite utmaning. Och ibland får man ju stryka uppgifter till de 
som har det svårt. Vissa problem är det ingen idé att sätta dem på för 
de är inte på den nivån överhuvudtaget. Då får man välja bort lite 
uppgifter och säga att vi tar en annan istället. Eller att göra första 
halvan. 

Utifrån lärarnas resonemang uppfattar vi det som att de ville ge varje elev möjlighet att arbeta 
med ett problem utifrån sin egen nivå i det enskilda arbetet. När eleverna fick möjlighet att 
utmanas på sin egen nivå kunde de vara aktiva i arbetet med problemlösning.  

Om problemlösningsarbetet skedde gemensamt med en introduktion av problemet, en enskild 
eller parvis lösning av problemet och ett efterföljande samtal, kunde individualiseringen 
däremot se annorlunda ut. Samtliga lärare förklarade att de planerade utifrån gruppnivå i klassen 
och valde då ett problem som alla skulle lösa. Lärarna framhöll att de flesta anpassningar istället 
skedde i genomförandet som till exempel att erbjuda elever konkret material eller hjälpa dem 
som hade svårt att komma igång. Vidare betonade lärarna även betydelsen av att utmana de 
som hade lätt för sig genom att de fick formulera egna problem eller förklara hur de hade gått 
tillväga för att lösa problemet.  

Den typ av individualisering som lärarna nämnde att de gjorde i planeringen av ett gemensamt 
problemlösningsarbete var att reflektera över olika elevgrupperingar. Sammansättningen av 
elevgrupper framhölls av lärarna som en viktig aspekt gällande individualisering. Lärarna 
varierade sammansättningen av elever då de ansåg att olika grupper kunde ge olika effekter på 
lärandet. Gemensamt var att de provade olika från gång till gång och att problemets karaktär 
kunde påverka gruppsammansättningen. Ibland ville de att elever skulle utmana varandra och 
valde att sätta två högpresterande elever tillsammans. I andra fall kunde de sätta en 
högpresterande elev med en lågpresterande elev för att få igång tankeverksamheten hos båda, 
både genom att den högpresterande eleven fick sätta ord på sina tankar men även att den 
lågpresterande eleven fick ta del av nya tankesätt. En lärare sa att det kunde bli problematiskt 
att sätta två elever som tycker att matematik är jobbigt tillsammans då de kunde bli väldigt tysta. 
Lärarna försökte att prova olika sammansättningar för att se vad som fungerade bra och de 
menade att det kunde variera vid olika tillfällen. En lärare resonerade kring elevgrupperingar 
på följande sätt: 

Problemlösning kan ju vara lätt att köra fast i. Och då kan man ju 
fundera ibland på vilka som ska samarbeta. Ska man tänka att man 
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har två som är jämnstarka eller två som är på olika nivå, eller någon 
som driver arbetet? Jag brukar väga för och emot, men jag tycker att 
man ska testa alla olika sätt.  

Samtliga lärare reflekterade således kring vilka elever som skulle arbeta med varandra. En 
lärare framhöll dock, att till skillnad från planerade elevgrupper, kunde det även vara bra att 
ibland låta slumpen avgöra vilka elever som skulle samarbeta för att det då kunde bli ett par 
som man tänkte inte skulle fungera ihop men som faktiskt gjorde det. Hon menade att man som 
lärare kunde ha en förutfattad mening som inte alltid behövde stämma. Utöver vilka elever som 
skulle arbeta tillsammans lyfte lärarna att antalet elever i en grupp var av betydelse för 
individualiseringen. Fyra av lärarna argumenterade emot att arbeta i grupper med fler än tre 
elever då de ansåg att det lätt hände att någon blev passiv eller ofokuserad. Till skillnad från de 
andra nämnde en av lärarna att eleverna ibland arbetade med problem i grupper om fyra till fem 
elever. Läraren delade då ut ett papper med problemet till alla elever, varje elev skulle sedan 
dokumentera gruppens lösning och på sätt blev alla aktiva.  

I planeringen av det gemensamma problemlösningsarbetet utgick lärarna från samma problem 
till alla elever där fokus på att kunna möta elevernas olika kunskaper skedde genom att planera 
vilka elevgrupperingar som skulle användas. Detta uppfattar vi som om att lärarna å ena sidan 
menar att det optimala lärandet sker i en planerad och anpassad gruppering där man lär av 
varandra. Å andra sidan pekade lärarna på att elevgrupperingar ibland kunde göras mer spontant 
och oplanerat och ändå nå framgång. Vi tolkar detta som att lärarna ansåg att en viktig aspekt i 
ett problemlösningsarbete var att, oavsett kunskaper, låta eleverna samarbeta. På så sätt finns 
det möjlighet att utveckla en problemlösningsförmåga genom att resonera och reflektera kring 
olika lösningar och strategier och att det då sker i ett givande och tagande utifrån varje elevs 
förmåga.  

 

Organisering av problemlösningsarbete i klassrummet 
 

Resultatet har i denna forskningsfråga analyserats med hjälp av analysverktyget Lektionens 
faser. Vi har benämnt underrubrikerna utifrån de sex olika faserna i analysverktyget, vilka är: 
Återkopplingsfas, Presentationsfas, Idéfas, Lösningsfas, Redovisningsfas och 
Reflektionsfas/Metakognitiv fas. Den första och den andra fasen presenteras under rubriken 
Introduktion av problem som beskriver hur lärarna introducerar problemet för eleverna. Den 
tredje och den fjärde fasen beskrivs under rubriken Lärarens roll under genomförandet, vilket 
beskriver hur lärarna går tillväga när eleverna löser problemet. Avslutningsvis under rubriken 
Samtalet efter presenteras den femte och den sjätte fasen som beskriver hur lärarna organiserar 
diskussioner kring problemet.  

 

Introduktion av problem 
Samtliga lärare organiserade den gemensamma problemlösningen utifrån tre delar; introduktion 
av problem, arbete enskilt, i par eller grupp samt en gemensam efterföljande diskussion. Alla 
lärare uppgav att vid gemensam problemlösning, där elever arbetar i par eller tregrupper, 
introducerades ett problem mestadels gemensamt i klassen, oftast genom att problemet 
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presenterades på tavlan. Vad som tydliggjordes vid en sådan introduktion varierade beroende 
på problem och lärare. De fem lärarna beskrev olika tillvägagångssätt att introducera ett 
problem för eleverna. 

 

Återkopplingsfas 
I den första fasen, återkopplingsfasen, framhöll två lärare betydelsen av att aktivt undervisa i 
problemlösning och menade att introduktionen av ett problem måste föregås av ett liknande 
problem som bearbetas genom modellen EPA (enskilt, par och alla). I likhet med Taflins 
(Skolverket, 2017) första fas fick eleverna lösa bekanta problem som kunde stödja och leda 
dem in i lektionen. En av lärarna presenterade sitt sätt att introducera ett problem på följande 
sätt: 

Man måste ju undervisa i problemlösning, det är ju inget som kommer 
per automatik. Så först går jag oftast igenom ett problem på tavlan 
och så får de fundera själva, sedan prata med kompisen och sist går 
vi igenom det tillsammans. Sedan får de ett nytt liknande problem. 
Alltså vi måste prata om hur eleven ska göra, vilka strategier man kan 
använda. 

 
Presentationsfas 
Tre lärare introducerade det problem som eleverna sedan ska arbeta med under lektionen. På så 
sätt följde lärarna Taflins (Skolverket, 2017) andra fas, presentationsfasen, i introduktionen 
vilket innebar att de synliggjorde vad problemet handlade om utan att leda eleverna till en 
lösning. Två av lärarna försäkrade sig om att eleverna hade förstått vad problemet handlade om. 
Till skillnad från dessa två lärare beskrev en annan lärare introduktionen av en 
problemlösningsuppgift så här: 

Jag synliggör problemet via projektor och läser igenom problemet. 
Jag frågar inte så mycket om de förstår problemet, utan är mer noga 
med att de ska få till sig problemet på ett tydligt sätt genom att visa 
det, läsa det högt och sedan dela ut det i pappersformat. Sedan vill 
jag att de funderar enskilt. 

