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Syftet med studien var att få fördjupad kunskap om och förståelse av hur lärare i matematik 

skapar möjligheter till kommunikation, använder sig av didaktiska strategier samt möter 

elever i matematiksvårigheter, särskilt i samband med problemlösning. I denna studie 

genomförde vi 16 semistrukturerade intervjuer med en kvalitativ ansats. Vi har därefter 

analyserat dessa intervjuer utifrån våra frågeställningar. Utifrån de teman vi funnit har vi med 

hjälp av analysverktyget som vi skapade med inspiration från Hufferd-Ackles, Fuson och 

Sherin (2004) samt Brousseau (1997) funnit variation och progression av våra teman. 

Resultatet visar att lärare i studien skapar möjligheter för elever att kommunicera genom 

problemlösning i matematik. Det gör de genom att låta eleverna kommunicera i par eller i 

grupp samt ställer frågor under problemlösningslektionen. Lärare möter elever i 

matematiksvårigheter genom att beakta gruppsammansättningar, välja 

problemlösningsuppgifter så att alla elever kan delta, ge extra instruktioner samt erbjuda 

eleverna kompensatoriska hjälpmedel under problemlösningslektionen. Slutsatsen är att lärare 

som möjliggör kommunikation för elever i problemlösningsklassrummet skapar ökad 

möjlighet till förståelse för matematik. Kommunikation tillsammans med andra och i de fall 

där eleverna får möjlighet att använda hjälpmedel skapar en kompensatorisk effekt för elever i 

matematiksvårigheter. Studien har bidragit till att få kunskap om hur lärare skapar möjlighet 

för elever i matematiksvårigheter genom kommunikation i matematik. Genom att fler verktyg 

har synliggjorts, såsom variation av frågor, problemlösningsuppgifter och didaktiskt 

förhållningssätt så kan vi som speciallärare i matematik använda oss av den kunskapen till att 

utveckla och stödja elever i matematiksvårigheter till ett fortsatt lärande i matematik. 

 

Nyckelord: inkludering, kommunikation, kompensatorisk, matematik, problemlösning 
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1 Inledning 

TIMSS 2015 (Skolverket, 2016) som står för Trends in International Mathematics and 

Science Study visar att svenska elevers matematikresultat har ökat jämfört med när studien 

gjordes vid förra tillfället 2011. De svenska resultaten är under genomsnittet för EU- och 

OECD-länderna. De svenska eleverna har färre timmar i matematik än övriga länder i 

mätningen. Studien mäter skriftligen tre kognitiva förmågor. Svenska elever är bättre på att 

resonera och tillämpa än att veta. Ett flertal av lärarna upplever tidsbrist att hjälpa enskilda 

elever. En stor andel av lärarna uppger att de låter eleverna förklara sina svar medan en liten 

andel uppmanar sina elever att göra mer utmanande uppgifter. Elever som kommer från 

familjer med låg socioekonomisk bakgrund samt elever med invandrarföräldrar hade sämre 

resultat i mätningen. 

Forskning (Hansson, 2011; Engström, 2015) visar att många elever med utländsk bakgrund 

inte når målen i matematik. Enligt Hansson är skolresultaten lägre för elever med utländsk 

bakgrund även om det finns variationer inom gruppen. Detta stöds av Engström som också 

nämner elever vars föräldrar har låg utbildning vilket också speglar dessa elevers låga resultat. 

Det vi vet är att språkutvecklande arbetssätt gynnar andraspråkselever, vilket lyfts fram av 

bland annat Gibbons (2006), men det gynnar även elever som har svårt att läsa mellan raderna 

(Lindberg, 2011). Swain (1995) hävdar att det språk som kommer från eleven själv är 

avgörande för elevens språkutveckling och eleverna får oftast inte den möjligheten framförallt 

inte när det gäller längre yttranden. 

