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Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar 

praktiskt med problemlösning inom årskurserna 1–3 

och hur deras tillvägagångssätt motiveras för att bidra 

till lärande, förståelse och utveckling för eleverna. 

Det centrala i undersökningen kommer att fokusera 

på undervisningens didaktiska utformning, lärarens 

praktiska utförande och analys av lärandet i och med 

undervisningen. Didaktiska utmaningar och forsk-

ningsrelaterade kopplingar mellan teori och praktik 

kommer likväl uppmärksammas i studien med under-

visningen om problemlösning som bakgrund. Studi-

ens tillämpade empiri hade utgångspunkt utifrån ett 

kvalitativt förhållningssätt där klassrumsobservat-

ioner och semistrukturerade intervjuer med öppna 

frågor utgjorde grunden för datainsamlingen. Re-

spondenterna utgjordes av totalt sex verksamma lä-

rare inom årskurserna 1–3 fördelat på tre grundsko-

lor. Resultatet påvisar att utforskning genom det 

praktiska arbetet med problemlösning, delaktighet, 

meningsutbyte, socialt samspel genom, pararbete och 

utformning av egna problem, samt enskilt resone-

rande är centrala aspekter av respondenternas moti-

veringar till en undervisning som stimulerar till lä-

rande och utveckling. Teoretiska riktlinjer återfinns 

inom den undervisande praktiken i form av framför-

allt det forskningsbetonade matematiklyftet och dess 

ämnesdidaktiska innehåll. De didaktiska utmaning-

arna i undervisningen var framförallt centrerade kring 

det organisatoriska arbetet, didaktiska anpassningar 

och aktivering av elevernas självständiga resone-

rande. 

The main purpose of this thesis is to examine what 

thoughts and approaches primary-school teachers 

have against mathematical education, whit focus on 

problem-solving and how they encourage the learn-

ing content to create learning and understanding for 

the students. The thesis will examine the didactic 

planning and execution of the problem-solving ed-

ucation, combined with the teachers working meth-

ods, analysis and their own opinions about educa-

tional challenges when it comes to the problem-

solving area. Research-related comparisons between 

the academic world and the educational reality is an 

important aspect of this thesis as well.  The applied 

research for this thesis was inspired from a qualita-

tive perspective where classrooms-observations and 

semi-structed interviews was the fundamental basis 

for the collected data. Six primary-school teachers 

from three schools participated in this study. Explo-

ration trough problem-solving activities, participa-

tion, educational exchange, social interaction with 

focus on, cooperation between students and crea-

tion of self-made problem-solving activities, and in-

dividual effort, are according to the teachers, im-

portant aspects if you want to create meaningful 

problem-solving lessons. The teachers’ problem-

solving lessons were influenced by the Swedish 

based matematiklyftet. Didactical challenges are a 

common phenomenon in problem-solving educa-

tion, mostly in form of didactical adjustments, or-

ganization and encouragement the students’ individ-

ual thinking and working methods.           
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1. Inledning 1 

I ett pressmeddelande den första april 2014, uttalade Skolverkets dåvarande överdirektör Helén 2 

Ängmo oroande kommentarer kring svenska elevers bristfälliga problemlösningsförmåga. 3 

Ängmos yttrande var befogat då resultatet från det senaste Programme for International Stu-4 

dents Assasements (PISA) testet, som prövar svenska 15-åringars förmåga att lösa problem, 5 

resulterade i en bristfällig prestation vad gäller kritiskt tänkande, kreativitet och uthållighet 6 

inom problemlösning. I pressmeddelandet framhåller hon att resultatet är alarmerande eftersom 7 

problemlösning är ett betydelsefullt område för framgång i både utbildning och arbetsliv.  8 

Grevholm (2012) betonar att problemlösning är ett centralt område i matematiken och stimule-9 

rar till analys- och reflektionsförmåga, metakognition, tolkning, läsförståelse och tillämpning 10 

av matematiska kunskaper. Taflin (2003) framhåller ett liknande resonemang där problemlös-11 

ning genom utforskning, fördjupning och tillämpning av kunskaper, är av betydelse för en utö-12 

kad matematisk medvetenhet.  13 

Eftersom svenska ungdomar uppvisar bristfälliga kunskaper om problemlösning, är det därmed 14 

intressant att undersöka hur lärare arbetar med problemlösning i de lägre skolåldrarna. I min 15 

föregående litteraturstudie (Berggren, 2015) tydliggjordes, jämfördes och problematiserades 16 

olika forskares (Letster, 1996, Taflin, 2007, Polya, 1985, Schoenfeld, 1992) fundamentala re-17 

sonemang om problemlösning som ämnesområde och hur det didaktiska upplägget bör utfor-18 

mas för att skapa en undervisning om problemlösning som skapar förutsättningar för lärande, 19 

förståelse och motivation för eleverna. Resultatet visade att samtliga forskare tydligt framhöll 20 

problemlösning som en betydelsefull del inom matematiken, men att undervisningens utform-21 

ning och lärarens tillvägagångssätt kan variera beroende på ett flertal didaktiska och teoretiska 22 

faktorer.  23 

Utifrån föregående litteraturstudie om problemlösning som bakgrund (Berggren, 2015), är 24 

denna studie inriktad mot att undersöka hur sex olika lärare med inriktning årskurs 1–3 under-25 

visar om problemlösning i sina respektive elevgrupper, med klassrumsobservationer och per-26 

sonliga intervjuer som utgångspunkt. Undersökningen är fokuserad på vilket sätt dessa lärare 27 

motiverar sitt arbetssätt, didaktiska utformning och förhållningssätt gentemot undervisning om 28 

problemlösning för att skapa förutsättningar för lärande, förståelse och motivation hos eleverna. 29 

Studien har avgränsats genom att endast behandla matematisk problemlösning i årskurserna 1–30 

3 och samspelet mellan lärare, undervisningsmaterial och elev.  31 
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2. Bakgrund 1 

Med syfte att få en grundläggande förståelse för begreppet problemlösning kommer följande 2 

kapitel fokusera på att lyfta fram begreppet utifrån relevant forskning. Avsnitt 2.2, 2.3 och 2.4 3 

består samtliga av en undervisningsbetonad redogörelse med fokus på problemlösning där 4 

framförallt didaktiska förhållningssätt kommer att presenteras, jämföras och problematiseras, 5 

kombinerat med framhållande av undervisningsfaser. Dessa begrepp kommer att utgöra grun-6 

den för den empiriska analysen samt studiens resultatutformning. 2.5 kommer att fokusera på 7 

hur aktuella styrdokument kan relateras till undervisningen om problemlösning och på vilket 8 

sätt det kan hänvisas till studiens syfte. Avsnittet kommer även att inledningsvis presentera en 9 

sammanfattad presentation över det senaste PISA-testet och hur den svenska skolan förhåller 10 

sig till det. 2.6 är bakgrundens avslutande avsnitt och utgörs av en redogörelse över hur elever-11 

nas begreppsförståelse kan utvecklas inom problemlösning.  12 

 13 

2.1 Vad är problemlösning?  14 

En problematik med begreppet problemlösning är att det kan anses vara svårdefinierat då dess 15 

innebörd används på olika sätt i olika sammananhang beroende på vem som tillfrågas 16 

(Mouwitz, 2007). Han menar att det är betydelsefullt att det finns ett gemensamt språkbruk 17 

inom lärarprofessionen vad gäller samtliga begrepp inom undervisningen om problemlösning 18 

för att skapa en rättssäker och strukturerad bedömning. Vad är då problemlösning och vad me-19 

nas egentligen med ett problem?  Mouwitz (2007) framhåller att ett problem är en uppgift som 20 

förutsätter att det behövs mer än matematiska standardmetoder för att komma fram till en rimlig 21 

lösning. Mycket handlar om att tillämpa tidigare teoretiska kunskaper inom matematiken och 22 

använda dessa på ett nyanserat och kreativt sätt för att därmed få rimliga möjligheter att bear-23 

beta problemet med framgång. Krulik (2009) har ett liknande resonemang där han betonar att 24 

ett problem inte ska erbjuda någon omedelbar och igenkännbar lösningsmetod, utan det ska 25 

stimulera till att prova på och utforska olika lösningsstrategier och utveckla det matematiska 26 

resonemanget utifrån dem. Problemet ska även vara utformat på ett sådant sätt att det främjar 27 

nyfikenhet, engagemang och motivation eftersom elevens förhållningsätt gentemot problemet 28 

oftast påverkas av intresset för själva utmaningen. Därmed är det av betydelse att problemen är 29 

utformade utifrån ett elevnära perspektiv där vardagsrelaterade händelser och situationer kom-30 

bineras med en matematik som eleverna kan hantera. Ifall problemens utformning är för in-31 

vecklade finns det risk att eleverna varken förstår det skriftligt innehållsmässiga eller det mate-32 

matiska tillvägagångssättet (a.a).  33 
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Kruliks (2009) resonemang om ett elevnära förhållningssätt vad gäller utformandet av proble-1 

men stöds av Grevholms (2012) resonemang om att problemlösning i matematik i huvudsak 2 

handlar om textuppgifter och därmed får kontexten kring problemet en betydande roll. Hon 3 

menar att eftersom problemlösning förutsätter kunskaper inom både läsförståelse och matema-4 

tik, blir tolkningsaspekten avgörande för att eleverna ska förstå vad som egentligen efterfrågas. 5 

Problemlösning är meningsfullt då det skapar lärande för sambandet mellan matematik och 6 

förståelse för kontexten. Förståelsen för kontexten underlättar nämligen tolkningen av proble-7 

met och utifrån en rimlig tolkning blir bearbetningen av problemet mer gynnsam för eleven 8 

(a.a).  9 

Heiberg, Alseth & Nordberg (2011) uppmärksammar också kontextens betydelse och dess tolk-10 

ning som en framstående del inom problemlösningen, kombinerat med att sedan relatera tolk-11 

ningen till ett matematiskt tillvägagångssätt med syfte att lösa problemet.  Precis som Grevholm 12 

(2012) anser Heiberg, et al. (2011) att problemlösning kan anses vara ett komplext ämnesom-13 

råde då det både förutsätter kunskaper inom både läsförståelse och matematik. Samtidigt kan 14 

undervisning om problemlösning även stimulera till utvecklad analys- och reflektionsförmåga, 15 

metakognition, tolkning och tillämpning av matematiska förkunskaper beroende på den didak-16 

tiska utformningen (Grevholm, 2012).  17 

Ett matematiskt problem bör vara engagerande, elevnära, erbjuda flera lösningsförslag och sti-18 

mulera till utforskning samt vara lättförståeligt och uppmuntra till diskussion (Hedrén, Taflin 19 

& Hagland, 2005). De framhåller att ifall problemet är lättförståeligt och främjar användandet 20 

av flera lösningsstrategier, ökar förutsättningarna för meningsfulla diskussioner hos eleverna 21 

där de får möjligheter att jämföra och påvisa likheter och skillnader utifrån sina resonemang. 22 

Utifrån det kan lärande och förståelse uppnås, kombinerat med att låta eleverna formulera egna 23 

problem och pröva på olika strategier för att bearbeta samma uppgift och dra slutsatser utifrån 24 

det, att exempelvis ett problem kan lösas på flera olika sätt (a.a).  25 

Elevernas förhållningssätt och attityder gentemot problemlösning och matematik beror mycket 26 

på förkunskaper och personliga erfarenheter inom området. En betydande del i lärarens uppdrag 27 

vad gäller den didaktiska utformningen av problemlösningsundervisningen, är att bemöta kun-28 

skapsskillnaderna och välja ut lämpliga problemlösningsuppgifter som aktiverar samtliga ele-29 

ver. Det är en grundläggande aspekt inom undervisningen att samtliga elever känner delaktighet 30 

och får prestera utifrån sin individuella nivå och därigenom få förutsättningar att utmanas och 31 

utveckla matematiska kunskaper genom arbetet med problemlösning (Hagland & Åkerstedt, 32 
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2014). Mouwitz (2007) framhåller att det inte är ovanligt att elever med bristfälligt matematik-1 

intresse presterar högre och är mer delaktiga i undervisningen om problemlösning då uppgif-2 

terna är mer vardagsförankrade och stimulerar den kreativa förmågan mer än exempelvis rutin-3 

uppgifter.  4 

 5 

2.2 Problemlösning i undervisningen  6 

Utifrån resultatet av föregående litteraturstudie (Berggren, 2015), kunde det konstateras att 7 

undervisning om problemlösning skapar förutsättningar för eleverna att utveckla sitt lärande i 8 

en klassrumsmiljö där socialt samspel mellan elever och lärare förekommer. Lester (1996) 9 

framhåller att arbetsformerna dels ska stimulera till ökad nyfikenhet och engagemang, och dels 10 

ska präglas av ett tryggt klassrumsklimat där öppenhet och samspel är betydelsefullt med syfte 11 

att eleverna ska få möjligheter att utvecklas. Med utgångspunkt i det resonemanget kan gynn-12 

samma förutsättningar skapas för ett ökat socialt samspel mellan samtliga aktörer i klassrummet 13 

där framförallt en öppen inställning till idéutbyte, kreativitet och förslag ska prägla undervis-14 

ningen. Polya (1985) understryker en undervisning där ett heuristiskt förhållningssätt gentemot 15 

problemlösning är centralt. Ett heuristiskt förhållningssätt präglas av att upptäcka nya metoder 16 

och strategier för att i sin tur upptäcka nytt lärande. Inom problemlösning handlar det framför-17 

allt om att eleven gör ett eller flera antaganden över ett specifikt problems korrekta svar. Efter 18 

det bearbetar sedan eleven problemet med syfte att antingen bevisa sitt antagande eller motbe-19 

visa det beroende på det slutliga och egenproducerande svaret. Det är betydelsefullt att eleven 20 

reflekterar över varför eller varför inte det egenproducerande svaret kunde relateras till det ur-21 

sprungliga antagandet. Ett sådant arbetssätt stimulerar nämligen eleverna till att förstå arbets-22 

processen som uppmuntrar eleven till att analysera och reflektera över varje tankegång och 23 

utfört moment under lösningsprocessen. Heuristik är ämnesövergripande och därmed inte en-24 

bart fokuserat på problemlösning vilket skapar möjligheter till att tillämpa heuristiken i olika 25 

sammanhang.   26 

 27 

2.3 Didaktiska uppfattningar gentemot ett heuristiskt förhållningssätt   28 

Taflin (2007) anser emellertid att ett heuristiskt förhållningsätt i matematikundervisningen kan 29 

resultera i en problematik då de matematiska läromedlen i de svenska skolorna inte är anpassade 30 

utifrån ett sådant arbetssätt. Vidare menar Taflin (2007) att det skulle bli alldeles för tidskrä-31 

vande och omständligt ifall materiella resurser i klassrummet, exempelvis läromedel, skulle 32 
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behöva anpassas om till heuristiken, vilket därmed skulle få en negativ påverkan på elevernas 1 

lärande och förståelse.  2 

Lester (1996) och Polya (1985) har båda gemensamma resonemang om att problemlösning ska 3 

vara centrerat kring att analysera och förstå arbetsprocessen samt den slutliga lösningen på pro-4 

blemet, med syfte att utifrån det stimuleras till lärande och förståelse. Polya (1985) framhåller 5 

som tidigare nämnt ett heuristiskt förhållningssätt där utforskande samspelar med förståelse för 6 

arbetsprocessen för att skapa lärande och utveckling inom problemlösning. Däremot anser 7 