Läraren presenterade problemet för eleverna men ställde inga frågor för att försäkra sig om att 
eleverna hade förstått problemet, vilket är en del som läraren ska göra i presentationsfasen enligt 
Taflin (Skolverket, 2017).  

Utifrån våra intervjuer förstår vi att lärarna ofta arbetar med att introducera eleverna i det 
gemensamma problemlösningsarbetet med en gemensam introduktion. Detta tolkar vi som att 
lärarna eftersträvar att eleverna ska få en introduktion av problemet för att det matematiska 
innehållet ska hamna i fokus och inte hindras av faktorer som bland annat språkförståelse. 
Lärarna övervägde i introduktionen huruvida problemet behövde klargöras till exempel genom 
att problemet måste läsas högt eller visualiseras med konkret material. Detta visar på att lärarna 
intar den roll som Taflin (Skolverket, 2017) beskriver i presentationsfasen, vilket innebär att 
läraren besvarar elevernas frågor.  
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Samtliga lärare underströk att det tog olika lång tid för eleverna att lösa ett problem, vissa elever 
behövde en längre stunds fundering medan andra löste det snabbare. En lärare upplevde att vid 
de gemensamma genomgångarna på tavlan kunde det bli problematiskt för de elever som var 
mindre goda problemlösare. Läraren berättade att hon var medveten om vilka elever det 
handlade om och att hon efter genomgången brukade stötta dessa elever genom att ge dem en 
enskild instruktion, kanske med material eller så ritade hon för att synliggöra problemet.  

 

Lärarens roll under genomförandet 
Samtliga lärare uppgav att de var aktiva i sin roll som lärare under tiden eleverna arbetade med 
att lösa problem. De betonade betydelsen av att vara en aktiv lärare som observerar och lyssnar 
till eleverna under problemlösningsarbetet då de menade att det kunde skapa möjligheter till att 
ta del av elevernas lärande, resonemang och lösningssätt. 

 

Idéfas 
I den tredje fasen, idéfasen, gick lärarna alltid runt och lyssnade till elevernas tankar om hur de 
resonerade och hur de löste problemen. Tre av lärarna uppgav att de, utöver att lyssna till 
eleverna, även ställde frågor till dem för att kunna få insyn i deras sätt att lösa problemet. En 
lärare beskrev sin roll som observerande lärare så här:  

Att man frågar mycket. Hur tänkte ni? Vad menar ni här? Vad har ni 
ritat här? Att man hjälper dem att sätta ord på det de gjort. 

Utifrån intervjuerna blev det tydligt för oss att lärarna aktivt arbetade med att eleverna skulle 
kunna förklara hur de tänkte när de löste ett matematiskt problem. Vi tolkar det som att lärarna 
ville att eleverna skulle utveckla en medvetenhet om vad de gör för att komma fram till en 
lösning, alltså vilka strategier de har använt. När eleverna i diskussion förklarade vad de tänkte 
synliggjordes elevernas lärande dels för dem själva men även för lärarna.  

Om elever fastnade i problemlösningsarbetet eller missuppfattade ett problem uttryckte 
samtliga lärare betydelsen av att hjälpa eleverna att kunna komma vidare i arbetet. De berättade 
att de då ställde frågor till eleverna som på så sätt skulle stötta dem i arbetet. Enligt Taflins 
(Skolverket, 2017) matris är lärarens roll i denna fas att stötta eleverna och ställa frågor för att 
de ska kunna komma vidare, vilket ska göras både enskilt med eleverna och i grupp. En lärare 
beskrev sin roll under elevernas arbete så här:  

Jag ställer lite frågor när jag ser att de har kört fast eller för att få 
dem att komma vidare […]. Ingen ska behöva sitta och inte förstå vad 
hon eller han ska göra. 

En annan lärare beskrev att hon ville att eleverna redan från början skulle bli medvetna om att 
de kan ha svårigheter med en uppgift. Läraren ville att de själva skulle upptäcka när de behövde 
hjälp och vad de skulle kunna ta hjälp av, vilket hon resonerade kring på detta sätt: 

Det tror jag är ett sätt som gör att barn känner att de är delaktiga 
från början med sin egen svårighet, om man nu har en sådan. Att inte 
alltid ha ett färdigt koncept hela tiden, fast jag egentligen vet vad de 
behöver. 
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Elevens roll i den tredje fasen handlar om att söka svar och prova strategier samt fråga och 
lyssna till lärare eller kamrater. Då läraren ville att eleverna själva skulle upptäcka när behovet 
av hjälp fanns tolkar vi det som att läraren ville att eleven skulle inta den roll som beskrivs i 
den tredje fasen.  

 

Lösningsfas 
I den fjärde fasen, lösningsfasen, kunde lärarna genom att vara aktiva observera och lyssna till 
elevernas tankar och lösningar. Under tiden eleverna arbetade med problemlösning nämnde tre 
av de fem lärarna att de kunde samla på sig smarta lösningar som sedan kunde lyftas fram 
gemensamt i klassen. De menade att när elever tog del av varandras lösningar synliggjordes det 
att det kunde finnas flera olika lösningar till samma problem och att en annan lösning kunde 
vara mindre krånglig. En lärare uttryckte det så här:  

Ibland stoppar jag när jag ser någon göra något som är bra. Jag 
säger till de andra att lyssna till kompisen här som har en bra lösning, 
det gör jag mitt i arbetet ibland. Jag brukar säga att man gärna får 
ta av varandra; man får gärna ”tjuva”. På det sättet brukar jag lyfta 
fram kloka lösningar från eleverna. 

Genom att läraren på detta sätt synliggjorde kloka lösningar uppmuntrade hon eleverna till att 
tjuvlyssna på andras lösningar för att kunna komma vidare i arbetet, vilket beskrivs som elevens 
roll i Taflins (Skolverket, 2017) idéfas. Läraren gav på så sätt eleverna möjlighet att utveckla 
de roller som Taflin menar ska tydliggöras i ett problemlösningsarbete.  

Två andra lärare nämnde också att det var av fördel att samla in exempel på lösningar som 
kunde användas till en gemensam diskussion, skillnaden var dock att de sistnämnda lärarna 
uttryckte att även felaktiga lösningar och missuppfattningar kunde vara värdefullt att diskutera. 
De menade alltså att det inte endast var de korrekta och smarta lösningarna som kunde 
diskuteras gemensamt utan att även felaktiga lösningar kunde tillföra kunskaper av värde. 
Taflin (Skolverket, 2017) beskriver att lärarens roll i lösningsfasen går ut på att samla in både 
korrekta och felaktiga lösningar. 

Fyra av lärarna nämnde betydelsen av att utmana de elever som snabbt blev färdiga med 
problemlösningsuppgiften. En lärare nämnde att hon brukade uppmärksamma de elever som 
snabbt blev färdiga med att lösa ett problem. Hon beskrev att det fanns elever som gjorde det 
enkelt för sig genom att använda mycket enkla lösningar för att snabbt bli färdiga och som 
sedan hoppades på att få göra någonting annat. Dessa elever brukade läraren försöka uppmuntra 
till att finna fler lösningar till problemet. Utöver att reflektera över olika lösningsalternativ 
utmanades dessa elever även till att muntligt beskriva hur han eller hon har tänkt för att komma 
fram till sin lösning. Två lärare hade erfarenhet av att de elever som snabbt löste ett problem 
ofta kunde ha svårt att förklara hur de hade tänkt. Den största utmaningen för dessa elever blev 
därför att förklara sina tankar, vilket lärarna uppmanade dem att göra. Ena läraren beskrev det 
så här: 

Det finns de elever som bara säger att jag vet bara. ”Jag bara vet att 
det är 27”. Jag brukar då fråga: - Hur vet du det? Kan du förklara 
det för mig? För om jag ska berätta det för någon annan som inte vet 
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kan jag inte gå och säga att det blir 27 för att jag bara vet det. Utan 
kan du sätta ord på hur du tänker? 