Lunde (2011) beskriver att en god matematisk kompetens innebär att kunna använda sina 

färdigheter och sin förståelse för att kunna kommunicera, resonera och lösa matematiska 

problem och insatserna för elever i matematiksvårigheter måste inriktas på att utveckla en 

sådan god kompetens. Enligt Löwing (2004) är språket helt avgörande för möjligheten att lära 

sig matematik och lärare måste ta ett större ansvar för att utveckla elevernas språk. En av 

lärarens viktigaste uppgifter borde alltså vara att underlätta för sina elever att lära sig ett 

funktionellt matematiskt språk. 

Liljekvist (2014) beskriver att lärare utmanar och ger yngre elever större möjligheter att 

utveckla sina matematiska förmågor såsom problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, 

kommunikationsförmåga och begreppsförmåga än äldre elever. Vi tyckte det lät intressant att 

studera hur det ser ut för elever i mellanstadieåldern med avseende på hur lärare utmanar och 

ger elever möjlighet att utveckla sina förmågor. Det vi har sett i forskning, Brousseau (1997) 

och Liljekvist (2014), är att där elever ges möjlighet till samarbete i klassrummet kring 
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kognitivt utmanande uppgifter gynnas alla elever eftersom de då ges möjlighet att utvecklas 

både kognitivt och språkligt. Vi är intresserade av om eleverna i undervisningen ges möjlighet 

till kognitivt utmanande problemlösningssituationer genom interaktion med varandra och hur 

lärare resonerar kring elever i matematiksvårigheter. 

Vi tror att denna studie kan bidra med verktyg att stödja elever i svårigheter samt att nå alla 

elever i det problemlösande matematikklassrummet. De verktyg som då framträder hoppas vi 

ger oss som speciallärare i matematik ökad kunskap och ökade möjligheter att stödja elever i 

matematiksvårigheter. 

 

1.1 Disposition 

Efter inledningen presenterar vi bakgrunden. Där börjar vi med att presentera riktlinjerna för 

lärarens uppdrag samt valda delar ur styrdokument och skollag. Vidare i bakgrunden fortsätter 

vi med en redogörelse för vad forskningsfältet säger kring kommunikation och lärande. 

Bakgrunden avslutas med våra teoretiska utgångspunkter. Därefter presenterar vi vårt syfte 

med tillhörande frågeställningar. Vi fortsätter med att beskriva vår metod, med en redogörelse 

för vårt metodval, urval, genomförande och databearbetning samt forskningsetiska 

funderingar. Vidare redovisar vi kvalitéer som helhet. Därefter redovisar vi de resultat som 

framkommit i vår studie. Arbetet avslutas med diskussion kring både metod och resultat. 

Slutligen redogör vi för våra tankar kring fortsatt forskning samt har en avslutande reflektion. 

 

2 Bakgrund 

I vår bakgrund kommer vi att presentera valda delar ur styrdokumenten samt citat ur 

skollagen, då dessa ger riktlinjer för hur läraren ska utföra sitt uppdrag. Vi kommer vidare att 

redogöra för vad forskningsfältet säger kring kommunikation och lärande. Till sist kommer vi 

att redogöra för våra teoretiska utgångspunkter. 

 

2.1 Styrdokument 

Nedan presenteras valda delar ur styrdokumenten som handlar om kommunikation och 

resonemang för att påvisa att det lyfts fram i de riktlinjer som lärare ska förhålla sig till vid sin 

undervisning, då detta är lärarens uppdrag. 
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I läroplanen för grundskolan i matematik står följande:  

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och föra 

matematiska resonemang. Eleverna ska genom undervisningen också ges en förtrogenhet med 

matematikens uttrycksformer och hur dessa kan användas att kommunicera om matematik i 

vardagliga och matematiska sammanhang (Skolverket, 2011, s. 62). 

Detta citat lyfter fram kommunikationen och språket i matematiken. 

I läroplanen, under skolans uppdrag, kan man läsa: 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust 

att lära. Skolan verkar i en omgivning med många kunskapskällor. Strävan ska vara att skapa de 

bästa samlade betingelserna för elevernas bildning, tänkande och kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011, s. 10). 