Schoenfeld (1992) att Polyas (1985) resonemang om heuristik inte är gynnsamt för nybörjaren 8 

då dess arbetsform kan anses vara svårhanterlig och förutsätter en betydande del förkunskaper 9 

för att ens förstå vad arbetssättet innebär och hur det fungerar i praktiken. Schoenfeld (1992) 10 

menar att det förutsätts att samtliga elever behöver ett genomgripande och konkret redogörande 11 

för hur heuristikens grundidéer kan appliceras på problemlösning i en praktisk verklighet, för 12 

att eleverna ens ska få möjlighet att kunna hantera dessa idéer med framgång. Slutsatsen utifrån 13 

ovanstående två forskares resonemang om heuristik är att ett sådant arbetssätt kan skapa gynn-14 

samma förutsättningar för eleverna att förstå arbetsprocessen genom analyser och reflektioner 15 

över tillvägagångsätt och tankegångar (Polya, 1985). Samtidigt förutsätter en sådan undervis-16 

ning förkunskaper inom problemlösning och ett klassrumsklimat där läraren tydligt uppmärk-17 

sammar konkreta exempel och betydelsen av hur dessa problem kan förhålla sig till ett heurist-18 

iskt arbetssätt. Ifall dessa faktorer uteblir, blir konsekvensen troligtvis en abstrakt undervisning 19 

där lärande går förlorat och där motivation och självkänsla hos eleven löper risk att påverkas 20 

negativt (Shoenfield, 1992).  21 

 22 

2.4 Undervisningsfaser inom problemlösning  23 

Polya (1985), Lester (1996) och Taflin (2007) har ett gemensamt resonemang där de framhåller 24 

att undervisningen om problemlösning bör struktureras upp i olika faser med syfte att stimulera 25 

till det mest effektiva lärandet. Skillnaden mellan forskarna är att deras uppdelning av under-26 

visningsfaser har olika strukturer. Polya (1985) betonar som tidigare nämnt ett heuristiskt för-27 

hållningssätt där han har delat upp undervisningen om problemlösning i fyra praktiska faser där 28 

elevernas utforskande och tillvägagångssätt, med inriktning att lösa problem, är centralt. Lesters 29 

(1996) undervisningsstruktur består av två övergripande faser. Den första fasen är av teoretisk 30 

struktur där eleverna framförallt utvecklar förståelse för strategier och dess användning gente-31 

mot olika problemlösningsuppgifter. Den andra fasen är av praktisk struktur där eleverna får 32 

tillämpa sina inlärda kunskaper om strategianvändning genom att försöka bearbeta problem 33 
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efter bästa förmåga. Taflin (2007) lyfter fram totalt sex undervisningsfaser som utgörs av en 1 

återkopplingsfas, presentationsfas, idéfas, lösningsfas, redovisningsfas och reflektionsfas. 2 

Dessa sex faser är fokuserade kring den enskilda lektionen och hur varje lektionsmoment bör 3 

struktureras och utföras för att uppnå ett lärande som främjar förståelse. Carson (2007) fram-4 

håller att olika förhållningssätt och eventuella meningsskiljaktigheter är ingenting ovanligt vad 5 

gäller undervisning om problemlösning och att undervisningen formas och påverkas mycket 6 

utifrån hur läraren definierar ämnesområdet, kombinerat med egna åsikter, erfarenheter och 7 

didaktiska förhållningssätt.  Carsons resonemang blir därmed en rimlig förklaring till varför det 8 

förekommer variationer inom definitionen av begreppet problemlösning och hur dess didak-9 

tiska utformning bör struktureras med exempelvis olika undervisningsfaser.     10 

 11 

2.5 Pisa och styrdokument  12 

De senaste 13 åren har svensk skola fått uppleva en kontinuerlig resultatmässig nedgång vad 13 

gäller elevers kunskaper inom matematikämnet. I Skolverkets (2013) rapport om svenska 15-14 

åriga elevers kunskapsmässiga prestationer i matematik, läsförståelse och naturvetenskap, 15 

framträder ett tydligt försämrat presterande inom samtliga ämnen, framförallt i matematik. 16 

Bland samtliga deltagande länder i PISA-studien från 2012 är Sveriges resultatmässiga nedgång 17 

den största. Det bakomliggande syftet med PISA är att undersöka hur väl förberedda elever är 18 

på att hantera matematiska kunskaper i frågor som är inriktade mot verklighetsbetonade sam-19 

manhang. Svaren analyseras efter hur eleverna resonerar rent matematiskt och vilka verktyg 20 

och strategier de har tillämpat för att tolka, bedöma och hantera uppgifterna (a.a). Med ovanstå-21 

ende resonemang som utgångspunkt, kan det konstateras att problematiken inom framförallt 22 

matematikämnet är tydlig. Vad framhåller då skolans styrdokument för resonemang om pro-23 

blemlösning i lägre skolåldrar? 24 

Enligt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket, 25 

2011b), är det centralt att utbildningen i grundskolan ska främja varje elevs kunskapsmässiga 26 

och personliga utveckling genom att vara anpassad och utgå från individens personliga behov 27 

och förutsättningar. Det resonemanget är nära sammanlänkat med skolans övergripande upp-28 

drag som kretsar kring att motivera, inspirera och förbereda eleverna för ett liv som går i linje 29 

med samhällets förväntningar utanför skolan. Undervisningen i matematik ska stimulera ele-30 

verna till att utveckla sina matematiska kunskaper och förmågor som sedan ska kunna tillämpas 31 

i dels andra skolämnen och dels i olika vardagssammanhang (a.a). Eleverna ska få möjlighet att 32 
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utveckla strategier för att tolka, bearbeta och analysera problemlösningsuppgifter genom under-1 

visningen, kombinerat med förståelse för relevanta matematiska begrepp och metoder som kan 2 

relateras till området. Egen problemformulering ska också vara en del av undervisningen där 3 

eleverna på egen hand ska skapa problem utifrån deras förkunskaper och erfarenheter inom 4 

ämnesområdet. Problemlösning kan betraktas som en betydande del inom matematikundervis-5 

ningen då begreppet har en enskild rubrik inom det centrala innehållet i kursplanen för mate-6 

matik med inriktning 1–3. Oavsett ifall eleverna arbetar med att lösa problem eller formulera 7 

egna problemlösningsuppgifter, är det betydelsefullt att arbetet sker utifrån ett elevnära per-8 

spektiv och är väl förankrat i välbekanta vardagssituationer (a.a). Resonemanget motiveras även 9 

i kommentarmaterialet för kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) där det betonas att ar-10 

betet med elevnära problem är en grundläggande aspekt för motivationsskapande och lärande 11 

hos eleverna. Eftersom problemlösning kretsar mycket kring det vardagliga, ska undervis-12 

ningen stimulera till att låta eleverna reflektera och analysera över matematikens betydelse i 13 

vardagen och hur den kan tillämpas i olika sammanhang. Det kan exempelvis ske genom att 14 

låta eleverna argumentera för lämpliga strategival eller andra metoder med syfte att lösa en 15 

specifik problemlösningsuppgift (Skolverket, 2011b).  16 

 17 

2.6 Begreppsinlärning och betydelsen av problemlösningsstrategier  18 

När det praktiska arbetet och utforskandet sammanflätas med det muntliga språket, skapas för-19 

utsättningar för eleverna att utveckla den kognitiva förmågan inom problemlösning.  Det hand-20 

lar exempelvis om när eleverna kan använda olika matematiska tecken och symboler i under-21 

visningen och motivera tillvägagångssättet utifrån deras bakomliggande tanke (Riesbeck, 22 

2000). Författaren menar att samspelet mellan uppfattningsförmågan, talförmågan och hand-23 

lingen tillsammans skapar en gemensam och pålitlig grund för den matematiska förståelsen, 24 

framförallt inom problemlösning. Det resonemanget är nära förknippat med begreppsbildning 25 

inom problemlösning som även det är en betydelsefull aspekt för språkets progression. Be-26 

greppsbildningen inom problemlösning kan delas upp i antingen vetenskapliga begrepp eller 27 

spontana begrepp. De vetenskapliga begreppen är förankrade i en strukturerad skolundervisning 28 

där logik och konsekvent resonerande, oftast utan tydliga kontexter, är framträdande. Spontona 29 

begrepp är grundade i elevernas vardagsupplevelser och är av mer elevnära art där kontexterna 30 

blir mer påfallande jämfört med de vetenskapliga begreppen. Riesbeck (2000) framhåller att de 31 

spontana begreppen skapar förutsättningar för att underlätta förståelsen för de vetenskapliga 32 
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begreppen då elevernas erfarenheter och kunskaper i vardagslivet bildar en grund för att kon-1 

kretisera det abstrakta i de undervisningsbetonade, mer teoretiska begreppen som arbetet med 2 

problemlösning erbjuder (a.a).  3 

Strategier är ett vanligt förekommande begrepp i undervisningen om problemlösning och en 4 

fundamental del i det praktiska arbetet (Taflin, 2007). Författaren betonar att läraren har ett 5 

ansvar att utforma en didaktisk struktur som stimulerar till inlärning och förståelse för strategier 6 

inom problemlösning eftersom det är en förutsättning för att eleverna ska kunna bearbeta pro-7 

blemet med ett lyckat resultat. Strategier inom problemlösning är anpassningsbara och kan till-8 

lämpas både ämnesövergripande och i vardagssammanhang. Därmed är det väsentligt att lä-9 

rarna framhåller strategiernas ämnesövergripande egenskaper för eleverna med syfte att stimu-10 

lera den metakognitiva förmågan inom framförallt problemets kontext och hur det kan bearbe-11 

tas beroende på vad som efterfrågas (Malouff & Schutte, 2008). Det förekommer därmed ett 12 

nära samspel mellan den metakognitiva aspekten och problemlösning då samspelet bidrar till 13 

ökad förståelse för vilken strategi som ska tillämpas i vilken kontext och hur det praktiska ar-14 

betet ska utformas för att formulera ett rimligt svar (Taflin, 2007).  15 

Undervisningens didaktiska utformning vad gäller inlärning av problemlösningsstrategier sker 16 

framförallt genom att läraren intar ett aktivt förhållningssätt. Det är centrerat kring att välpla-17 

nerade instruktioner i inledningen ska samspela med repetitioner och återkoppling i det prak-18 

tiska arbetet för att tydliggöra det väsentliga i undervisningen. Som tidigare nämnt är det bety-19 

delsefullt att läraren framhåller strategiernas anpassningsmöjligheter och hur de kan tillämpas 20 

i olika sammanhang. Syftet med det är att motverka en vanligt förekommande problematik där 21 

lärare har en tendens att försumma problemlösningsstrategiernas praktiska innehåll och ämne-22 

sövergripande egenskaper (Malouff & Schutte, 2008). Bruun (2013) framhåller ett liknande 23 

resonemang om att problemlösningsstrategier kan användas i flera olika sammanhang och på 24 

flera olika sätt. Författaren betonar också att det är komplicerat att värdesätta specifika strate-25 

gier på grund av den anledningen. Elever som har förmågan att kunna behärska flera strategier 26 

och förstå deras innebörd genom utforskning och analyser under bearbetningen, har bättre för-27 

utsättningar att utveckla ytterligare kunskaper inom ämnesområdet till skillnad från elever som 28 

enbart behärskar en strategi inom problemlösning (Bruun, 2013).  29 

 30 

 31 

 32 
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3. Syfte och frågeställningar 1 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare arbetar praktiskt med problemlösning inom års-2 

kurserna 1–3 och hur deras tillvägagångssätt motiveras för att bidra till lärande, förståelse och 3 

utveckling för eleverna. Det centrala i undersökningen kommer att kretsa kring undervisningens 4 

didaktiska utformning, lärarens praktiska utförande och analys av lärandet i och med undervis-5 

ningen.  6 

Tre frågeställningar har utformats utifrån syftet. De är: 7 

1. Hur är lärares undervisning om problemlösning konstruerad och på vilket sätt anser lä-8 

rarna att den didaktiska utformningen skapar förutsättningar för lärande och förståelse 9 

för eleverna?     10 

2. På vilket sätt kan lärares tillvägagångssätt och förhållningsätt gentemot undervisning 11 

om problemlösning relateras till aktuell forskning?  12 

3. Vilka didaktiska resonemang framhåller lärare angående didaktiska utmaningar och 13 

svårigheter vad gäller undervisning om problemlösning?    14 

  15 
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4. Metod  1 

Utgångspunkten i metodavsnittet är att framförallt redogöra för studiens teoretiska utgångs-2 

punkter, materialinsamling, urval, genomförande och analys av detta. Avsnitt 4.1 kommer att 3 

fokusera på valet av metod med inriktning på en teoretisk ansats. Avsnitt 4.2 innehåller en 4 

redogörelse över datainsamlingen. Avsnitt 4.3 uppmärksammar urvalet för undersökningen me-5 

dan avsnitt 4.4 är inriktat på det konkreta genomförandet angående materialinsamlingen. Av-6 

snitt 4.5 består av en analys över det insamlade materialet med fokus på likheter och skillnader, 7 

och det avslutande avsnittet 4.6 är inriktat mot en redogörelse över de etiska ställningstaganden 8 

som studien har tagit hänsyn till. 9 

 10 

4.1 Val av metod  11 

Studiens teoretiska utgångspunkt och metodval har låtits inspireras av Tjernbergs (2011) praxi-12 

sorienterade forskningsinriktning, kombinerat med partiell etnografi. Partiell etnografi är situ-13 

ationsbaserat och förutsätts av närvaro och delaktighet av forskaren med syfte att undersöka 14 

och studera processen, som i detta fall sker i ett klassrumssammanhang. I den här studien har 15 

klassrumsobservationer varit nära sammanlänkande med den partiella etnografin. Genom ob-16 

servationerna har jag varit delaktig i undervisningssammanhanget där iakttagelser och analyser 17 