Vår tolkning är att lärarna menade att även om en elev snabbt löste ett problem var de tvungna 
att kunna förklara hur de tänkt för att kunna utveckla en problemlösningsförmåga. Om eleven 
inte hade förstått hur han eller hon hade löst problemet, alltså vilken strategi som hade 
tillämpats, kunde det medföra svårigheter för eleven i senare problemlösningsarbete. 

Ytterligare ett sätt som tillämpades av lärarna för att stimulera dessa elever var att låta eleverna 
formulera ett eget problem av samma karaktär som det problem eleven hade löst tidigare. Vår 
uppfattning av lärarnas beskrivningar är att när elever skapar egna problem utgår de från den 
nivå de befinner sig på, till exempel vilket talområde de valde i sitt problem, vilket i sin tur 
gjorde att undervisningen individualiserades. Lärarna beskrev att det var ett arbetssätt som 
tydliggjorde om eleven hade förstått tidigare innehåll i det problem som de hade arbetat med 
samtidigt som det upplevdes lärorikt och lustfyllt av eleverna. En av lärarna sa: 

För att befästa det de har jobbat med kan de gå vidare med att göra 
egna problem. Då får de redovisa sina problem och så kan kompisar 
få komma och lösa problemen. Eleverna brukar vara väldigt ivriga 
med att vilja redovisa sina problem. 

I lösningsfasen beskriver Taflin (Skolverket, 2017) att elevens roll dels är att formulera egna 
matematiska problem, dels att låta eleverna lösa varandras problem. Oavsett om elever hade 
svårt att komma igång eller snabbt blev färdiga ansåg lärarna att deras aktiva roll gjorde det 
möjligt för eleverna att komma vidare i arbetet och utveckla sina kunskaper. Vi tolkar detta som 
att alla lärare strävade efter att samtliga elever utifrån samma problem skulle kunna utmanas på 
den nivå de befann sig på.  

 

Samtalet efter 
Efter Matematiklyftet uppgav fyra lärare att både deras syn på matematisk problemlösning och 
sätt att undervisa i det har förändrats. Fortbildningen gav dem flera nya aspekter kring 
problemlösning och undervisningssätt. Tre av lärarna betonade att de numera pratar mer 
matematik i klassrummet, vilket en av lärarna uttryckte så här: 

Vi fick till oss att eleverna skulle arbeta i grupp med problemlösning, 
vilket de fick göra. Jag fick syn på elevernas lärande på ett helt annat 
sätt. Wow, de diskuterar ju matte […] det hade jag inte tänkt på innan. 

 
Redovisningsfas 
I den femte fasen, redovisningsfasen, uppgav samtliga lärare att all problemlösning alltid 
efterföljdes av en gemensam diskussion i klassrummet. I de efterföljande samtalen var det 
framförallt resonemang om olika sätt att tänka och lösa ett problem som lyftes fram, det 
handlade således om att eleverna skulle dela med sig av sina lösningar och samtidigt kunna 
förklara för sina klasskamrater om hur de hade löst problemet. Därefter kunde läraren 
tillsammans med eleverna diskutera hur de olika sätten skiljde sig åt. Taflin (Skolverket, 2017) 
beskriver att lärarens roll i redovisningsfasen är att leda samtal om olika lösningar för att bland 
annat lyfta fram likheter och olikheter. Dessutom synliggör denna del elevernas roll som i 
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redovisningsfasen handlar om att lyssna på de lärarledda diskussionerna för att kunna ta del av 
kamraters lösningar. Som tidigare nämnts gällande lärarens aktiva roll, uppgav tre av lärarna 
att det kunde vara värdefullt att värdera vilket lösningsalternativ som var smartast till det 
aktuella problemet. En lärare beskrev det så här: 

Jag brukar be eleven att förklara hur han eller hon tänkte, samtidigt 
som jag skriver upp lösningen på tavlan. Sedan frågar jag om någon 
tänkte på ett annat sätt och så skriver jag upp den lösningen också. 
Jag brukar oftast skriva upp tre exempel på tavlan för att sedan 
diskutera med eleverna vilket exempel som är smartast att använda 
för den aktuella uppgiften, alltså vilket lösningsalternativ som kräver 
minst kraft och energi från hjärnan. Aha, säger de då. Jag brukar 
alltid säga att de andra sätten också är rätt […]. 

Vidare betonade samtliga lärare att diskussioner där olika elevförslag synliggjordes skapade 
värdefulla möjligheter att lära av varandra. Eleverna tyckte många gånger att det var spännande 
att det fanns många olika sätt att tänka och ändå komma fram till samma svar, vilket tydligt 
framkom i de gemensamma diskussionerna. Däremot hade en lärare upplevt att det efterföljande 
samtalet i vissa elevgrupper kunde vara mindre givande om elever inte visade intresse för 
varandras lösningar. Läraren beskrev att det var en svårighet att bedriva samtal där elever inte 
tog åt sig av varandras förslag.  

I samband med intervjuerna kunde vi konstatera att lärarna var eniga i uppfattningen om det 
efterföljande samtalets betydelse i arbetet med problemlösning. Dels handlade det om att kunna 
förklara vad man gjort och redovisa det för varandra, dels om att kunna välja en effektiv strategi 
i förhållande till problemuppgiften. Detta tolkar vi som att lärarna ville att eleverna redan från 
början i arbetet med problemlösning skulle reflektera över att det ofta fanns flera olika sätt att 
lösa ett problem. Om de blev medvetna om flera olika lösningar kunde det ge förutsättningar 
för att senare kunna värdera den mest effektiva lösningen och på så sätt utvecklas till goda 
problemlösare.   

 

Återkopplingsfas/Metakognitiv fas 
Taflin (Skolverket, 2017) beskriver att läraren i den sjätte fasen, återkopplingsfasen, ska ställa 
frågor om vad och hur eleverna lärt sig, samtidigt som elevernas roll i sin tur är att kunna 
besvara sådana typer av frågor. Lärarna ska således låta eleverna träna på att besvara sådana 
typer av frågor för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin metakognition. Ingen av lärarna 
talade om att de i det efterföljande samtalet gav elever möjlighet att utveckla sin metakognitiva 
förmåga genom att ställa frågor om vad de hade lärt sig under lektionen. En av lärarna berättade 
dock att hon skulle vilja bli bättre på att i det efterföljande samtalet diskutera med eleverna vad 
det var de hade tränat på under lektionen. Läraren uttryckte att eleverna ibland inte förstod att 
de hade arbetat med matematik när de löst en problemuppgift. Om eleverna skulle förstå syftet 
och målet med lektionen menade läraren att hon måste synliggöra innehållet både innan och 
efter lektionen. Läraren beskrev sina tankar på det här sättet: 

Om man inte tycker att det har varit en mattelektion, ja fast vad är det 
vi har tränat på? Jag tror att man behöver bli bättre på att följa upp. 
Jag behöver absolut jobba med en sådan sak. Men jag tror att det är 
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många som känner så. Något som är så självklart för mig är inte 
självklart för eleverna. 

 

Lärarens motiv för problemlösning 
Tre av lärarna betonade betydelsen av att aktivt undervisa i problemlösning då de menade att 
det är den typ av matematik och problemlösning som eleverna kommer att möta i olika 
vardagssammanhang, och även senare i yrkeslivet. En lärare reflekterade kring betydelsen av 
problemlösning så här: 

Åh, jag tror att hela det vuxna livet handlar om att kunna lösa olika 
sorters problem. Jag kan ju tycka att det är det som man ska syssla 
med mest. Det är ju det som efterfrågas på arbetsmarknaden, den 
problemlösande människan. 