över didaktiska tillvägagångssätt varit centralt, för att sedan kombinera dessa observationer 18 

med efterföljande semistrukturerade intervjuer. Situationsbaserad delaktighet och närvaro i 19 

kontexten, där empiriska undersökningar, observationer och analyser kombineras, har därmed 20 

varit fundamentala argument för val av metod i studien.  21 

En praxisorienterad forskningsinriktning präglas sammanfattningsvis av närhet och förståelse 22 

mellan forskares och praktikers sammanhang. Det innebär att det förekommer ett eller flera 23 

gemensamma intressen, kunskaper och erfarenheter för att utforma lösningar i olika kontexter. 24 

Betydelsen kring begreppet praxis kretsar i det här sammanhanget kring förståelse och reflekt-25 

ion över de konsekvenser som kan uppstå utifrån det praktiska agerandet och den nya kun-26 

skapen som skapas utifrån det (a.a). Tjernbergs (2011) resonemang kring en praxisorienterad 27 

forskningsinriktning kan jämföras med Habermas (1996) inställning gentemot samspelet mel-28 

lan individen, kommunikativa handlingar och gemensam förståelse. Författaren menar att kom-29 

munikationen mellan individer skapar möjligheter till att synliggöra egna tankar och åsikter 30 

utifrån ett sammanhang och utifrån det kan en gemensam förståelse skapas. Interaktionen ska 31 

präglas av ömsesidighet och en öppen inställning till att skapa förståelse utifrån andra individers 32 
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personliga kunskaper och erfarenheter i en social kontext (a.a). Det kommunikativa samspelet 1 

kan även relateras till Schöns (1987) framhållning av kritisk reflektion. Det innebär att utifrån 2 

lyhördhet gentemot framförallt sig själv men även gentemot andra, kan slutsatser dras med syfte 3 

att tydliggöra konkreta mål om vad som ska göras där meningsskapande och främjande av kun-4 

skap ska vara centralt (a.a). Det kan betraktas som en utvärdering där reflektion över agerandet 5 

samspelar med meningsskapande och målsättningar.    6 

 7 

4.2 Datainsamling  8 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar planerades datainsamlingen till att bestå av klass-9 

rumsobservationer och medföljande kvalitativa, semistrukturerade intervjuer som bestod av to-10 

talt tre öppna frågeställningar (se bilaga 1). Ambitionen med frågeställningarna var att de skulle 11 

uppmuntra till utförliga svar och analyser från de lärare som hade observerats. Dimenäs (2007) 12 

framhåller att en välstrukturerad och tydlig intervju är beroende av ett syfte som avgränsar 13 

svarsalternativen till en rimlig och hanterlig nivå. 14 

Kvalitativa, semistrukturerade intervjuer är enligt Rabionet (2011) ett flexibelt och effektivt 15 

verktyg för att fånga den tillfrågades personliga tankar kring ett specifikt händelseförlopp och 16 

hur personen resonerade kring just den upplevelsen. Författaren menar även att en semistruk-17 

turerad intervju förutsätter god förkunskap inom ämnesområdet hos den personen som ansvarar 18 

för intervjun. Det innebär framförallt att intervjun är beroende av en klar målsättning, kombi-19 

nerat med att intervjuaren behöver faktamässiga och sociala färdigheter kring ämnesområdet 20 

där intervjun har ett strukturerat och relevant innehåll och främjar integriteten gentemot den 21 

tillfrågade (a.a).       22 

Det är betydelsefullt att intervjuaren både är insatt i frågeställningarna samt ämnesområdet. Det 23 

underlättar nämligen relaterandet till intervjupersonens resonemang och kommentarer vid bes-24 

varandet gentemot de utformade frågorna. Kvalitativa intervjuer förutsätter en sammanställning 25 

av intervjuerna genom transkribering med syfte att hitta mönster i utsagorna. Respondenternas 26 

yttranden kan även sammanställas i form av en berättelse med direkta citat från intervjun eller 27 

klassrumsobservationen med syfte att skapa extra trovärdighet för den tillfrågades åsikter och 28 

tankar (Dimenäs, 2007) 29 

Freire (1970) tydliggör dialogens betydelse som i det här fallet kan skapa ett samspel mellan 30 

observationerna och de semistrukturerade intervjuerna eftersom dialogen om tänkandet binder 31 

samman kommunikation, samarbete och förståelse mellan människor. Därmed kan en djupare 32 
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förståelse skapas utifrån det upplevda ifall kommunikationen uppmuntrar till meningsutbyte 1 

och redogörelse över resonemang (a.a). Klassrumsobservationerna är ett verktyg för att samla 2 

in kunskap för att medvetandegöra och förbättra den egna lärarrollen (Dimenäs, 2007). I den 3 

här studien är observationerna inriktade mot att samla in relevant empiri med syfte att tillmö-4 

tesgå studiens syfte och frågeställningar samt bidra till ökad förståelse för de kvalitativa, semi-5 

strukturerade intervjuerna och analyserna av dem.  6 

 7 

4.3 Urval  8 

Klassrumsobservationerna och de semistrukturerade intervjuerna har ägt rum på totalt tre skolor 9 

i Jönköpings kommun där urvalet bestått av sex grundskolelärare. Kriterierna för urvalet av 10 

deltagande lärare var framförallt centrerat kring undervisningserfarenhet i de aktuella årskur-11 

serna 1–3, kombinerat med att lärarna fortfarande är anställda inom en verksam grundskola och 12 

planerar, utför och bedömer egen undervisning. Det innebär att de utvalda lärarna dels skulle 13 

kunna konstruera en didaktisk utformning utifrån ett undervisningstillfälle om problemlösning, 14 

samt dels besvara de semistrukturerade frågeställningarna utifrån egna erfarenheter och förhåll-15 

ningssätt gentemot ämnesområdet. Förutom ovanstående urvalskriterier valdes respondenterna 16 

ut genom rekommendationer från min föregående VFU-handledare, kombinerat med personliga 17 

erfarenheter och bekantskaper från tidigare fältstudier. Med syfte att synliggöra de deltagande 18 

lärare som har observerats, intervjuats och därmed skapat den fundamentala grunden för samtlig 19 

empiri i studien, har en kortfattad presentation av respektive lärare och deras uppdrag samman-20 

ställts nedan.  21 

 22 
 23 

Lärare 1: Undervisar på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i årskurs 3. Elevgrup-24 
pen består av 15 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp till årskurs 3.  25 

 26 
Lärare 2: Undervisar på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i årskurs 2. Elevgrup-27 

pen består av 16 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp till årskurs 3.  28 
 29 

Lärare 3: Undervisar på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i årskurs 1. Elevgrup-30 
pen består av 18 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp till årskurs 3.  31 

 32 
Lärare 4: Undervisar i ett tvålärarsystem på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i 33 

årskurs 1. Elevgruppen består av 40 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp 34 
till årskurs 6.  35 

 36 
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Lärare 5: Undervisar i ett tvålärarsystem på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i 1 

årskurs 1. Elevgruppen består av 40 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp 2 
till årskurs 6. 3 

 4 

Lärare 6: Undervisar på en kommunal grundskola i Jönköpings kommun i årskurs 2. Elevgrup-5 

pen består av 22 elever. Skolverksamheten är inriktad mot förskoleklass upp till årskurs 6.  6 
 7 

 8 

4.4 Genomförande  9 

Datainsamlingen bestod av totalt fem klasrumsobservationer och fem semistrukturerade inter-10 

vjuer. Klassrumsobservationerna varierade mellan cirka 40 – 60 minuter och under observat-11 

ionerna fördes fortlöpande, skriftliga anteckningar över undervisningsmomenten, lärarnas age-12 

rande och elevernas respons. Under observationerna formulerades ytterligare frågeställningar 13 

till de lärarna utifrån exempelvis något specifikt undervisningsmoment som väckte extra nyfi-14 

kenhet hos mig personligen. Det väsentliga under observationerna var att inta ett extra fokuserat 15 

förhållningssätt gentemot lärarnas didaktiska agerande, eftersom det är den fundamentala 16 

aspekten i studiens syfte.  17 

Intervjutiden för de semistrukturerade intervjuerna varierade mellan 12-20 minuter per person 18 

och intervjuerna spelades in genom ljudupptagning och transkriberades. Vid ett tillfälle inter-19 

vjuades två lärare samtidigt då deras undervisning var konstruerat kring ett tvålärarsystem med 20 

cirka 20 elever per lärare. Skriftliga stödanteckningar utifrån de deltagande lärarnas svar på 21 

intervjufrågorna förekom också med syfte att fånga det väsentliga i deras resonemang. De pla-22 

nerade intervjufrågorna ställdes i identisk ordning oavsett intervjuperson, men följdfrågorna 23 

varierade, beroende på dels lärarnas respons och på dels undervisningens innehåll. Rabionet 24 

(2011) understryker att följdfrågor är ett betydelsefullt moment inom en semistrukturerad in-25 

tervju eftersom det skapar förutsättningar för djupare förståelse beträffande intervjupersonens 26 

åsikter, samtidigt som det berörda ämnesområdet uppmärksammas i större omfattning. En an-27 

nan betydelsefull aspekt är att vara vaksam över relationen mellan frågeställningarna och det 28 

valda ämnesområdet med syfte att bibehålla relevansen i dialogen som ska vara grundad i in-29 

tervjuns övergripande syfte (a.a).    30 

Genomförandet av datainsamlingen påvisade ett naturligt samspel mellan klassrumsobservat-31 

ionerna och de semistrukturerade intervjuerna. Det förekom inga omfattande justeringar eller 32 

anpassningar i datainsamlingsupplägget för att effektivisera datainsamlingen, utan genomfö-33 

randet fungerade utifrån det förbereda upplägget för samtliga involverade parter.  34 
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4.5 Analys av empiri 1 

Klassrumsobservationerna och de semistrukturerade intervjuerna bildade tillsammans underla-2 

get till studiens resultat- och diskussionsavsnitt. I intervjuguiden (bilaga 2) framhålls det hur 3 

intervjuprocessen utfördes mer utförligt. Utifrån det insamlade materialet intogs ett analytiskt 4 

förhållningssätt gentemot empirin med syfte att strukturera och sortera det insamlade materialet 5 

där relevans och tydlighet i förhållande till studiens syfte var centralt. Larsson (1987) betonar 6 

att den kvalitativa analysen ska tydliggöra olika tankesätt och uppfattningar med syfte att påvisa 7 

likheter eller skillnader i respondenternas resonemang. Författaren framhåller även betydelsen 8 

av intervjufrågornas avgränsning och relevans eftersom otydligt formulerade intervjufrågor kan 9 

resultera i irrelevanta uppfattningar och därmed svårigheter i den empiriska analysen.  10 

All insamlad empiri strukturerades upp utefter dess innebördsmässiga relevans gentemot studi-11 

ens tre frågeställningar. Det innebär att de tre intervjufrågorna har samspelat med studiens re-12 

spektive tre frågeställningar, vilket har resulterat i en empirisk sortering där svaren utifrån en 13 

intervjufråga, bemöter en eller två utav syftes frågeställning osv. Den första intervjufrågan hade 14 

syfte att besvara både den första och andra frågeställningen. Den andra intervjufrågan hade 15 

syfte att besvara studiens första frågeställning mer ingående och den tredje intervjufrågan hade 16 

syfte att besvara den tredje frågeställningen. 17 

Jämförelse, kritisk granskning, återupprepad läsning samt reflektion över respondenternas ut-18 

sagor är väsentliga delar för att strukturera upp empirin i olika kategorier där uppfattningar och 19 

resonemang sorteras. Det handlar om att gestalta den uppfattningsmässiga variationen i utsa-20 

gorna med syfte att påvisa skillnader och likheter i arbetet med den empiriska analysen (Larsson 21 