Vi tolkar det som om lärarna ansåg att deras uppdrag som matematiklärare handlade om att 
utbilda eleverna till goda problemlösare då det är sådana förmågor dagens samhälle efterfrågar. 
Vi uppmärksammade att även övriga lärare uttryckte en vilja till att arbeta mer med 
problemlösning än vad de gjorde idag.  

Problemlösning som arbetsmetod skapar möjligheter för eleverna att tänka kreativt och 
reflexivt, menade två av lärarna. De förklarade bland annat att eleverna lär sig att använda 
strategier som att rita och bygga för att lösa ett problem men även att välja och värdera bland 
olika lösningssätt.  Ett annat argument för problemlösning som underströks var möjligheterna 
att prata och resonera matematik, vilket en av lärarna betonade som värdefullt då mycket annan 
matematik sker i det tysta. Tankarna hos en av lärarna uttrycktes på följande sätt: 

Jag tycker att problemlösning som arbetsmetod är bra för man ser 
andra sidor hos barnen, de får tänka utanför boxen på ett helt annat 
sätt jämfört med en vanlig matematisk uppgift. Du kan lyfta de barnen 
som kanske är väldigt kreativa, de kan rita mycket i en 
problemlösning eller bygga […]. Men framförallt att man ser deras 
olika sidor och resonera, prata matematik. För i annan räkning 
pratar du inte så mycket utan bara gör. 

Samtliga lärare lyfte fram många fördelar med problemlösning som arbetsmetod men en lärare 
nämnde att hon ibland kunde uppleva en svårighet i arbetet då det för vissa elever kunde bli för 
fritt med mer fokus på lek än lärande. Läraren menade vidare att det krävdes reflektion kring 
vad som inte fungerade och vad som kunde behöva ändras till nästa lärandetillfälle.  

Avslutningsvis pratade lärarna mycket och återkommande om de goda diskussionsmöjligheter 
som problemlösningsarbetet medförde, detta tolkar vi som att övrig matematikundervisning inte 
i samma utsträckning genererar resonerande och reflekterande samtal bland eleverna.  
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Sammanfattning av resultat 
Utifrån vår första forskningsfråga Hur planerar läraren för problemlösningsarbetet? framkom 
det att lärarna var medvetna om att val av uppgift var av betydelse för elevernas arbete med 
problemlösning. Lärarnas val av matematiskt område kunde ses ur två perspektiv. Antingen att 
de valde uppgifter utifrån det aktuella matematiska området eller för att kontrollera om 
kunskaperna i ett matematiskt område de arbetat med tidigare hade befästs. Samtliga lärare 
beskrev att de dels valde problemlösningsuppgifter utifrån det läromedel de använde sig av i 
matematiken, men de valde även andra uppgifter från till exempel lärarhandledningar och 
Matematiklyftet. En lärare beskrev att hon formulerade egna problem som eleverna fick arbeta 
med. Samtliga lärare uppgav att de arbetade med problemlösningsuppgifter som innehöll 
följdfrågor men endast en av dem använde följdfrågor med stigande svårighetsgrad. För att visa 
eleverna att ett problem kunde ha flera lösningar påvisade samtliga lärare fördelen med att 
använda sig av ”öppna problem”. För att kunna individualisera undervisningen valde fyra av 
lärarna i det enskilda arbetet att stryka uppgifter för de elever som hade det svårt eller utmana 
elever som hade det lätt för sig med klurigare uppgifter. När lärarna i det gemensamma arbetet 
skulle välja uppgifter som skulle utmana alla elever gjordes det utifrån en gruppnivå. För att 
anpassa undervisningen till alla elever beskrev samtliga lärare att individualisering i 
planeringen främst handlade om hur eleverna sattes samman i grupper. Hur 
gruppsammansättningarna såg ut varierade men alla var eniga om att läraren måste reflektera 
över hur hon placerade eleverna.  

I vår andra forskningsfråga Hur organiserar läraren för problemlösningsarbetet? har vi 
analyserat lärarnas svar utifrån Taflins matris om problemlösningslektionens olika faser. Två 
av lärarna introducerade lektionen i enlighet med den första fasen Återkopplingsfasen, med ett 
problem som de gemensamt gick igenom i klassen. Därefter fick eleverna arbeta med ett 
liknande problem. Tre lärare arbetade i enlighet med den andra fasen Presentationsfasen när de 
skulle introducera ett problem för eleverna. Lärarna presenterade då problemet gemensamt för 
eleverna som de sedan fick arbeta med enskilt eller i grupp. När eleverna arbetade med 
problemet angav samtliga lärare att de var aktiva i sin roll. Alla lärare gick runt och lyssnade 
på hur eleverna resonerade när de löste problemen. Utöver att lyssna ställde tre lärare frågor till 
eleverna för att få insyn i deras lärande, vilket beskriver att lärarna arbetar utifrån den tredje 
fasen Idéfasen. Tre lärare beskrev även att de samlade på sig lösningar under tiden eleverna 
löste problemet, vilket läraren ska göra i den fjärde fasen Lösningsfasen för att kunna följa upp 
elevernas arbete med ett efterföljande samtal. Lärarna menade att de i denna fas kunde behöva 
utmana elever som snabbt löste problem genom att eleverna var tvungna att förklara hur de 
hade gått tillväga när de löste problemen. I denna fas beskrev lärarna även att de uppmuntrade 
elever att formulera egna problem som sedan kamraterna fick lösa. Individualisering kunde då 
ske genom att eleverna utmanades på den nivå de befann sig på. Samtliga lärare berättade att 
problemlösningsarbetet alltid följdes upp av en gemensam diskussion. Lärarna arbetade på så 
sätt utifrån den femte fasen Redovisningsfasen, där de diskuterade elevernas olika lösningar. 
Lärarna poängterade att diskussionen gav eleverna möjlighet att lära av varandra och ta del av 
varandras lösningar samtidigt som de utvecklade sin förmåga att kunna förklara hur de hade 
tänkt. Ingen av lärarna nämnde att de följde den sjätte fasen Återkopplingsfasen/Metakognitiva 
fasen som handlade om att lärare skulle ställa frågor där eleverna kunde besvara vad och hur de 
lärt sig något under problemlösningslektionen. En lärare beskrev att hon skulle vilja bli bättre 
på att följa upp med ett sådant samtal för att ge eleverna möjlighet att reflektera kring vad det 
var de hade lärt sig under den aktuella lektionen.  
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I den tredje forskningsfrågan Vilka motiv har lärare för att arbeta med problemlösning? 
framkom det att tre av lärarna betonade betydelsen av att aktivt bedriva ett 
problemlösningsarbete då det är den typ av matematik eleverna kommer att möta senare i livet. 
Gemensamt för lärarna var att problemlösning medförde goda möjligheter till att föra 
matematiska diskussioner.  

 

Diskussion 
 

I följande avsnitt beskrivs resultatdiskussionen där resultatet av de tre forskningsfrågorna 
diskuteras. Resultatdiskussionen delas in under tre rubriker där intressanta aspekter som har 
identifierats diskuteras. Därefter följer en metoddiskussion där vi reflekterar över vår använda 
undersökningsmetod. Vi resonerar kring metodens lämplighet och tillförlitlighet samt 
potentiella förbättringsmöjligheter. 

 

Resultatdiskussion 
Resultatdiskussionen är uppdelad utifrån samma rubriker som förekommer i resultatdelen, det 
vill säga efter våra forskningsfrågor. Vi kommer också att använda oss av vår teoretiska 
utgångspunkt, Lektionens faser, som synliggör de olika faserna och rollerna under en 
problemlösningslektion, när vi diskuterar vår andra forskningsfråga. Vår teoretiska 
utgångspunkt, Lektionens faser, beskrivs utförligt under rubriken ”Teoretisk utgångspunkt”. 