1987). Med materialets innehåll som utgångspunkt påbörjades en empirisk kategorisering där 22 

det insamlade materialet sorterades med hänsyn till relevans gentemot respektive frågeställning 23 

i studien. Respondenterna identifierades med ett individuellt nummer mellan 1-6 och deras ut-24 

sagor bearbetades och jämfördes i separata dokument med syfte att sortera respondenternas 25 

resonemang till en passande kategori. Dokumentens utformning och innehåll grundlagdes av 26 

respondenternas yttranden där varje huvudrubrik i dokumenten utgjorde en kategori som sedan 27 

fylldes på med relevant och passande information från respondenterna. Kategoriseringen bestod 28 

av 3 huvudteman. Utöver dem tillkom mer underliggande och specifika teman som tillämpades 29 

i ett empiriskt kompletterande syfte för att tydliggöra skillnader och likheter bland responden-30 

ternas resonemang och uppfattningar. Dessa underliggande teman omfattade exempelvis re-31 

spondenternas uppfattningar om strategianvändning och synsätt på arbetsformer. Studiens 32 

första övergripande tema är centrerat kring undervisningens innehåll och hur den didaktiska 33 
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utformningen skapade förutsättningar för lärande. Det andra övergripande temat är centrerat 1 

kring hur respondenterna motiverade undervisningen till aktuell forskning, och det tredje temat 2 

betonar vilka eventuella utmaningar respondenterna upplever eller har upplevt genom under-3 

visning om problemlösning. Dessa huvudteman utgör huvudrubriker i resultatdelen och kom-4 

pletterades informativt genom underrubriker av de mer underliggande och specifika teman som 5 

bedömdes vara likväl betydelsefulla för studiens empiriska redovisande. Ryan & Bernard 6 

(2003) framhåller att identifierandet av olika teman utifrån datainsamlingen är en grundförut-7 

sättning för en kvalitativ studie. Teman har olikartade utseenden beroende på deras omfattning 8 

och förmåga att anknyta till flera betydelsefulla begrepp inom området, medan mindre teman 9 

fokuserar på att belysa specifika begrepp. Därmed kan det förekomma en storleksmässig vari-10 

ation inom kvalitativa studiers olika teman. Sökning efter upprepningar, återkommande hän-11 

delser, skillnader och likheter utifrån respondenternas resonemang är betydelsefullt för identi-12 

fierandet av teman till den kvalitativa studien med datainsamlingen som utgångspunkt (a.a).    13 

Analysen värdesätter inte ett tillvägagångsätt eller förhållningsätt mer än något annat. Den em-14 

piriska undersökningen i den här studien är mer inriktat mot jämförelse, påvisning av samband 15 

och redogörelse över eventuell problematik inom ämnesområdet baserat på lärarnas beskriv-16 

ningar och forskningens resonemang. En annan betydelsefull aspekt inom den empiriska ana-17 

lysen var att uppmärksamma och redogöra för vanligt förekommande begrepp inom problem-18 

lösning som kan relateras till studiens syfte. Dessa begrepp grundar sig framförallt i intervjus-19 

varen men betonas även inom den aktuella forskningen som tillämpades i studiens bakgrunds-20 

avsnitt.   21 

 22 

4.6 Etiska ställningstaganden  23 

Studien har tagit hänsyn till vetenskapsrådets etiska principer (Vetenskapsrådet, 2002) vid da-24 

tainsamling och medföljande analys. Datainsamlingen förutsattes av frivillighet och samtycke 25 

från samtliga berörda parter, kombinerat med att informera över studiens övergripande syfte 26 

och sammanhang till de deltagande aktörerna. Samtliga tillfrågade lärare var även medvetna 27 

om, och hade gett sitt samtycke till att intervjuerna skulle transkriberas för att sedan bearbetas 28 

med syfte att utgöra ett resultat för studien med medföljande diskussion. De tillfrågade lärarna 29 

hade möjlighet att ändra sitt beslut om medverkan när som helst under processen utan att behöva 30 

utsättas för eventuella övertalningar eller påtryckningar. Samtliga respondenter har behandlats 31 

anonymt i studien på ett sådant sätt att ingen läsare av studien kan ta del av deras personupp-32 
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gifter. Behandlandet av respondenternas utsagor utgår från vetenskapsrådets (2012) framhål-1 

lande av att insamlad empiri från tillfrågade personer endast ska tillämpas i forskningssamman-2 

hang. Inte utlånas i kommersiellt bruk eller i andra sammanhang där forskningsändamål inte är 3 

centralt.   4 

5 
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5. Resultat  1 

 2 

Samtligt intervjumaterial har sammanställts och strukturerats med syfte att skapa informativ 3 

relevans och tydlighet där undervisningen om problemlösning ska vara centralt. Det innebär att 4 

redovisningen av resultatet framförallt kommer uppmärksamma undervisningens didaktiska ut-5 

formning och dess samspel med aktuell forskning, kombinerat med lärarnas personliga tankar 6 

och allmänna förhållningssätt gentemot undervisning om problemlösning. Didaktiska utma-7 

ningar och dess medföljande problematik kommer även betonas utifrån de deltagande lärarnas 8 

yrkesmässiga erfarenheter, där kritiska aspekter och meningsfulla åtgärder exemplifieras.  9 

 10 

5.1 Undervisningens didaktiska utformning 11 

 12 

En väsentlig del i studiens syfte var att undersöka hur de deltagande lärarna konstruerade och 13 

motiverade den didaktiska utformningen för den enskilda problemlösningslektionen. Utifrån 14 

klassrumsobservationerna och intervjuerna har undersökningen av det didaktiska upplägget va-15 

rit inriktat gentemot vilket didaktiskt innehåll som förekom i undervisningen, samt hur läraren 16 

motiverade innehållet med syfte att skapa lärande och utveckling för eleverna.  17 

 18 

Utifrån en sammanställning av respondenternas utsagor kunde det urskiljas både likheter och 19 

skillnader inom undervisningens struktur och innehåll, samt lärarnas resonemang om hur för-20 

utsättningar för lärande och förståelse inom problemlösning kunde skapas med lektionen som 21 

bakgrund. Jämförelsen kan sammanfattningsvis beskrivas som att det förekom oliktänkande 22 

bland respondenterna vad gäller utformningen av inledande genomgångar och arbetsformer. 23 

Emellertid framhöll respondenterna liknande resonemang över betydelsen av det sociala sam-24 

spelet, meningsskapande mellan elever och lärare samt att låta eleverna ta till sig innehållet 25 

genom att analysera över egenproducerande svar. Det här avsnittet är inriktat mot att besvara 26 

studiens första frågeställning (se kap. 2) och i följande avsnitt betonas de deltagande lärarnas 27 

resonemang med bakgrund i de semistrukturerade intervjuerna. Respondenternas undervis-28 

ningstillfälle med medföljande didaktiska resonemang och citat från respektive lärare kommer 29 

att presenteras separat med syfte att skapa tydlighet och förståelse för de didaktiska händelse-30 

förloppen och idéerna bakom dem.  31 

 32 
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5.2 Undervisningens innehåll och dess förutsättningar för lärande och för-1 

ståelse  2 

 3 

Lärare 1       4 

Det första undervisningstillfället som observerades var i en årskurs 3:a, där den totala lektions-5 

längden varade cirka en timme. Lektionens delmoment bestod av en gemensam genomgång där 6 

hänvisning till tidigare lektioner om bråk var centralt. Lärare 1 uppmuntrade sedan eleverna till 7 

att diskutera vad problemlösning egentligen är. Det gjordes samtidigt som hon även betonade 8 

betydelsen av processen, att rätt svar inte är viktigast, utan att visa hur man resonerat vid bear-9 

betningen av problemet. Eleverna fick sedan arbeta enskilt utifrån en ”kluring” på tavlan, där 10 

bråkräkning var centralt, för att sedan arbeta tre och tre med samma ”kluriga” uppgift där dis-11 

kussioner och samtal präglades av meningsutbyte över olika lösningsförslag. Eleverna som blev 12 

klara relativt snabbt fick kompletterande problemlösningsuppgifter som de skulle lösa i grupp. 13 

Lektionen avslutades sedan genom att låta eleverna gå runt och titta på varandras lösningsför-14 

slag, kombinerat med en avslutande genomgång på tavlan där exempel och missuppfattningar 15 

vad gäller bråkräkning uppmärksammades. Lektionens gemensamma problem var utformat en-16 

ligt följande:  17 

 18 

Mira ger bort en tredjedel av sina kulor. Leo ger bort en fjärdedel av sina kulor. Vem ger 19 
bort flest kulor? (På en bild nedanför tydliggörs det att Leo har 16 kulor och Mira har 20 

15 kulor).  21 
 22 

Lärare 1, som stod för undervisningen, redogjorde sedan i den efterföljande intervjun, att elev-23 

gruppen arbetar mycket med bråk i matematikundervisningen överlag. Lärarens ambition var 24 

att eleverna skulle samtala med varandra, reflektera och klura lite kring lite svårare bråkuppgif-25 

ter med ambitionen att dessa problemlösningsuppgifter skulle bidra till lärande och förståelse:   26 

 27 

Och då valde jag idag, man kan ju ha i par men idag valde jag att de fick jobba tre och tre… Och sen fick 28 
de ett stort papper för det tänkte jag det skulle fungera som en inspiration, att de tycker det är lite roligare 29 
att de kan få kladda lite som man vill på det här pappret, att man får rita, man får skriva man får… man får 30 
visa hur man tänker precis hur man vill (Lärare 1).  31 
 32 

Lärare 1 framhöll även att aktiviteten som innebär att låta eleverna gå runt och betrakta varand-33 

ras lösningar kallas för Fish tank. Eleverna fick även i och med det möjlighet att motivera sina 34 

lösningsförslag för de elever som stod samlade runt om. Det kan beskrivas som att stå och titta 35 

in i ett akvarium, därmed namnet Fish tank. Lärare 1 betonade även att gruppindelningen mo-36 

tiverades av att alla skulle få möjlighet att komma till tals, förutsatt att eleverna grupperades 37 
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utifrån deras diskussionsförmåga med syfte att minimera risken för att någon eller några skulle 1 

ta över samtalet fullständigt. Alla skulle få diskutera tillsammans och bidra till meningsutbytet 2 

vid bearbetandet av det aktuella problemet:    3 

 4 

När läraren bara står och pratar och pratar och pratar så stänger vissa elever av ibland, men det här att deras 5 
kompisar pratar… Så tror jag att det kan vara ganska inspirerande att lyssna på ett annat sätt, för jag tror att 6 
de lär sig mycket av varandra (Lärare 1). 7 

 8 

Lärare 1 menade att det är betydelsefullt att utmana samtliga elever och testa på olika tänkbara 9 

strategier för att skapa lärande. Elevgruppen har erfarenhet av att testa på olika strategier inom 10 

olika sammanhang där de tillsammans har fått erfara att vissa problem kan anses lämpliga eller 11 

icke lämpliga beroende på problemets utformning. Det är därmed av betydelse att elevernas 12 

analysförmåga får möjlighet att stimuleras med hjälp av meningsutbyte och diskussion (Lärare 13 

1).  14 

 15 

Lärare 2  16 

Det andra lektionstillfället som observerades var i en årskurs 2:a, där den totala lektionslängden 17 

varade cirka en timme. Lektionens delmoment bestod av en gemensam genomgång, enskilt och 18 

parvist arbete vid bearbetning av problemlösningsuppgifter, formulerande av eget problem samt 19 

en avslutande genomgång där eleverna fick läsa upp egenkonstruerade problem och diskutera 20 

vad ett problem måste innehålla för att gå under namnet problem. Den inledande genomgången 21 

präglades av att tillsammans identifiera vad ett problem är och hur ett problem bör bemötas. 22 

Lärare 2 hänvisade till en problemlösningsmall med fem delar: läs, förstå, rita, mattespråk och 23 

rimligt. Lärare 2 presenterade sedan ett problem med tema mönster som samtliga skulle försöka 24 

bearbeta. Enskilt sedan i par. Hon framhöll att jämförelse och diskussion skulle prägla det prak-25 

tiska arbetet, kombinerat med att testa på olika strategier, framförallt att rita eller att använda 26 

mattespråk. Lektionens sista delmoment var den avslutande genomgången där lärare 2, genom 27 

dialog med eleverna, lät eleverna presentera sina lösningsförslag på den gemensamma problem-28 

lösningsuppgiften. Lektionen avslutades med att betona innebörden av ett problem och hur det 29 

kan appliceras inom olika matematiska områden. Lektionens gemensamma problem var utfor-30 

mat enligt följande:  31 

 32 

Marisa gör ett armband av 26 pärlor. Hon gör ett mönster. 1 blå, 2 röda, 1 blå, 2 röda 33 

och så vidare... Hur många blå pärlor har hon använt när hon är klar?  34 
 35 
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Lärare 2 framhöll under intervjun att eleverna skulle få möjlighet att testa på och utforska stra-1 

tegin att rita, kombinerat med att skapa egna problem med inspiration av det gemensamma 2 

problemet som var centrerat kring mönster:  3 

 4 

Jag ville att de skulle få lyckas… Jag ville att de skulle få använda sig av att rita och omvandla, asså att de 5 
förstår problemet och kan skapa ett eget problem. Och det, är jag väldigt nöjd med hur det lyckades med 6 
idag, och de kunde även se när det inte stämde överens (Lärare 2).  7 

 8 

Läraren berättade också att elevgruppen tidigare hade arbetat med olika matematiska problem-9 

lösningsuppgifter, men att dagens lektion var mer centrerad kring mönster och hur det kan ap-10 

pliceras inom problemlösning.  11 

Lärare 2 lyfte även fram betydelsen av att undervisa i problemlösning och arbetet med att låta 12 

eleverna formulera egna problem med syfte att utveckla lärandet:  13 

 14 

Och det är ju en sak som man kanske inte riktigt förstår hur viktigt det är. Om man gör egna problem så 15 
inser ju jag att de har förstått det jag vill att de ska förstå (Lärare 2). 16 