 

Planering av problemlösningsarbete 
Resultatet visade att samtliga lärare i valet av problem antingen utgick från det aktuella 
matematiska område som berördes i undervisningen, eller för att kontrollera om kunskaperna i 
ett matematiskt område hade befästs. Vi ställer oss dock frågan huruvida problemlösning är en 
rättvis metod för att bedöma en elevs kunskaper inom ett matematiskt område. Om en lärare 
uppfattade att en elev hade svårigheter inom ett matematiskt område menar vi att det kan vara 
svårt för läraren att avgöra om det är kunskaperna i det matematiska området eller andra faktorer 
i problemlösningsarbetet som eleven behöver utveckla. Ett exempel: Kalle uppvisar en 
välutvecklad procedurförmåga inom arbetsområdet addition när det sker genom arbete med 
rutinuppgifter som 21+8. Eleven får sedan ett problem inom samma matematiska område. 
Resultatet visar då att Kalle har bristande kunskaper i addition. Hur kan dessa resultat skilja sig 
åt? I likhet med Hagland et al. (2005) menar vi att det kan finnas faktorer som försvårar 
problemlösningsprocessen för eleverna, vilka till exempel kan vara språk, problemets 
sammanhang eller flera tankesteg. Vår slutsats är att om problemlösning används som en metod 
för att kontrollera om en elevs kunskaper har befästs inom ett specifikt matematiskt område 
finns det en risk att läraren kan göra en felaktig bedömning. Bedömningen kan bli felaktig 
eftersom att det i en rutinuppgift inte finns andra faktorer som påverkar arbetet i samma 
utsträckning som det gör i problemlösning.  
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När lärarna valde problem framkom det i resultatet att de helst arbetade med öppna problem då 
det kunde ge förutsättningar för diskussion eftersom eleverna fick resonera och reflektera kring 
olika lösningssätt. Taflin (2007) beskriver att ett kriterium för att ett problem ska definieras som 
rikt är att det ska kunna leda till matematiska resonemang utifrån elevernas olika lösningar, 
vilket även Palmér och van Bommel (2016) anför. Utifrån hur lärarna diskuterade kring öppna 
problem uppfattade vi det som att det kunde jämställas med ett ”rikt problem”. Hagland et al. 
(2005) understryker att ”rika problem” kan möjliggöra en individualiserad undervisning genom 
att ett problem delas upp i delproblem med en stigande svårighetsgrad. Under intervjuerna 
svarade fyra av lärarna att de inte individualiserade undervisningen i valet av problem då 
problemen inte var anpassade i svårighetsnivå till varje elevs kunskap. Vår upplevelse av deras 
berättelser är dock att de gör en viss omedveten individualisering eftersom de använde sig av 
problemuppgifter med delproblem. Hagland et al. understryker att problem som måste lösas i 
flera tankesteg kan medföra en utmaning för många elever. Utifrån det menar vi att lärarnas 
följdfrågor till en viss del kan ses som en form av individualisering då de elever som behöver 
mer utmaning kan få det tillgodosett genom att arbeta med delproblem. 

I Problembanken i Matematiklyftet (Skolverket, 2014b) beskrivs hur ett problem kan vara 
uppdelat från a-d, där a-uppgiften ska vara enklare än c-uppgiften, vilket då kan anpassas efter 
elevers individuella kunskaper. Den sista d-uppgiften syftar till att elever ska formulera egna 
problem och på så sätt synliggörs det för läraren om eleverna har förstått det matematiska 
innehållet i tidigare uppgifter. Vi ser en möjlighet att de fyra lärarna skulle kunna utveckla sina 
problem till att innehålla delproblem med stigande svårighetsgrad och på så sätt skulle det 
finnas både enklare och mer utmanade varianter av samma problem. Detta skulle kunna göra 
det möjligt att individualisera undervisningen och möta alla elevers olika kunskaper och således 
utveckla alla elevers problemlösningsförmåga. Taflin (2007) argumenterar också för att 
problemlösningsuppgifter med delproblem kan medföra att alla elever kan arbeta med ett och 
samma problem och samtidigt utmanas utifrån sina individuella kunskaper.  

Lärarna var, i likhet med Hagland et al. (2005), av uppfattningen att elever lär sig bra i en 
gemensam miljö med sina klasskamrater. Både Taflin (2007) och Hagland et al. (2005) drar 
slutsatsen att när elever med liknande kunskaper och erfarenheter diskuterar sina lösningar ges 
de möjlighet att bygga på och fördjupa sina kunskaper. Resonemanget kan liknas vid Vygotskijs 
tankegångar om den proximala utvecklingszonen, som handlar om att en elev som behöver 
stöttning för att klara en uppgift får det av någon annan som är lite kunnigare inom 
ämnesområdet (Hagland et al., 2005). Taflin (2007) menar att elever ska utsättas för en 
utmaning på gränsen till sin förmåga för att på så sätt uppnå maximalt lärande. Därför menar 
vi, i likhet med lärarna, att det å ena sidan kan vara bra att sätta samman heterogena elevgrupper 
för att låta en elev stöttas av en kamrat som kommit längre i sin problemlösningsprocess. Å 
andra sidan kan det ibland vara bra med homogena grupper för att de högpresterande eleverna 
ska få möjlighet att utmana varandra.  

Vi är eniga med lärarna om att sammansättningen av elevgrupper har betydelse för hur 
individualisering kan ske i undervisningen, då grupparbete i problemlösning också kan leda till 
nya kunskaper hos eleverna, vilket även Ahlberg (1991) argumenterar för. Vi ställer oss dock 
undrande till att sammansättning av elevgrupper är den huvudsakliga metoden som används av 
lärarna för att kunna individualisera undervisningen i problemlösning. Att sätta samman 
elevgrupper med hänsyn till hur de kan lära av varandra, utmanas och stöttas av sin klasskamrat 
är självklart av betydelse menar vi, men vi vill även framhålla att valet av problem är lika 
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viktigt. Vi resonerar därför kring hur ett problem som är indelat från a till d-nivå kan användas 
då det å ena sidan kan bidra till att alla elever kan vara aktiva i arbetet då a-uppgiften medför 
att de flesta kan arbeta med problemet. Å andra sidan reflekterar vi kring huruvida en sådan a-
uppgift kan omvandlas till en rutinuppgift för högpresterande elever, vilket kan generera att de 
tappar lust och intresse när utmaningen uteblir. Även om delproblemen stiger i svårighetsgrad 
kan det redan ha påverkat elevens lust att vilja lösa problemet, vilket är ett av de beskrivna 
kriterierna för att en uppgift ska bli en problemlösningsuppgift enligt Taflin (2007). Därför 
anser vi i likhet med lärarna att det är fördelaktigt att variera olika gruppsammansättningar så 
att det ges möjlighet till samarbete i ett givande och tagande. När elever i olika elevgrupperingar 
ska resonera kring lösningssätt menar vi att alla elever ska få möjlighet att ta sig an problemet 
för att kunna bidra med något i gruppdiskussionen. Mitchell (2014) lyfter fram att alla elever 
ska kunna bidra med något unikt i en samarbetsinriktad undervisning, vi menar således att alla 
kan vara aktiva och bidra med något i ett grupparbete om problemet är anpassat så att alla kan 
arbeta med det.  

 

Organisering av problemlösningsarbete 
Resultatet visade att lärarna följde många av de sex faser som Taflin sammanställt i matrisen 
Lektionens faser (Skolverket, 2017). Då lärarna konstaterade att Matematiklyftet hade hjälpt 
dem att förbättra undervisningen av problemlösning drar vi slutsatsen att matrisen skulle kunna 
ge lärare förutsättningar för att kunna utveckla elevers kunskaper inom problemlösning. Vi 
menar att lärarna även kan hjälpa eleverna att finna sitt individuella sätt att tänka strukturerat 
eftersom att elevernas roller också synliggörs i matrisen. På så sätt menar vi att 
problemlösningsarbete utifrån matrisen skulle kunna bidra till att lärare i större utsträckning 
kan möta elevers olika kunskaper.   