 17 

Under intervjun tydliggjordes likväl betydelsen av de olika gruppkonstellationerna som skulle 18 

blida den fundamentala grunden för meningsutbytandet, jämförandet av de egenkonstruerade 19 

problemlösningsuppgifterna och påvisandet av samband eftersom temat för det här undervis-20 

ningstillfället var mönster. Under det här undervisningstillfället var gruppindelningen inriktat 21 

mot pararbete där eleverna själva fick välja arbetskamrat. Lärare 2 motiverade arbetet med 22 

gruppindelningarna på följande sätt med syfte att skapa förutsättningar för lärande och utveckl-23 

ing gentemot eleverna: 24 

 25 

Jag har gjort det någon gång innan, jag bestämmer alltid grupperna. Men några gånger nu börjar jag sakta 26 
men säkert att börja ge över ansvaret till dem. Och vi har haft mycket prat om vem man ska jobba med, 27 
vem man jobbar bra med, att man får jobba med bästa kompisen… så.. hur man är när man jobbar, och så 28 
har vi uppföljning på, hur gick samarbetet? (Lärare 2)  29 

 30 

Lärare 3 31 

Det tredje lektionstillfället som observerades var i en årskurs 1:a, där den totala lektionslängden 32 

varade cirka en timme. Lektionens mål var att låta eleverna arbeta med så kallade kängurupro-33 

blem, en del av den problemlösningsbetonade kängurutävlingen som anordnas av NCM (nat-34 

ionellt centrum för matematikutbildning). Lärare 3 uppmuntrade eleverna till att välja valfri 35 

arbetsform, arbeta enskilt, i par eller i en lärargrupp där lärare 3 var ständigt närvarande med 36 
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vägledning. Lektionen präglades av praktiskt elevarbete där eleverna, oavsett arbetsform, arbe-1 

tade med problemlösningshäftet utefter bästa förmåga. Det praktiska arbetet avbröts sedan för 2 

en längre avslutande genomgång där lärare 3 aktivt och nyfiket tillfrågade eleverna hur arbetet 3 

med problemlösningsuppgifterna fungerat. Frågorna kretsade kring hur eleverna upplevde svå-4 

righetsgraden på frågorna, vilka strategier de använde, ifall de aktivt diskuterade och jämförde 5 

med varandra etc. Lärare 3 var även nyfiken på vad eleverna tyckte om arbetsformerna, ifall 6 

det passade dem eller ifall de ville byta till nästa problemlösningstillfälle:  7 

 8 

Tanken idag var att få känna på kängurutävlingen litegrann, den registreras inte för ettorna, utan jag tänkte 9 
att vi testar på uppgifterna litegrann och jag kände att jag… eftersom det inte ska registreras eller tas på 10 
allvar på något sätt, utan bara uppmuntra till mattelust, så fick de själva bestämma hur de ville arbeta. Min 11 
tanke var att vi prövar och se om barnen kan välja… om de vill jobba med mig, eller i par eller enskilt. Det 12 
har jag aldrig prövat innan (Lärare 3).  13 

 14 

Lärare 3 menade att det frivilliga formatet vid val av arbetsform blev något obalanserat på grund 15 

av att några elever inte var säkra på deras egen kunskapsnivå inom ämnet. Det resulterade i ett 16 

ökat behov av handledning och därmed minskat meningsutbyte. Lärare 3 framhöll även att nästa 17 

problemlösningstillfälle kommer att genomsyras av en förbestämd gruppindelning.  18 

Lärare 3 hade ambitionen att skapa lustfylldhet och nyfikenhet gentemot problemlösning, kom-19 

binerat med att undersöka hur eleverna tillämpade eventuella strategier för att bearbeta pro-20 

blemlösningsuppgifterna i känguruhäftet:   21 

 22 

Mhm, måste jag tänka efter vad jag är ute efter i just den här lektionen… Jag var ute efter att de skulle 23 
upptäcka att det var roligt, absolut, det fick de förutsättningar till. Sen var väl jag ute efter att se om de 24 
använda några strategier eller uttrycksformer för att lösa problemen. Och där märker jag att de inte tar till 25 
sig strategierna så där upptäckte jag att jag får tänka till lite. Dem använder inte… De har inte automatiserat 26 
att de ska använda någon strategi särskilt då för att det ska underlätta (Lärare 3).  27 

 28 

Lärare 3 framhöll i samband med ovanstående citat, att nästkommande lektioner inom problem-29 

lösning kommer att fokusera mer på användandet av konkreta strategier och varför de är värde-30 

fulla för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga.  31 

 32 

Lärare 4 & 5 33 

Det fjärde undervisningstillfället som observerades var i en årskurs 1:a, där den totala lektions-34 

längden varade cirka 45 minuter. Till skillnad från övriga undervisningstillfällen i den här stu-35 

dien, var den här elevgruppen strukturerad utifrån ett tvålärarsystem där lärare 4 och lärare 5 36 
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undervisade totalt 20 elever vardera samtidigt. De framförde innan lektionen började att deras 1 

didaktiska upplägg var identiskt för båda elevgrupperna. Lektionen startade med en gemensam 2 

genomgång där lärarna klargjorde att en uppgift kan besvaras genom olika tillvägagångssätt, 3 

att alla inte behöver svara identiskt och ett sådant resonemang ska uppmuntras. Ett gemensamt 4 

problem presenterades strax därefter som hade ett vardagsnära tema och kretsade kring uppdel-5 

ning. Lärarna var tydliga med att eleverna skulle läsa och analysera problemet först, för att 6 

sedan direkt börja diskutera eventuella lösningsförslag med bordsgrannen. Lärarna betonade 7 

även för eleverna under arbetsgången, att rita och eventuellt skriva hur man resonerat kunde 8 

vara en lämplig strategi för att synliggöra tänkandet. Lektionen avslutades med att eleverna fick 9 

redovisa sina lösningsförslag för lärarna, där lärarna använde whiteboardtavlan för att påvisa 10 

att uppdelningen i problemet kunde ske på olika sätt, med syfte att påvisa variation i tillväga-11 

gångssättet. Lektionens gemensamma problem var utformat som följande:  12 

 13 

På idrottslektionen är det 11 flickor och 13 pojkar. Eleverna ska delas in i lag, så att de 14 
kan tävla i tunnelstaffett.  15 

a) Hur tycker du att eleverna ska delas in?  16 
b) Hur många lag ska vara med och tävla? 17 

c) Hur många pojkar är det med i de olika lagen?  18 
 19 

Under intervjuns startskede motiverade lärare 4 lektionens didaktiska utformning och innehåll 20 

där bland annat undervisningens syfte, struktur, aktiviteter och anpassningar beskrevs övergri-21 

pande:    22 

 23 

Jag kan väl börja med att säga att tanken bakom det här är ju att få in dom lite i det här sättet, och nu är de 24 
ju ettor fortfarande så de har inte fått pröva på att jobba såhär mycket i par och grupper… Så det är lite att 25 
få in dem i det tänket låta dom pröva, så småningom… Vi gjorde ju lite av en light-version lektion där du 26 
tänker dig epa, enskilt, par alla, så tog vi bort en idag. Dom hoppade till par direkt… Och det tycker jag att 27 
vi velade lite först, hur vi skulle göra där. Men eftersom spannet är ganska stort på dom och vissa är ganska 28 
försiktiga i sitt tänkande så tog vi bort en denna gången (Lärare 4).  29 

 30 

Lärarkollegan i tvålärarsystemet, lärare 5 instämde med ovanstående resonemang i intervjun 31 

och hänvisade tillbaka till lektionens inledande genomgång. Där framhöll hon betydelsefulla 32 

aspekter som var centrerade kring hur eleverna skulle betrakta problemet och vilket förhåll-33 

ningssätt de skulle inta med syfte att lyckas bearbeta samma problem utefter bästa förmåga:   34 

 35 
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När jag började min genomgång så var jag väldigt tydlig med det här, att på den här uppgiften finns det 1 
inget svar, jag har inget svar och det finns ingen som har det korrekta svaret utan det kan finnas många 2 
alternativ… Så jag var tydlig med det innan… (Lärare 5). 3 

 4 

Lärare 4 och 5 var båda överens om att lektionstillfället gav eleverna förutsättningar till att 5 

utforska, upptäcka och dra slutsatser om att det finns olika tillvägagångssätt att lösa en uppgift 6 

på. Lärare 4 utvecklade det resonemanget genom följande citat:  7 

 8 

För här inne kommer ju alla någonstans, även om de inte riktigt kommer ända fram alla. Även de svagaste… 9 
Det är ju lite spännande att gå till den gruppen man känner, där matte är övermäktigt än så länge, så går ju 10 
dom igång när jag kommer dit. Ah! det var dom två som jobbade ihop, och de hade en lösning, och så 11 
började en av eleverna att förklara för mig, jag har tänkt såhär… Och hallå, Det är VI som har tänkt såhär! 12 
Det är VI som har tänkt såhär för att båda två hade ju förstått hur de hade tänkt. Det var… Det var väldigt 13 
stort det! (Lärare 4) 14 

 15 

Lärare 5 visade samtycke över ovanstående resonemang och kommenterade hennes egna di-16 

daktiska åtgärder där syftet var att aktivera, engagera och göra samtliga elever nyfikna inför 17 

undervisningens upplägg:  18 

 19 

Ja och jag försökte, eftersom de arbetade i par, försöka även att båda skulle säga någonting, att först bör-20 
jar den sedan fortsätter den andra. Att alla i grupperna säger någonting. För det kändes ändå som att de 21 
hade rätt bra koll, att de var överens i grupperna. (Lärare 5).  22 

 23 

Lärare 5 utvecklade sedan hur hennes tillvägagångssätt var utformat med syfte att aktivera 24 

samtliga elever och skapa gemensamt lärande:  25 

 26 

Jag gjorde så att alla fick svara där inne, sen var det en grupp som inte kom någon vart där inne så dom 27 
hakade ju på lite på slutet för att känna att de fick säga någonting också. Så att alla vi komma till tals 28 
tänkte jag på där inne (Lärare 5).  29 

 30 

Lärare 6 31 

Det femte och sista lektionstillfället som observerades var i en årskurs 2:a, där den totala lekt-32 

ionslängden varade i cirka 50 minuter. Lektionen startade med att lärare 6 muntligt presenterade 33 

en uppgift som samtliga elever skulle försöka bearbeta. En stencil delades sedan ut till respek-34 

tive elev, där stencilen bestod av 4 stycken fält. I det översta och största fältet på stencilen skulle 35 

eleverna rita hur de hade resonerat med syfte att lösa uppgiften, i det andra fältet skulle eleverna 36 

beskriva med mattespråk hur de tänkte, men det fältet var frivilligt. Tanken med det tredje och 37 

fjärdefältet var att eleverna först skulle resonera enskilt, sedan med en bordskompis som sitter 38 
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bredvid. Lärare 6 delade även ut en miniräknare till varje elev och betonade för samtliga att 1 

miniräknare skulle fungera som ett hjälpmedel för att försöka bearbeta uppgiften. Läraren er-2 

bjöd vägledning och gick mellan borden för att hjälpa några elever att komma igång och re-3 

kommenderade samtidigt att samtliga borde rita upp lösningen för att underlätta bearbetningen. 4 

Eleverna som blev klara relativt snabbt fick en mer komplicerad frågeställning inom samma 5 

problem där talområdena blev högre.  6 

I likhet med ovanstående lektionsobservationer, avslutades även det här lektionstillfället med 7 

en avslutande genomgång. Lärare 6 bad några elever att visa sina formulerade lösningar och be 8 

dem motivera sitt tillvägagångssätt och avslutade med att betona att processen i problemlösning 9 

är den mest betydelsefulla. Producerandet av ett korrekt svar är inte det viktigaste, utan att 10 

kunna tydligt redovisa det egna resonemanget och tankegångarna. Lektionens gemensamma 11 

problem var utformat enligt följande:  12 

 13 

Asta, Bea och Ceasar ska läsa 8 sidor vardera, varje dag under en veckas tid. På fre-14 

dagskvällen somnar Bea och glömmer därför bort att läsa något den dagen. Hur många 15 
sidor har Asta, Bea och Ceasar läst tillsammans efter en vecka?  16 

 17 

I den efterföljande intervjun framhöll lärare 6 att dagens undervisningstillfälle hade fokus på 18 

multiplikationstabellen och upprepad addition. Problemlösningsuppgiften hade även förutsätt-19 

ningar att utvecklas utifrån ett elevnära perspektiv genom att tillämpa resten av året med exem-20 

pelvis månader istället för veckor. Lärare 6 betonade också att det konkreta målet för lektionen 21 

inte var centrerat kring aritmetisk räkning, utan att tillämpa rätt räknesätt och utifrån det, kunna 22 

tillämpa en valfri strategi.  23 

I likhet med lärare 4 och 5, framhöll lärare 6 EPA som ett optimalt verktyg för att skapa förut-24 

sättningar till lärande, eftersom det både erbjuder meningsutbyte och aktivering av många ele-25 

ver. Hon lyfte fram att EPA uppmuntrade eleverna att ta hjälp och inspireras av varandra och 26 

utifrån det kunde trygghet i lärandet skapas. Till skillnad från de övriga respondenterna fram-27 

höll lärare 6 berömaspekten med positiv uppmuntran som en betydelsefull del överlag vad gäl-28 

ler undervisning inom matematik. Enligt lärare 6 var ambitionen att berömaspekten skulle sam-29 

spela med ett öppet klassrumsklimat under problemlösningslektionen där acceptans och förstå-30 

else för varandras tankegångar, gissningar och eventuella slutsatser var centralt.  31 

  32 
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5.3 Identifierade spår av teorier i praktiken  1 

 2 

Studiens andra frågeställning var inriktad mot att undersöka ifall lärarnas tillvägagångssätt och 3 

förhållningssätt gentemot undervisning om problemlösning kunde relateras till aktuell forsk-4 

ning inom området. Det här avsnittet är inriktat mot att redovisa den insamlad empiri som kan 5 

relateras till ovanstående frågeställning med syfte att tydliggöra skillnader och likheter i förhål-6 

lande till respondenternas resonemang. Med den insamlade empirin som utgångspunkt har re-7 

spondenternas utsagor sorteras utifrån tre forskningsbaserade områden.  8 

 9 

5.3.1 Matematiklyftet  10 

Matematiklyftet är en didaktisk kompetensutvecklingsinsats som är inriktat mot både förskole-11 

lärare och lärare med syfte att kontinuerligt genomföras på den egna skolan där handledare och 12 

forskningsbaserat stöd med en matematikdidaktisk inriktning ska främja den egna didaktiska 13 

kompetensen inom matematikämnet (Skolverket, 2016). Fem av de sex deltagande lärarna 14 

framhöll att deras problemlösningsundervisning hade inspirerats av matematiklyftet som har 15 

varit en betydelsefull aspekt inom respektive grundskolas didaktiska kompetensarbete. Lärare 16 

1 betonade tidigare i studien att hon hade tillämpat modellen Fish-tank under sin lektion som 17 

var hämtad direkt från grundskolans arbete med matematiklyftet. Lärare 4 och 5 påpekade att 18 

den tidigare tillämpade arbetsformen EPA, som innebär att eleven först arbetar ensam, sedan i 19 

par och sedan deltar i en gemensam genomgång för alla, har sitt ursprung i matematiklyftet. 20 

Till skillnad från ovanstående deltagande lärare, kunde lärare 2 och 3 inte hänvisa till någon 21 

specifik forskningsbetonad aktivitet eller arbetsform. De framhöll snarare matematiklyftet som 22 

en övergripande didaktisk utgångspunkt, där framförallt lärare 3 betonade att valfriheten vid 23 

tillämpning av strategi, kombinerat med utforskande vid bearbetning av problem är grundidéer 24 

som matematiklyftet hade belyst:  25 

 26 

Och om det baserar sig på forskning… absolut! Frågan är bara vem eller vilka.. Dom flesta tankarna man 27 
har kommer ju från mattelyftet så det skulle jag säga. Valfriheten skulle ju liksom… jag kände att de som 28 
ville utmana sig skulle få göra det (Lärare 3).  29 

 30 

I likhet med de andra deltagande lärarna, framhävde lärare 1 ett positivt förhållningssätt gente-31 

mot matematiklyftet och värderade det högt utefter den innehållsmässiga variationen som er-32 

bjuder didaktiska verktyg och metoder som underlättar undervisningen inom bland annat pro-33 

blemlösning:  34 
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 1 

Men nu, efter att jag har jobbat med mattelyftet… Det gav mig jättemycket! Det gav mig jättemycket me-2 
toder för hur jag kan jobba, då det är forskningsbaserat… Och det är kul för jag fick testa på flera olika sätt 3 
och jobba och de har jag sparat i en pärm så jag liksom vet det, och det kändes jätteroligt kände jag för då 4 
har jag liksom verktyg för hur jag ska kunna lägga upp mitt problemlösningsarbete (Lärare 1).  5 

 6 

Utifrån flera av respondenternas utsagor kunde det urskiljas att den undervisningsbetonade ar-7 

betsformen EPA fått ett didaktiskt genomslag i den allmängiltiga skolundervisningen oavsett 8 

ämne. Följande avsnitt kommer därmed att belysa arbetsformen mer ingående, hur den kan 9 

tillämpas i undervisningssammanhang och vilka didaktiska konsekvenser som kan uppstå uti-10 

från EPA med några av respondenternas yttranden som bakgrund.    11 

 12 

5.3.2 EPA  13 

EPA är som tidigare nämnt en ämnesövergripande arbetsform där respektive bokstav står för 14 

enskilt, par och alla. Under problemlösningslektionerna användes EPA av totalt tre lärare och 15 

lärare 5 framhöll att idén till att tillämpa arbetsformen i undervisningen har sitt ursprung i det 16 

forskningsbaserade matematiklyftet. Lärare 4 utvecklar resonemanget genom att utifrån egen 17 

erfarenhet beskriva att EPA har fått en mer betydande del inom undervisningen oavsett ämne. 18 

Hon menar att det har blivit mer påtagligt att tillämpa EPA i skolundervisningen, framförallt 19 

när det gäller begreppsinlärning samt att beståndsdelarna i EPA skapar en variation i både det 20 

individuella resonerandet hos eleverna och i diskussionerna:   21 

 22 

Så det känner jag att många använder sig av i många olika ämnen. Jag känner att jag hade använt det 23 
mycket innan, kanske inte bara i matte, men att det blir mer påtagligt att man har fler… använder sig av 24 
just EPA. Det blir liksom mer begrepp som sitter (Lärare 4).  25 

 26 

I likhet med lärare 4 och 5, framhöll även lärare 6 fördelarna med EPA och hur förutsättningar 27 

för trygghet och öppenhet i klassrummet kan skapas utifrån den arbetsformen. Lärare 6 menade 28 

att EPA har en positiv benägenhet att göra eleverna mindre osäkra för att göra fel eftersom 29 

arbetsformen erbjuder socialt samspel, meningsskapande och minskad utsatthet. Lärare 6 upp-30 

märksammade också att begreppsinlärningen blir mer gynnsamt genom det meningsskapande 31 

arbetet med EPA, vilket även betonades av lärare 4 och 5. 32 

 33 
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5.3.3 Matematikdidaktiska forskare  1 

Till skillnad från tidigare nämnda resonemang och återkopplingar till forskningsbaserade ut-2 

gångspunkter och aktiviteter, var det två deltagande lärare i undersökningen som till viss del 3 

motiverade sin undervisning om problemlösning genom att hänvisa till specifika matematikdi-4 

daktiska forskare. I en av intervjuerna lyfte lärare 2 fram att undervisning om problemlösning 5 

kan betraktas som socialt betingat där lärande och förståelse sker i samspel med andra genom 6 

aktivt meningsutbyte och diskussioner. Tyst arbete är inte fördelaktigt. Lärare 2 grundade det 7 

resonemanget genom att hänvisa till den pedagogiska forskaren Lev Vygotskij vars forsknings-8 

baserade arbete om inlärning och förståelse kunde relateras till det sociala och öppna samspelet 9 

vid undervisningstillfället enligt lärare 2: 10 

 11 

Och just teorier om man tänker så… Det här med problemlösningen, det handlar ju mycket om… Det 12 
handlar ju mycket om att lära i samspel med andra och det här Vygotskis tänk, att man ska lära med andra, 13 
att det är mycket samtal… Inget tyst arbete liksom (Lärare 2).  14 

 15 

I likhet med ett flertal deltagande lärare i studien, var det även utmanande för lärare 3 att hänvisa 16 

till något specifikt namn vad gäller matematikdidaktiska forskare. Under intervjun framhöll hon 17 

emellertid Alastair McIntosh, Ewa Taflin och Astrid Pettersson som bidragande faktorer vad 18 

gäller didaktisk utformning och undervisande förhållningssätt gentemot undervisning om pro-19 

blemlösning. Lärare 3 betonade att undervisningens didaktiska utformning oftast är inspirerad 20 

utifrån en eller flera didaktiska forskare beroende på i vilken grad den enskilde läraren är villig 21 

att applicera teoretisk forskning i praktiken. Enligt lärare 3 är framförallt både Pettersson och 22 

Taflin relevanta matematikdidaktiska forskare där Petterssons matematikdidaktiska resone-23 

mang är av mer generell art medan Taflin är mer inriktad mot hur den didaktiska utformningen 24 

inom problemlösning bör struktureras:  25 

 26 

Sen är jag ju värdelös på att komma ihåg namn… Astrid Petterson har däremot goda tankar i matematik så 27 
henne har jag låtit mig blivit inspirerad av… så och även Eva Taflin, hon jobbar ju mycket med öppna 28 
problem så att hennes avhandling har jag läst också. Det är ett urval, men jag skulle säga att all min under-29 
visning bygger på forskning eftersom jag läser så mycket (Lärare 3).  30 

 31 

Lärare 3 uppmärksammade även den matematikdidaktiska tidskriften nämnaren som ett inspi-32 

rerande verktyg i undervisningen. Tidskriften ges ut av tidigare nämnda NCM som är en kom-33 

petensutvecklande institution med inriktning mot matematikdidaktik.  34 

 35 
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 1 

5.4 Didaktiska utmaningar med inriktning undervisning om problemlös-2 

ning  3 

 4 

Studiens tredje och sista frågeställning var inriktad mot att bemöta respondenternas uppfatt-5 

ningar och resonemang angående förekomsten av eventuella didaktiska utmaningar vad gäller 6 

undervisning om problemlösning. Följande avsnitt har avsikten att redovisa de deltagande lä-7 

rarnas tankegångar över ovanstående, kombinerat med att påvisa eventuella likheter och skill-8 

nader utifrån respondenternas didaktiska resonemang. Jämförelsen har strukturerats upp i tre 9 

olika underrubriker med syfte att tydliggöra och sortera den empiri som har bedömts vara mest 10 

relevant utifrån studiens avslutande frågeställning.  11 

 12 

5.4.1 Organisering och anpassning  13 

Fyra av sex av de intervjuade lärarna betonade att undervisningens övergripande organisering 14 

med innehåll, aktiviteter, uppföljning etc., samt dess medföljande didaktiska anpassning, kunde 15 

betraktas vara en utmaning i problemlösningsundervisningen. Lärare 2 framhöll problematiken 16 

med den överväldigande känslan där ambitionen ständigt är att mycket matematiskt innehåll 17 

ska bearbetas samtidigt och effektivt. Hon betonade emellertid att skolverkligheten har ett an-18 

norlunda utseende. Undervisningen om problemlösning ska förutsättas av att läraren är med-19 

veten om elevens kunskapsmässiga förutsättningar. Det innebär att läraren måste försäkra sig 20 

om att eleverna har den matematiska grunden som behövs för att applicera den individuella tal- 21 

och symboluppfattningen i en problemlösningsundervisning som stimulerar till lärande och för-22 

ståelse (lärare 2). Lärare 1 framhöll ett liknande resonemang där hon uppmärksammade den 23 

kunskapsmässiga komplexiteten som förekommer inom problemlösning. Det handlar framför-24 

allt om det faktumet att matematiken appliceras i läsförståelsen, kombinerat med en nödvändig 25 

förförståelse där eleverna ska ha förståelse för matematiska begrepp och hur dessa begrepp ska 26 

bemötas för att bearbeta problemet. Med ovanstående komplexitet som bakgrund, framhävde 27 

bland annat lärare 3 att det organisatoriska arbetet påverkas därefter. Utmaningarna kretsar ex-28 

empelvis kring de arbetsformer som ska prägla undervisningens innehåll, vem arbetar exem-29 

pelvis med vem och varför? Hon framhöll att syftet ska vara att lärande ska skapas via menings-30 

skapande genom interaktion och samspel mellan eleverna, och mellan eleverna och läraren. Det 31 

förutsätts emellertid av planering och förberedande måluppsättningar av läraren som kanske 32 

inte alltid ligger i linje med det praktiska utförandet i undervisningen:   33 
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 1 

En vanlig problemlösningslektion, där är det ju också… Ligger det ju lite jobb i att fundera vad det är de 2 
ska få ut av det här problemet? Vad är min tanke med planeringen? Så att jag håller mig till det sen när jag 3 
följer upp lektionen… Och drar upp rätta svar och felaktigheter… Så att vi ser det samband vi tänkte se 4 
helt enkelt… Där är man också snabb, och inte alltid följer upp ordentligt och så, att man kanske lämnar 5 
uppgiften… (lärare 3)  6 

 7 

Lärare 3 betonade även att den didaktiska anpassningen blir utmanande eftersom elevgruppen 8 

har relativt stor kunskapsmässig variation där didaktiska förberedelser likväl kan placeras in på 9 

en för avancerad nivå för eleverna. Det resonemanget kan relateras till lärare 1:s uppfattningar 10 

om urvalet angående problemlösningsuppgift Hon ansåg att det kan vara en utmanande process 11 

då problemet ska vara anpassat och utformat med syfte att utmana samtliga elever, samtidigt 12 

som läraren måste vara spontan och öppen för olika typer av lösningsförslag. Det kan nämligen 13 

förekomma att läraren kan bli ställd ifall eleverna bemöter problemet genom ett tillvägagångs-14 

sätt som läraren inte hade förutsett (lärare 1):       15 

 16 

Och det kan ju vara lite klurigt, eleverna dömer ju inte och då får man ju vara lite öppen med själv att det 17 
här var ju ett spännande sätt och det här hade inte ens jag tänkt på… (lärare 1). 18 

 19 

Till skillnad från ovanstående respondenter framhöll lärare 4 tidsaspekten som en utmanande 20 

aspekt inom det organisatoriska arbetet kring problemlösningsundervisningen. Hon betonade 21 

problematiken med att vara tvungen att bryta en meningsfull diskussion för tidigt på grund av 22 

tidsbrist, och att diskussionen sedan riskerar att vara icke existerande efter exempelvis en rast. 23 

Lärare 4 menade att avbrutna diskussioner naturligtvis påverkar lärandet negativt och åtgärden 24 

för att motverka det blir därmed att fortsätta lektionen tills det praktiska arbetet, meningsutby-25 

tandet och diskussionerna är avslutade. Det är emellertid betydelsefullt att som lärare, redan i 26 

de didaktiska förberedelserna, vara medveten om att problemlösningslektioner oftast förutsätter 27 

mer tid än förväntat (Lärare 4).   28 

 29 

5.4.2 Aktivering av elevernas individuella resonerande  30 

Med klassrumsobservationerna som bakgrund tydliggjordes det att det var vanligt förekom-31 

mande att låta eleverna arbeta parvis när det exempelvis gällde bearbetning av olika sorters 32 

problemlösningsuppgifter. Med meningsutbytet och det sociala samspelet till trots, framhöll 33 

lärare 3 en problematik med att låta eleverna arbeta för mycket i par och vilka konsekvenser för 34 
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lärandet det kunde resultera i. Hon betonade att pararbete kan vara meningsfullt ifall det tilläm-1 

pas med ett bakomliggande syfte, men ifall det tillämpas i en alldeles för hög grad i undervis-2 

ningen kan det resultera i att en eller flera elever förlitar sig enbart på deras respektive arbets-3 

kamrats idéer och förslag. Konsekvensen av det kan därmed, utifrån lärare 3:s resonemang, 4 

resultera i ett förlorat lärande för den enskilde individens metakognitiva- och ämnesmässiga 5 

kunskaper:  6 

 7 

Jobbar man för mycket i par kan det vara lätt att luta sig allt för mycket mot den andra… Så det är en 8 
växelverkan kan man säga. Man får göra lite av den ena och lite av det andra. Vissa lektioner kan man göra 9 
båda sakerna. Först jobbar man med att lösa problem, sedan kollar man med kompisen ifall vi har löst lika, 10 
så det beror lite på vad det är för årskurs. Men absolut en växelverkan mellan enskilt och par för att man 11 
kommer aldrig någonstans ifall man inte hittar sig själv i tänkandet (lärare 3). 12 