Alla lärare poängterade betydelsen av att i introduktionen av problemet göra sig medveten om 
att eleverna hade förstått problemet, vilket är det framskrivna syftet i presentationsfasen. En av 
lärarna arbetade med att hjälpa eleverna att få problemet presenterat på ett tydligt sätt i 
introduktionen men ville att de på egen hand skulle skapa sig en förståelse för problemet och 
frågade därför inte om de hade förstått. Om läraren inte frågar eleverna om de förstått problemet 
menar vi att det kan finnas en risk att det för vissa elever kan skapas missförstånd i en uppgift. 
Lester och Lambdin (2006) menar att elever kan känna sig avskräckta och nedtryckta om de 
inte förstår ett begrepp eller en idé, vilket kan göra att de tappar motivationen till att lösa 
problemet. För att elever ska uppleva problemlösning som motiverande har Ahlberg (1992) 
kommit fram till att elever behöver uppleva att det är möjligt att lösa problemet. Ahlberg 
förklarar vidare att elever kan sluta försöka lösa problemet om det är för svårt. Å andra sidan är 
vi av den uppfattningen att lärarens arbetssätt, att inte ställa för mycket frågor, kan vara effektivt 
på så sätt att läraren inte avslöjar för mycket om problemet och risken för att problemet 
omvandlas till en rutinuppgift minimeras. Hagland et al. (2005) menar att hur lärare 
introducerar problem är viktigt eftersom det ger alla elever möjlighet att kunna arbeta med det 
utan att avslöja lösningen på problemet. 

Resultatet visade att eleverna fick formulera egna problem och fördelen med det är enligt 
Sumpter (Skolverket, 2014c) att läraren kan få en inblick i elevers individuella 
problemlösningsprocess. Läraren kan på så sätt utvärdera elevens tankegångar och vi menar att 
det då skapas möjlighet för läraren att individualisera undervisningen. Taflin, Gracie, Halldén 

30 
 



m.fl. (Skolverket, 2014d) refererar till Jaworski (1994) som beskriver att för att läraren ska 
kunna hitta utmanande problem behöver läraren bilda sig en uppfattning om varje enskild elevs 
styrkor och svagheter. Vi menar att läraren får goda möjligheter att individualisera 
undervisningen genom att välja problem som passar olika elever när styrkor och svagheter 
utvärderas, vilket framkommer när eleverna formulerar egna problem. Hagland et al. (2005) 
har upptäckt att redovisningen av elevernas egna problem är en viktig del i 
problemlösningsarbetet. Två lärare nämnde att eleverna fick formulera egna problem när de var 
färdiga med sina lösningar i det ursprungliga problemet, vilket de såg som en utmaning för 
eleverna. Vi ser en nackdel med detta då det endast ger de elever som snabbt blir färdiga med 
sina lösningar möjlighet att få träna på sin förmåga att formulera egna problem. Om de elever 
som är långsamma i sina lösningar ständigt får hoppa över delen med att formulera egna 
problem missar läraren möjligheten att utvärdera huruvida eleven har förstått de matematiska 
idéer som problemet baserats på. Sumpter (Skolverket, 2014c) menar att det inte bara är de 
högpresterande eleverna som ska formulera egna problem, alla ska få möjlighet till detta då det 
uppmuntrar elever med olika kunskaper att tänka kreativt.  

När lärarna strök eller lade till uppgifter i syfte att individualisera undervisningen, gjordes en 
hastighetsindividualisering då eleverna fick arbeta efter det arbetstempo uppgifterna krävde för 
varje elev. Löwing (2004) menar att en hastighetsindividualisering ofta sker på ett oreflekterat 
sätt och att lärare då kan missa att ta hänsyn till elevers olika mål, förkunskaper och förmågor. 
Vi anser likt Löwing att om det alltid stryks uppgifter för elever som tar lång tid på sig kan det 
finnas en risk att de inte får utveckla matematiska kunskaper inom ett visst område som 
uppgiften avsåg att behandla. Istället för att stryka uppgifter menar vi att lärarna hade kunnat 
förenkla uppgiften för att ge eleven möjlighet att fördjupa sina kunskaper i området. Hagland 
et al. (2005) menar att ett problem kan förenklas genom att använda lägre talområden eller göra 
färre tankesteg i problemet. Om elever ständigt utsätts för att läraren stryker uppgifter som är 
för svåra kan vi ur ett elevperspektiv ställa oss frågan hur den enskilda eleven känner i den 
situationen. Ahlberg (1992) påpekar att om elever ställs inför allt för höga krav kan de få en tro 
om att de inte har kompetens till att lösa problem, vilket vi ser som en risk för eleverna då det 
kan leda till att de tappar självförtroendet i matematik. Eleverna kan känna att de misslyckats i 
arbetet när läraren stryker uppgifter, vilket kan bli en nackdel då Hejlskov Elvén (2014) slår 
fast att barn lär sig av att lyckas, inte av att misslyckas.  

Lärarna underströk, i likhet med Taflin (2007), att den gemensamma klassdiskussionen är en 
av de viktigaste delarna i problemlösningsarbetet som inte får förbises. Det framkom i resultatet 
att lärarna ansåg att den gemensamma diskussionen var av fördel då eleverna fick förklara och 
argumentera för sina lösningar samtidigt som de fick ta del av varandras tankesätt. Eleverna ska 
enligt Hagland et al. (2005) argumentera för sina lösningar eftersom det möjliggör för eleverna 
att kommunicera kring olika begrepp, metoder och strategier. Vi menar att en sådan 
kommunikation där eleverna även får värdera olika lösningar dels kan möjliggöra en utveckling 
av deras problemlösningsförmåga. Dels kan lärarna få en uppfattning om en elevs individuella 
kunskaper samt utvecklingsmöjligheter. Dock förutsätter det att klassrumsklimatet är tillåtande 
för att det ska bli möjligt att alla elever vågar komma till tals och presentera sina idéer. 
Klassrumsklimatet ska enligt Hagland et al. kunna tillåta argumentationer men då i en positiv 
anda där eleverna öppet kan ställa frågor utan att förhånas. Vidare menar författarna att lärare 
ska skapa förutsättningar till att alla elever ska känna vinsten av att ta del av varandras lösningar.  
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I resultatet framkom det att ingen av lärarna nämnde att de arbetade utifrån det arbetssätt som 
beskrivs i reflektionsfasen/metakognitiva fasen. Metakognition, där eleven reflekterar över sitt 
eget tänkande och lärande, spelar enligt Hagland et al. (2005) en stor roll för 
problemlösningsarbetet, vilket eleverna kan utveckla när de får diskutera kring lösningar med 
andra. De tvingas då att fundera över sitt eget tänkande vilket kan leda till att de lär sig ta 
kontroll över sitt lärande. Att lärarna i redovisningsfasen leder samtal om elevers olika lösningar 
ser vi därför som positivt då eleverna kan få matematiska idéer synliggjorda, som exempelvis 
matematiska begrepp eller strategier. Om lärarna endast diskuterar kring elevernas sätt att lösa 
problem menar vi dock att det kan finnas en risk att eleverna går miste om vad det är de faktiskt 
har lärt sig under lektionen. En av lärarna uttryckte att hon ibland kunde uppleva att elever efter 
lektionen inte visste vad det var de hade lärt sig när de hade arbetat med ett problem trots att de 
hade diskuterat olika lösningar. Om aktiviteter som inkluderar metakognition genomförs efter 
ett problemlösningsarbete menar vi att det både för eleven och läraren kan synliggöras olika 
styrkor respektive utvecklingsområden som olika elever kan ha. Och utifrån denna medvetenhet 
kan det vara möjligt för läraren att individualisera undervisningen så att alla elever ges 
möjlighet att utveckla en problemlösningsförmåga. Å ena sidan får eleverna utveckla 
metakognition i det efterföljande samtalet då de diskuterar olika eller lika lösningar av ett 
problem. Å andra sidan är det inte säkert att varje individ reflekterar över sitt eget lärande och 
tänkande när det sker i det efterföljande samtalet. 