 13 

Lärare 3 framhöll vidare att det är en svårighet att aktivera de elever som inte riktigt kan reso-14 

nera och bemöta en utmanande uppgift självständigt. Det handlar framförallt om att inspirera 15 

eleverna och få dem att betrakta problemlösningsuppgifter som en utmaning genom att resonera 16 

och utforska problemet på egen hand. Vad gäller utmaningen med att aktivera eleverna under-17 

strök lärare 6 att elevernas engagemang över undervisningens innehåll är en betydelsefull 18 

aspekt att ta hänsyn till, kombinerat med att strukturera undervisningen utifrån en rimlig kun-19 

skapsnivå med syfte att simulera till lärande för samtliga elever. Lärare 6 menade att ambitionen 20 

inför varje problemlösningsundervisning är att samtliga elever ska vara delaktiga, trots att kun-21 

skapsvariationen i elevgruppen är varierande och kan resultera i en didaktisk utmaning.   22 

I likhet med lärare 3 resonerade även lärare 4 och 5 över de för- och nackdelar som förekommer 23 

inom grupparbete och vilka didaktiska utmaningar det kan resultera i. Lärare 5 beskrev fram-24 

förallt samarbetet mellan elever som en utmaning eftersom hon inte ansåg att samarbetet fun-25 

gerade optimalt för samtliga grupper under problemlösningslektionen. Under intervjun uppvi-26 

sade lärare 5 tveksamhet ifall grupparbetet var den mest effektiva arbetsformen för att stimulera 27 

till lärande och förståelse för den specifika problemlösningslektionen. Det motiverades av att 28 

samtalet och meningsutbytet mellan eleverna varierade i effektivitetsgrad:   29 

 30 

Jag hade en grupp som inte kom någonvart och det tror jag beror på… Mycket beror på att båda har lite 31 
svårt för, asså samarbeta och prata kring någonting med varandra. Jag kan känna, att jobba själva i sitt eget 32 
tänk… Svårt att liksom resonera med någon annan (lärare 5). 33 

 34 

Lärare 5 utvecklade resonemanget genom att exemplifiera tre elever som arbetade tillsammans 35 

under lektionen där en av eleverna i efterhand hade stimulerats till mer lärande ifall han hade 36 



31 
 

arbetat och resonerat enskilt istället för att, som lärare 3 framhöll, förlita sig enbart på sina 1 

gruppmedlemmar. Lärare 4 betonade att grupparbete inte är någon garanti för något omedelbart 2 

meningsutbyte eller utforskande av idéer, utan det är betydelsefullt att läraren på förhand vet 3 

vilka grupper som kan tänkas vara i behov av extra vägledning för att därmed erbjuda dessa 4 

elever en möjlighet att ta till sig stoffet och utvecklas utifrån undervisningens innehåll. Lärare 5 

4 uppmärksammade också att det är betydelsefullt att tydliggöra varför problemlösning är av 6 

värde för eleverna med syfte att motivera de elever som har ett skeptiskt förhållningssätt gente-7 

mot ämnesområdet.  8 

 9 

 10 

5.5 Resultatsammanfattning  11 

 12 

Utifrån den insamlade empirin och dess medföljande analys, tydliggörs de deltagande lärarnas 13 

tillvägagångssätt och förhållningssätt gentemot ämnesområdet problemlösning ur en didaktisk 14 

synvinkel. Där har fokus varit inriktat mot hur undervisningens didaktiska utformning kan ut-15 

formas och motiveras, hur det didaktiska upplägget har relaterats till aktuell forskning inom 16 

området samt vilka utmaningar som undervisningen kan medföra. Utforskande, delaktighet, 17 

meningsutbyte, socialt samspel genom enskilt arbete, pararbete, utformning av egna problem, 18 

strategitillämpning, genomgångar och diskussioner, är betydelsefulla begrepp i sammanhanget 19 

vad gäller undervisningens didaktiska utformning och dess motivering med syfte stimulera till 20 

lärande och förståelse för eleverna. Utifrån resultatet går det att urskilja likheter och skillnader 21 

vad gäller lärarnas forskningsbetonade tillvägagångssätt och resonemang över didaktiska utma-22 

ningar där framförallt arbetsformer, problemlösning som ämnesområde, aktivering av elever 23 

och didaktiska förberedelser samt anpassningar redogörs, jämförs och problematiseras. Jämfö-24 

relsen visar att majoriteten av de deltagande lärarnas didaktiska utformning har inspirerats uti-25 

från det forskningsbetonade matematiklyftet men att förhållningssättet gentemot didaktiska ut-26 

maningar varierar beroende på vad den enskilde läraren anser är extra kritiskt att framhålla. 27 

Resultatet påvisar uppfattningsmässiga skillnader inom didaktiska utmaningar där urvalspro-28 

cessen av problem, aktivering av elever, arbetsformer och det organisatoriska upplägget upp-29 

märksammas i varierad grad beroende på respondent.    30 

 31 

  32 
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6. Diskussion  1 

 2 

Följande avsnitt utgörs av tre olika delar som tillsammans utformar studiens diskussion. Den 3 

första delen i diskussionsavsnittet är centrerad kring en metoddiskussion där studiens empiriska 4 

insamling kommer att belysas mer ingående. Diskussionsavsnittets andra del utgörs av en re-5 

sultatdiskussion där redogörelser, jämförelser, analyser och reflektioner över studiens resultat 6 

är i fokus. Avslutningsvis kommer diskussionsavsnittets tredje del att framhålla några avslu-7 

tande ord från författaren, kombinerat med framtida forskningsförslag utifrån studiens inne-8 

hållsmässiga skildring av ämnesområdet problemlösning.   9 

 10 

6.1 Metoddiskussion 11 

 12 

Empirin som tillämpades i studien införskaffades genom klassrumsobservationer och kvalita-13 

tiva semistrukturerade intervjuer med öppna frågor. Klassrumsobservationerna motiverades 14 

framförallt av Dimenäs (2007) framhållande över att observationer är ett betydelsefullt verktyg 15 

för att samla in nödvändig kunskap utifrån ett händelseförlopp med syfte att skapa medvetande 16 

och överblick över lärarrollens innebörd. Rabionet (2011) motiverar de kvalitativa, semistruk-17 

turerade intervjuerna som ett flexibelt och effektivt verktyg för att fånga respondentens spon-18 

tana upplevelser, uppfattningar och reflektioner över ett eller flera fenomen. Personligen ansåg 19 

jag att både klassrumsobservationerna och de kvalitativa, semistrukturerade intervjuerna skap-20 

ade möjlighet till ett informativt meningsutbyte där Tjernbergs (2011) resonerande om en praxi-21 

sorienterad forskningsinriktning med partiell etnografi fick förutsättningar att tillämpas. Re-22 

spondenternas allmängiltiga tendens att besvara frågeställningarna öppet och utförligt, kombi-23 

nerat med att lyssna och ge respons över mina didaktiskt inriktade tankegångar, resulterade i 24 

ett rikligt utbud av användbart empiriskt material till studien. Den praxisorienterade och partiell 25 

etnografiska utgångspunkten som tillämpades i studien har visat sig vara gynnsam. Inte bara 26 

för den empiriska datainsamlingen, utan även för min professionella utveckling i det framtida 27 

intagandet av lärarrollen och dess uppdrag med inriktning undervisning om problemlösning. 28 

Respondenternas engagemang och benägenhet över att motivera och analysera över den egna 29 

undervisningen samspelade väl med Freires (1970) betonande av dialogens betydelse. Dialo-30 

gerna med respondenterna skapade i det här fallet en tillförlitlig empirisk grund eftersom dia-31 

logerna hade sitt ursprung utifrån det som vi båda upplevde, undervisningstillfället. Freires 32 

(1970) menar att dialogen om det upplevda skapar ett nätverk mellan kommunikation, förståelse 33 



33 
 

och samarbete mellan människor. Med en sådan dialog kan en ökad och mer begriplig förståelse 1 

utifrån det upplevda skapas genom det kommunikativa samspelet (a.a). I det här fallet handlade 2 

det framförallt om didaktiska redogörelser och analyser över tillvägagångs- och förhållningssätt 3 

vad gäller undervisningens didaktiska utformning och dess utmaningar, kombinerat med even-4 

tuell inspiration över forskningsbaserade ansatser. Platsen för de semistrukturerade intervjuerna 5 

ägde rum i respektive respondents klassrum direkt efter den genomförda undervisningen. Det 6 

kunde betraktas som fördelaktigt med motiveringen att intervjun låg tidsmässigt nära de ge-7 

nomföra lektionstillfällena och klassrumsobservationerna, vilket därmed underlättade den ana-8 

lysbetonade tillbakablicken på undervisningen för samtliga parter under intervjuerna. Eftersom 9 

det inte heller förekom några elever i klassrummen under intervjuerna, uteblev eventuellt stö-10 

rande moment som kunde påverkat respondenternas utsagor negativt i form av avbrutna eller 11 

ofullständiga resonemang. Det förekom heller ingen problematik med tidsaspekten angående 12 

intervjuerna då samtliga respondenter var inställda på att avstå sin rast med syfte att kunna 13 

besvara frågeställningarna öppet och utförligt i ett lugnt tempo. Det påverkade mitt arbete som 14 

intervjuare positivt eftersom jag inte behövde bli påverkad av någon tidsmässig stress, utan 15 

kunde därmed enbart fokusera på frågeställningarna, respondenternas utsagor och bemötandet 16 

av dem. Däremot kunde det i efterhand konstateras att fler följdfrågor kunde ha uppmuntrats 17 

från min sida under några intervjuer med motiveringen att fånga upp och skapa djupare förstå-18 

else för ytterligare intressanta och relevanta resonemang. Emellertid bedömdes respondenternas 19 

transkriberade utsagor vara tillräckligt empiriskt material för att utforma studiens resultatdel 20 

med dess utformade syfte och frågeställningar som utgångspunkt. 21 

 22 

 23 

6.2 Resultatdiskussion        24 

 25 

6.2.1 De didaktiska utformningarna  26 

En väsentlig aspekt i studiens syfte var att undersöka hur undervisningen om problemlösning 27 

kan vara konstruerad i grundskolans lägre årskurser och på vilket sätt den didaktiska utform-28 

ningen skapar förutsättningar för lärande och förståelse gentemot eleverna. Utifrån studiens 29 

redovisande av respondenternas utsagor, kan det konstateras att det förekommer både likheter 30 

och skillnader mellan de observerade undervisningstillfällena och deras didaktiska utformning. 31 

Jämförelsen påvisar att de sex respondenternas didaktiska framhållanden, motiveringar och 32 

uppfattningar över undervisningens didaktiska utformning kan kategoriseras in i två forsknings-33 

betonade undergrupper. Lärare 1, 2, 4 och 5 undervisningsupplägg kan relateras till Taflins 34 
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(2007) resonemang över undervisning om problemlösning, medan lärare 3 och 6 praktiserande 1 

kan anses ligga i linje med Polyas (1986) heuristiska uppfattningar inom området. Påståendet 2 

motiveras av de didaktiska likheter som förekommer mellan respondenternas genomförda 3 

undervisning kontra forskarnas resonemang om hur en undervisning om problemlösning bör 4 

utformas med syfte att stimulera till lärande och förståelse för samtliga elever. I studiens bak-5 

grundsavsnitt framhölls bland annat Taflins (2007) resonemang över att den enskilda problem-6 

lösningslektionen bör utgöras av sex olika undervisningsfaser där lärarens vägledning genom 7 

återkoppling och presentation av utvalt problem skulle samspela med elevernas praktiska ar-8 

bete. Polya (1986) framhävde emellertid ett heuristiskt förhållningssätt i undervisningen där 9 

enbart elevernas praktiska bearbetande med problemlösningsuppgifter, genom utforskning och 10 

idétestande, skulle genomsyra hela undervisningen. Med ovanstående forskares forskningsbe-11 

tonande resonemang som utgångspunkt kan således didaktiska paralleller dras mellan forskarna 12 

och studiens respondenter. Lärare 3 och 6 utformade en undervisning där varken någon inle-13 

dande genomgång över ämnesområdet eller återkoppling till tidigare matematiskt arbete före-14 

kom. Lärarna 3 och 6 uppmuntrade istället till praktiskt arbete där eleverna fick möjlighet att 15 

nästintill omedelbart försöka bearbeta problemlösningsuppgifterna genom utforskning och idé-16 

testande som ligger i linje med Polyas (1986) heuristiska inställning. Schoenfeld (1992) betonar 17 

emellertid att det förekommer en problematik med ett ständigt praktiskt arbetande klimat utifrån 18 

ett heuristiskt förhållningssätt inom problemlösningsundervisningen. Författaren menar att ett 19 

uteblivande av tydliga inledande instruktioner och återkopplingar kan resultera i en abstrakt 20 

undervisning där elevernas lärande kan påverkas negativt. Schoenfelds (1992) resonemang kan 21 

vara en potentiell förklaring till att lärare 3 framhöll en problematik över att eleverna inte till-22 

lämpade strategianvändningen i den graden som hade önskats, och betydelsen av att behandla 23 

strategianvändning i kommande undervisningar:  24 

 25 

Sen var väl jag ute efter att se om de använda några strategier eller uttrycksformer för att lösa problemen. 26 
Och där märker jag att de inte tar till sig strategierna så där upptäckte jag att jag får tänka till lite. Dem 27 
använder inte… De har inte automatiserat att de ska använda någon strategi särskilt då för att det ska un-28 
derlätta (Lärare 3).  29 