 

Lärarens motiv för problemlösning 
Tre lärare underströk betydelsen av att undervisa i problemlösning då det ger eleverna möjlighet 
att utveckla sin förmåga att lösa problem, vilket de menade är en kunskap som eleverna behöver 
ha med sig både i vardagslivet och i kommande arbetsliv. Lärarna lyfte även att fördelarna med 
problemlösning var att eleverna fick tänka på ett reflekterande sätt som utvecklade deras 
kreativitet i matematiken. Lärarna hade tydliga motiv om varför det är fördelaktigt att undervisa 
i problemlösning och vi menar att det då är viktigt att också fundera över hur undervisningen 
kan planeras och organiseras för att alla elever oavsett individuella kunskaper ska kunna nå 
dessa mål. Som tidigare nämnts kan därför Taflins (Skolverket, 2017) matris vara ett fruktbart 
underlag som lärarna kan utgå från i problemlösningslektionen och på så sätt kan en utveckling 
av elevernas individuella kunskaper möjliggöras. Anvisningar om vilka motiv det finns för 
problemlösning når lärarna från många olika håll, dels från styrdokumenten, dels från samhället 
och arbetsmarknaden som kräver att individer kan lösa olika former av problem. Lärarna får 
även ta del av olika undersökningar som visar elevers resultat i matematik, exempelvis från 
PISA-undersökningar som har visat att elever i Sverige presterar lägre än genomsnittet i 
jämförelse med övriga OECD-länder. Vi drar därmed slutsatsen att det är av betydelse att lärare 
reflekterar och gör sig medvetna om hur de planerar och organiserar undervisningen i 
matematisk problemlösning för att på så sätt kunna ge alla elever möjlighet att utveckla de 
kunskaper som krävs för att bli goda problemlösare. Vi är därför övertygade om att en sådan 
medvetenhet hos lärarna skulle kunna leda till en ännu mer fruktbar undervisning i 
problemlösning, vilket också skulle leda till att vi får se högre resultat i kommande 
kunskapsmätningar, men framförallt att vi kommer få se ett samhälle som berikas med ännu 
fler goda problemlösare. 
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Metoddiskussion 
Vi upplever att intervju som metod har fungerat väl för studiens syfte då metodvalet 
möjliggjorde att vi kunde besvara våra forskningsfrågor. Genom intervjuer möjliggörs det 
enligt Kvale och Brinkmann (2009) att ta del av informanters upplevelser och åsikter om ett 
ämne. Då syftet med studien var att undersöka hur lärare tänker och resonerar kring arbetssätt 
i problemlösningsarbetet bedömde vi att intervjuer var den mest relevanta metoden. Denscombe 
(2016) framhåller att intervju som metod kan generera en djupgående studie där empirin blir 
rik på detaljerade beskrivningar, vilket var avsikten att erhålla i vår studie. Dock är det värt att 
belysa att en nackdel med intervjuer är att det är en subjektiv teknik vilket gör att det föreligger 
stor risk för skevhet (Bell, 2006).  

Även Bell (2006) lyfter för- respektive nackdelar med intervju som metod. En fördel är 
intervjuers flexibilitet, däremot tar de lång tid att genomföra. Tidsaspekten i ett kortare projekt 
gör därmed att antalet informanter begränsas. Vi har intervjuat ett fåtal informanter i vår studie, 
men då vi gjorde ett subjektivt urval av informanter kunde det färre antalet ändå generera den 
information vi behövde. Däremot bidrog det låga antalet av informanter till att det inte gick att 
generalisera studiens syfte till en större population. Målet med studien var dock inte att 
generalisera resultatet utan istället presentera åsikter och tankar kring hur några lärare 
undervisar i problemlösning, därmed blev urvalet av informanter relevant för studien. 
Denscombe (2016) menar att kvalitativ forskning brukar tendera till att basera sig på ett relativt 
fåtal intensiva studier, men han påpekar att det då kan uppstå frågor kring hur representativa 
dessa fall är. Vidare framhåller Denscombe att forskning som bygger på ett färre antal enheter 
och kvalitativ forskning kräver ett annat angreppssätt, Denscombe refererar till Lincoln och 
Guba (1985) som kallar detta sätt ”överförbarhet”. Det är ett sätt som beskriver att läsarna 
använder information kring studiens studerade fall för att sedan själva avgöra om det går att 
överföra på andra fall. Vårt resultat avsåg inte att generalisera hur alla lärare planerar och 
organiserar sin undervisning i problemlösning utan avsikten var att resultatet skulle kunna 
överföras till att andra lärare kunde bli upplysta och inspirerade till hur en sådan undervisning 
skulle kunna se ut. Två av informanterna var kända av oss sedan tidigare. Denscombe (2016) 
menar att insamlad empiri där en specifik individ deltar kan minska tillförlitligheten av 
resultatet. Dessa två informanter användes av oss då vi hade kännedom om att de besatt den 
kunskap vi eftersökte för vår studie, dock hade det kunnat öka studiens tillförlitlighet om vi 
hade sökt efter informanter som vi inte hade någon tidigare kännedom om.  

Vi valde att använda oss av halvstrukturerade intervjuer eftersom vår avsikt var att ta del av 
lärarnas egna tankar och idéer om undervisning i problemlösning. Genom att använda 
halvstrukturerade intervjuer ges informanten utrymme till att prata fritt utifrån angivna teman. 
Vi behövde dock säkerställa att information gällande vårt syfte och våra forskningsfrågor kom 
fram under intervjun. Bell (2006) menar att när intervjuaren är ute efter specifik information 
behöver han/hon ha en viss struktur på sina frågor annars riskeras att svaren uteblir. Därför 
formulerade vi en intervjuguide med olika temaområden och till viss del följdfrågor. Vi 
uppmärksammade under intervjuns gång att det kunde vara svårt att ställa spontana och 
välformulerade följdfrågor vilket vi uppfattar kan ha påverkat insamlingen av empiri. Detta 
menar vi kan ha ett samband med att vi båda är oerfarna som intervjuare. Kvale och Brinkmann 
(2009) menar att kvaliteten på den empiri som framkommer i intervjun avspeglas i de 
färdigheter intervjuaren besitter och för att kunna bli en god intervjuare krävs det omfattande 
träning. Därför skulle vi med fördel ha kunnat utföra provintervjuer för att träna upplägget av 
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intervjun och samtidigt värdera och omarbeta de teman och förslag till frågor som 
sammanställts i intervjuguiden. Däremot reviderade vi oss själva mellan varje intervju, då vi 
efter varje genomförd intervju transkriberade samtalet och därefter övervägde om vi fått svar 
på det vi ville ha svar på. De temaområden som vi önskade att få utvidgade svar kring 
kompletterade vi med nya följdfrågor och därigenom kunde vi säkerställa att vi fick svar på det 
i kommande intervjuer.  

Kvale och Brinkmann (2009) anser att ljudinspelning av intervjuer är ett bra tillvägagångssätt 
för att erhålla en ordagrann dokumentation vid enskilda intervjuer. Det medför också att den 
som intervjuar kan rikta full uppmärksamhet åt det som informanten säger. Vi upplevde att det 
var en fördel vid intervjuerna då det underlättade arbetet med att kunna fokusera på samtalet 
och ställa följdfrågor där det var nödvändigt för att få tillräckligt utvidgade svar. En nackdel vi 
uppmärksammade var att några av informanterna var lite obekväma med inspelningen till en 
början vilket skulle kunna ha påverkat hur de svarade på frågorna. Dock inledde vi med några 
uppvärmningsfrågor om de själva och deras utbildning, vilket både Lantz (2007) och Tjora 
(2012) menar kan skapa en avslappnad stämning mellan intervjuaren och informanten. På så 
sätt var de inte lika medvetna om ljudinspelningen när vi väl började ställa våra frågor som 
berörde syfte och forskningsfrågor. 

För att uppnå en hög trovärdighet i vår studie hade vi kunnat använda fler metoder än enbart 
intervjuer. Kvalitativa intervjuer som metod för insamling av empiri har både för- och 
nackdelar. Den kunskap som skapas vid intervjutillfället utgör grunden för hur kvalitativ 
intervjun kan anses. För att uppnå kvalitet i resultatet menar Kvale och Brinkmann (2009) att 
flera olika metoder kan kombineras. Vi skulle kunna ha använt oss av observationer som 
komplement till intervjuerna för att på så sätt låta det bekräfta eller dementera informanternas 
intervjuutsagor och på så vis undvika eventuella missuppfattningar eller subjektiva tolkningar. 
Denscombe (2016) framhåller att intervjuer grundar sig på vad människor säger och inte gör. 
Han menar att vad människor säger att de gör och vad de säger att de tänker inte kan förutsättas 
återspegla sanningen, vilket förstärker motivet till att studien med fördel hade kunnat förstärkas 
med observationer för att öka dess tillförlitlighet. 

Bell (2006) understryker att det kan vara svårt att analysera de svar man får. Genom att vara 
medvetna om att analysarbetet krävde struktur och ett bra analysverktyg har vi aktivt sökt och 
granskat vilken analysmetod som upplevdes mest lämplig. Genom att använda oss av textnära 
kodning har vi kunnat bearbeta vår empiri på ett sådant sätt som krävdes för att ett tillförlitligt 
tolknings- och analysarbete skulle kunna bedrivas. Vi har dock noterat både för- och nackdelar 
i analysarbetet trots det medvetna och aktiva valet av analysmetod. Den textnära kodningen kan 
delas upp i flera delar. Den första delen innebar att skapa koder utifrån de transkriberingar som 
vi hade gjort. I samband med att vi kodade informanternas svar kunde vi reducera materialet 
genom att ta bort den information som inte var av relevans för att besvara våra forskningsfrågor. 
Det anser vi vara ett fördelaktigt sätt att arbeta för att på så sätt reducera materialet och göra det 
mer användarvänligt i analysarbetet. Lindgren (2014) belyser dock att en forskare ska minimera 
arbetet med transkriberingar dels för att risken finns att viktiga kontext- och miljöfaktorer skalas 
bort, dels för att transkriberingen innebär att forskaren kan fastna i irrelevanta detaljer. Å ena 
sidan kunde vi upptäcka i analysarbetet att vi behövde gå tillbaka till vår ursprungliga empiri, 
innan kodning hade gjorts, för att hitta information som hade skalats bort vid kodningsarbetet. 
Å andra sidan bidrog den reducering av material som vi hade gjort till att analysarbetet i sin 
helhet blev mer effektivt. Att tematisera empirin upplevde vi som effektivt då det gav ett bra 
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underlag inför kommande analysarbete, dock kunde det vara svårt att sortera in koderna efter 
de teman vi skapat.  

 

Förslag till vidare forskning 
 

Utifrån vår studie blev det tydligt att den gemensamma diskussionen anses vara en viktig del i 
problemlösningsarbetet, vilket har konstaterats av både forskare och de intervjuade lärarna. Vi 
anser därför att det hade varit intressant att studera hur elever upplever den efterföljande 
diskussionen i problemlösningsarbetet. Genom att belysa ett barns perspektiv kan forskare 
erhålla en uppfattning av vad elever upplever som betydelsefullt för sitt lärande och ställa det i 
relation till hur lärare planerar och organiserar för den efterföljande diskussionen i 
problemlösning. 

Det hade även varit intressant att observera lärare som grundar sin planering och organisering 
av problemlösningsarbete i de sex lektionsfaser som Taflin utvecklat. Syftet med studien hade 
då kunnat vara att observera huruvida lärarens och elevers roller kan generera en undervisning 
av problemlösning som är anpassad för alla elever. Det hade varit värdefullt att belysa och 
redogöra för om lärare upplevde någon skillnad i sin undervisning genom att använda sig av 
Taflins sammanställda matris och vilka resultat som kunde åstadkommas av det. Vidare skulle 
det följaktligen kunna konstateras huruvida ett sådant underlag hade påverkat lärares förmåga 
till att planera och organisera en undervisning i problemlösning så att alla elever får möjlighet 
att utveckla goda kunskaper i förmågan att lösa problem. 
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Bilagor 
Bilaga 1 

 
Beskrivning av individuella insatser i examensarbetet 
 
Åsa Larsson 

• Litteraturläst 
• Delat ansvar under intervjuerna 
• Skrivit examensarbetet tillsammans med Annie Svensson 

 
Annie Svensson 

• Litteraturläst 
• Delat ansvar under intervjuerna 
• Skrivit examensarbetet tillsammans med Åsa Larsson 

 
Vi har under hela examensarbetet arbetat tillsammans. 
 

 
 



Bilaga 2 

Intervjuguide  
Lärarens bakgrund 

• Hur länge har du varit verksam lärare? 
• Vilken utbildning har du? 
• Vad har du fått för undervisning kring problemlösning på lärarutbildningen? 
• Har du fått någon kompetensutveckling kring området problemlösning? Om ja, berätta 

för mig… 
 

Planering 

• Kan du berätta för mig om hur du planerar för arbetet med problemlösning? 
- Hur tänker du kring vilken matematik som berörs? 
- Har du tankar kring om det behövs något särskilt material? 
- Delar du in eleverna i grupper? Hur resonerar du då? 

• Hur väljer du problemlösningsuppgifter? 
- Hur påverkar elevers individuella kunskaper din planering? Om anpassningar görs, 

hur görs dessa?  

 

Genomförande 

• Kan du detaljerat beskriva för mig hur du genomför problemlösningsarbetet i 
klassrummet?  
- Hur introduceras problemet för eleverna?  
- Får eleverna arbeta med problemet enskilt, i par eller i grupp? Motivera val! 
- När eleverna arbetar med problemen, hur ser din roll som lärare ut under tiden? 
- Hur går du vidare i arbetet när eleverna löst problemen? 
- Brukar problemlösningsarbetet leda till diskussion? Om ja, kan du berätta om det 

för mig? 
• Kan du beskriva hur elevers olika behov påverkar genomförandet av 

problemlösningsarbetet? 
- Om anpassningar görs, hur görs dessa? 
 

Lärarens reflektioner om problemlösning 

• Vad anser du om problemlösning som arbetsmetod? 
• Kan du beskriva vilka fördelar respektive nackdelar du upplever med 

problemlösningsarbete?  
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Hej! 

Vi är två studenter som studerar på Grundlärarprogrammet F-3 på Högskolan Väst i Trollhättan. 
Vi läser sjätte terminen av åtta och ska nu skriva vårt första examensarbete som handlar om 
problemlösning i matematik. 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare hanterar elevers olika kunskaper i arbetet med 
problemlösning i årskurs 1–3. Vi vänder oss till dig som lärare då vi vill ta reda på hur planering 
och genomförande av undervisning i problemlösning kan se ut. I genomförandet av studien 
kommer vi att intervjua dig som lärare och då använda oss av ljudupptagning för att underlätta 
bearbetning och analysering av materialet.  

I studien kommer vi att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer. Detta innebär 
att informera om studien och dess syfte. Vi vill också informera om att deltagandet är frivilligt 
och att du när som helst kan avbryta din medverkan. Ditt deltagande kommer att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att du garanteras anonymitet. Ljudupptagningar och övrigt 
material kommer endast att användas under denna studie och därefter kommer det att förvaras 
på ett säkert sätt och inte spridas. 

Intervjuerna kommer att genomföras under v.16 och uppskattad tid är ca: 60 minuter per 
intervju. Vi anpassar oss gärna till tid och plats efter dina önskemål. 

 

Har ni några funderingar eller frågor kan ni kontakta oss på följande mailadresser: 

Åsa Larsson  asla0008@student.hv.se 

Annie Svensson ansv0058@student.hv.se 

 

Handledare: Lisa Dimming 

lisa.dimming@hv.se 

 

Med vänliga hälsningar, 

Åsa och Annie 
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