 30 

Lärare 3 tillät emellertid eleverna att själva välja arbetsform i form av enskilt, par eller lärarlett 31 

arbete utifrån elevernas egna förutsättningar och preferenser. Eftersom lärarens tillämpade till-32 

vägagångssätt med fritt val av arbetsform uppskattades av eleverna, kan det härledas till Lesters 33 

(1996) resonemang om att arbetsformerna i undervisningen ska både stimulera till engagemang 34 
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och ökad nyfikenhet gentemot undervisningsinnehållet med syfte att skapa förutsättningar för 1 

lärande och utveckling.   2 

Till skillnad från lärare 3 och 6 konstruerade lärare 1, 2 ,4 och 5 en didaktisk utformning där 3 

inledande genomgångar med återkopplingar till tidigare relevant innehåll var mer framträdande 4 

vilket därmed är jämförbart med Taflins (2007) undervisningsupplägg. En annan didaktisk 5 

aspekt som tydliggjordes av ovannämnda respondenter var betoningen av det faktiska tilläm-6 

pandet av specifika strategier för att bearbeta problemet. Det tillvägagångssättet hänvisas fram-7 

förallt till lärare 2, 4 & 5 som både uppmärksammade och förklarade tillämpningen av strate-8 

gierna rita och att använda mattespråk. Respondenternas framhållande av strategianvändning 9 

kan relateras till Taflins (2007) resonemang över den enskilde lärarens ansvar att utforma en 10 

didaktisk undervisning som stimulerar till förståelse över användandet av olika problemlös-11 

ningsstrategier. Det ansvaret befogas genom motiveringen att strategitillämpning är en väsent-12 

lig del för att eleverna ska lyckas utveckla sin individuella förmåga att bearbeta problemlös-13 

ningsuppgifter i olika sammanhang (a.a). Lärare 1 betonade i resultatavsnittet att det är bety-14 

delsefullt att utmana samtliga elever genom att testa på olika tänkbara strategier för att skapa 15 

lärande. Det resonemanget kan härledas till Malouff & Schuttes (2008) tankegångar där ett 16 

aktivt läraragerande med tydliga inledande instruktioner och återkopplingar ska genomsyra och 17 

prägla resten av problemlösningsundervisningen med syfte att befästa strateginlärning och dess 18 

tillämpning.  19 

I samband med att strukturera en problemlösningsundervisning som bidrar till lärande och för-20 

ståelse framhöll lärare 4 en anmärkningsvärd aspekt vad gäller flera elevers förmåga att tillämpa 21 

ett högre engagemang och intresse över problemlösningsundervisningens didaktiska innehåll 22 

till skillnad från den övriga matematikundervisningen. Mouwitz (2007) förklarar fenomenet 23 

genom att framhålla att elever med ett bristfälligt matematikintresse har en tendens att erfara 24 

fallenhet gentemot problemlösning eftersom det oftast är elevnära, vardagsförankrat och upp-25 

muntrar till kreativt tänkande.   26 

 27 

6.2.2 Anknytningar till aktuell forskning  28 

Vilken forskningsbaserad inriktning är då mest optimal för elevernas lärande och förståelse? 29 

Utifrån ovanstående redogörande kan det urskiljas att både Polya (1986) och Taflin (2007) har 30 

inflytelserika uppfattningar som har inspirerat skolundervisningen mer eller mindre vad gäller 31 
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didaktiska tillvägagångsätt. Det blir emellertid problematiskt att placera dessa forskningsinrikt-1 

ningar i en inbördes hierarkisk ordning när det gäller effektivitet och meningsfullhet för elevens 2 

lärande. Anledningen till det är att mina personliga erfarenheter och uppfattningar inom områ-3 

det påvisar att faktorer som personliga förutsättningar och behov hos eleverna, både kunskaps-4 

mässigt och socialt, ständigt påverkar elevgruppen och därmed lärarens arbete.  5 

I princip samtliga respondenter hade låtit sig inspireras av det forskningsbetonade matematik-6 

lyftet vad gäller problemlösningsundervisningens didaktiska utformning. Dessa respondenter 7 

hade emellertid svårigheter med att hänvisa tillämpade aktiviteter eller matematiskt förhåll-8 

ningssätt till någon eller några specifika forskare inom matematiklyftet. Studiens resultat visar 9 

att endast 2 av 6 respondenter kunde namnge en eller flera ämnesdidaktiska forskare inom om-10 

rådet som de ansåg hade influerat deras undervisande problemlösningsarbete. Tjernberg (2011) 11 

uppmärksammar att det förekommer en relationsmässig problematik mellan den akademiska 12 

världen och den praktiska skolverkligheten. Problematiken grundas i att det kan vara kompli-13 

cerat och omfattande för den enskilde läraren att bearbeta forskningsresultat och tillämpa dem 14 

i sin undervisning. Författaren framhåller att det behövs en insatt och erfaren individ inom den 15 

akademiska världen som utifrån sin kunskap och erfarenhet kan bidra med att tillämpa det aka-16 

demiska stoffet i en praktisk verklighet. Klyftan mellan den akademiska världen och skolverk-17 

ligheten ska bemötas genom samtal och organisation där läraren måste känna att forskningen 18 

går att tillämpa i klassrummet med syfte att skapa lärande och förståelse för eleverna (a.a).  19 

 20 

6.2.3 De didaktiska utmaningarna         21 

Samtliga respondenter framhöll att det förekommer didaktiska utmaningar i problemlösnings-22 

undervisningen. Utifrån studiens resultat framhölls resonemang över att för mycket grupparbete 23 

kan hindra elevens självständiga tänkande vilket, därmed kan resultera i lärande konsekvenser 24 

inom det metakognitiva och kunskapsmässiga området. Arbetsformer och deras betydelse inom 25 

undervisning om problemlösning betonas framförallt av Lester (1996) som framhåller ett öppet 26 

klassrumsklimat där meningsutbyte och kreativitet ska prägla det sociala samspelet mellan ele-27 

ver, och mellan elever och lärare. Det sociala samspelet i klassrummet framhävs även av Taflin 28 

(2007), emellertid anser hon att undervisningen ska utgöras av enskilt arbete, pararbete och 29 

gemensam diskussion. Med utgångspunkt i undervisningens arbetsformer och allmänna utform-30 

ning, förekom det ytterligare ett par didaktiska utmaningar utifrån respondenternas utsagor. 31 
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Dessa didaktiska utmaningar var centrerade kring engagemangskapande och urval av problem-1 

lösningsuppgifter som bemöter eleverna kunskapsmässigt. Hedrén, Taflin & Hagland (2005) 2 

framhåller att det förekommer ett didaktiskt samband mellan elevernas engagemang gentemot 3 

undervisningens innehåll och lärarens urval av problemlösningsuppgifter. Ifall problemlös-4 

ningsuppgiften är elevnära, lättförståeligt och uppmuntrar till diskussion och utforskning, ökar 5 

förutsättningarna för att eleverna ska bemöta problemet utifrån ett positivt förhållningssätt där 6 

de kan jämföra och påvisa matematiska samband (a.a). Hedrén et. al. (2005) uppmärksammar 7 

även, i likhet med lärare 2, betydelsen av att låta eleverna utforma egna problem eftersom det 8 

främjar elevernas engagemang över undervisningsinnehållet.  9 

I resultatavsnittet påpekade lärare 3 att det kan vara utmanande att aktivera de elever som inte 10 

ser problemlösningsuppgifterna som en utmaning, utan snarare som ett hinder på grund av att 11 

dessa elever inte har utvecklat ett tillräckligt självständigt resonerande inom arbetet med pro-12 

blemlösning. Hagland och Åkderstedt (2014)  menar att elevernas personliga erfarenheter inom 13 

matematikämnet och problemlösning är en avgörande faktor för hur deras förhållningsätt och 14 

attityder gentemot undervisningen är utformade. Lärarens uppdrag blir därmed att bemöta kun-15 

skapsskillnaderna genom att tillämpa en eller flera problemlösningsuppgifter i undervisningen 16 

som bemöter samtliga elevers kunskapsmässiga behov. Eleverna behöver erfara delaktighet och 17 

känna att de kan prestera utifrån sin individuella nivå med syfte att utmanas och därmed få 18 

förutsättningar till att utveckla den matematiska förmågan genom arbetet med problemlösning 19 

(Hagland & Åkerstedt, 2014).  20 

 21 

6.3 Avslutande ord och framtida forskningsförslag   22 

 23 

Studiens arbetsprocess har varit väldigt givande för mitt framtida yrkesval och min profession-24 

ella utveckling. Delaktigheten och samtalen med lärarna resulterade inte bara i användbart em-25 

piriskt material till studien, utan även nyttiga erfarenheter som kommer att komma till använd-26 

ning i yrkesutövningen. Dessa erfarenheter kretsar framförallt kring hur en undervisning om 27 

problemlösning kan struktureras med syfte att stimulera till lärande och förståelse för eleverna 28 

med betoning i vilka didaktiska utmaningar arbetet medför och vilka kritiska aspekter inom 29 

området som bör ligga i åtanke. Det dialogiska samspelet med lärarna resulterade även i per-30 

sonlig övning inför framtiden eftersom det kontinuerliga samtalet om undervisningen med allt 31 

vad det innebär tillhör vardagen för många yrkessamma lärare idag. Därmed kändes det gynn-32 

samt för mig personligen att få uppleva lite av lärarnas yrkesvardag genom få en inblick av hur 33 
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betydelsefullt det är med ständiga utvärderingar och uppföljningar av problemlösningsunder-1 

visningen didaktiska utformning och genomförande.     2 

Ett framtida forskningsförslag kan vara inriktat mot att undersöka hur en mer långsiktig pro-3 

blemlösningsundervisning kan konstrueras, genomföras och analyseras utifrån en lokal peda-4 

gogisk planering. Som forskare skapar den långsiktiga undersökningen av undervisningsarbetet 5 

möjligheter till att ingående analysera konkreta måluppsättningar för undervisningen, didak-6 

tiska anpassningar och åtgärder på djupet, med syfte att främja elevernas lärande och utveckl-7 

ing. Det blir en kontinuerlig undersökning som skapar möjligheter till jämförelser med andra 8 

praktiska genomföranden av lokal pedagogiska planeringar med en didaktisk inriktning mot 9 

problemlösning.  10 

  11 
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Bilaga 1  1 

 2 

 3 

Intervjufrågor 4 

 5 

 6 

1. Vad hade du för bakomliggande tanke bakom dina valda aktiviteter/undervisningsstrategier 7 

under din lektion? Har du låtit dig inspireras av någon specifik forskning inom området?  8 

 9 

 10 

3. På vilket sätt anser du att dessa aktiviteter/undervisningsstrategier gav eleverna förutsätt-11 

ningar till att lära sig och utöka sin förståelse för matematik och problemlösning?  12 

 13 

4. Vad är din inställning gentemot undervisning om problemlösning överlag? Vad anser du 14 

det finns för eventuella svårigheter/utmaningar för din del som lärare inom detta område?  15 

  16 



 
 

Bilaga 2 1 

 2 

Intervjuguide 3 

Innan intervjun startar, börja med att informera om… 4 

 Uppsatsens övergripande syfte + att uppsatsen kommer att bedömas av verksam perso-5 

nal på Jönköping university.   6 

 Be om tillåtelse + bekräfta klartecken att respondenten godkänner transkribering och 7 

dess användning i uppsatsen.  8 

 Uppmuntra respondenten till att svara utförligt och öppet utifrån personliga erfaren-9 

heter, åsikter & förhållningssätt vid bemötandet av intervjufrågorna.  10 

 Informera respondenten om att fortlöpande stödanteckningar kommer att förekomma 11 

under intervjuprocessen med syfte att betona extra väsentliga resonemang och uppfatt-12 

ningar.  13 

 14 

Intervjufrågorna ska ske i identisk ordning.  15 

2. Vad hade du för bakomliggande tanke bakom dina valda aktiviteter/undervisningsstrategier under 16 
din lektion? Har du låtit dig inspireras av någon specifik forskning inom området?  17 

 18 
 19 

5. På vilket sätt anser du att dessa aktiviteter/undervisningsstrategier gav eleverna förutsättningar till 20 
att lära sig och utöka sin förståelse för matematik och problemlösning?  21 

 22 

6. Vad är din inställning gentemot undervisning om problemlösning överlag? Vad anser du det finns 23 
för eventuella svårigheter/utmaningar för din del som lärare inom detta område?  24 

Följdfrågor 25 

Intervjufrågorna ska uppmuntra till utförliga svar som därmed bidrar till utrymme för följdfrå-26 

gor. Följdfrågorna är situationsbaserade och därmed inte konstanta på grund av sannolik vari-27 

ation mellan undervisningarnas didaktiska utformning och innehåll. Tänkta följdfrågor kan ex-28 

empelvis vara motivering av eventuell gruppindelning och hur respondenterna förhåller sig till 29 

specifika strategier och hur deras användning skapar förutsättningar för lärande, förståelse och 30 

utveckling.  31 

Avslutning  32 

 Undersök tydligt ifall intervjufrågorna har besvarats med syfte att minska risken för att 33 

någon väsentlig aspekt i frågorna har förbisetts (Ifall jag inte har framhållit någon aspekt 34 

tydligt nog).  35 

  Fråga respondenten ifall han eller hon vill tillägga något innan transkriberingen avslu-36 

tas.  37 

 Tacka för intervjun och betona att den insamlade empirin kommer att bidra till studiens 38 

utformning.  39 