Vidare kan man läsa om elever i svårigheter: 

Alla som arbetar i skolan ska uppmärksamma och stödja elever i behov av särskilt stöd, och 

samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande. Läraren ska ta hänsyn 

till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande                 

(Skolverket, 2011, s. 14). 

Det tolkar vi som att alla elever oavsett svårighet ska kunna ges möjlighet att vara delaktig i 

skolans undervisning. Läraren har också ett kompensatoriskt uppdrag vilket finns stöd för i 

skollagen. 

I utbildning ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd och 

stimulans så att det utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i 

barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen (1 kap. 4 §. Skollagen 

2010:800). 

I LGR 11 står det inte något om inkludering eftersom det är kommunernas uppgift att 

bestämma hur man ska stödja elever i behov av stöd men Salamancadeklarationen (Svenska 

Unescorådet, 2006) lyfter fram att alla barn har rätt till en likvärdig utbildning i en 

inkluderande miljö. 

 

2.2 Forskningsfältet med avseende på kommunikation och lärande i matematik 

Vi kommer nedan att presentera forskningsfältet kring matematisk kompetens och 

kommunikation, kommunikationens roll för lärande i matematik, att arbeta med 

kommunikation i matematik samt lärande i matematik i det inkluderande klassrummet. 
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2.2.1 Matematisk kompetens och kommunikation 

Martin, Towers och Pirie (2006) talar om att den matematiska förståelsen förstärks på en 

kollektiv nivå. De menar att matematik ska man inte se som att det är något som man 

praktiserar själv, utan att det är något man praktiserar tillsammans med andra. 

Kommunikation praktiserar man med andra.  

Enligt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) har kommunikation betydelse för utvecklandet 

av den matematiska kompetensen. Enligt dem består matematisk kompetens av fem 

komponenter: begreppsförståelse, räknefärdighet, problemlösningsförmåga, matematiskt-

logiskt resonemang samt produktiv disposition. Kilpatrick et. al. menar att interaktionen som 

sker i klassrummet är en viktig byggsten för att utveckla den matematiska kompetensen. 

Andra forskare som pratar om kompetenser är Niss och Höjgaard-Jensen (2002). De tar i sin 

publikation upp åtta kompetenser, vilket är motsvarande till Kilpatrick et al.s kompetenser. Vi 

tolkar det som, för att erövra en matematisk kompetens så har kommunikationen en nyckelroll 

för lärandet. 

 

2.2.2 Kommunikationens roll för lärande i matematik 

Nedan presenterar vi forskning som lyfter fram vilken roll kommunikationen har för lärande i 

matematik. 

Det man har sett i forskning (Liljekvist 2014) är att elever gynnas av att föra kreativa 

resonemang. Vid upprepad träning av metoder är resultaten bättre på kort sikt men inte 

hållbart på längre sikt. Alla elever gynnas av kreativa resonemang oavsett kognitiv förmåga. 

Man har även sett en kompensatorisk effekt vilket stämmer överens med vårt uppdrag där 

skolan ska vara kompensatorisk. 

Vi tänker att Schoenfelds definition av problemlösning är ett tillfälle till kreativa resonemang. 

Being a ‘problem’ is not a property inherent in a mathematical task. Rather, it is a particular 

relationship between the individual and the task that makes the task a problem for that person. 

[...] If one has ready access to a solution schema for a mathematical task, that task is an exercise 

and not a problem (Schoenfeld 1985, s. 74). 

Ser man på forskning som haft inriktning mot andraspråkselever och matematik menar bland 

annat Adler och Setati (2001) att dessa elever gynnas av att kommunicera matematik eftersom 

det stärker dem både matematiskt och språkligt medan tyst, eget arbete ses som ett hinder för 

utveckling av både språk och matematik. 
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För att få till ett matematiklärande i det kommunicerande klassrummet (math-talk learning 

community) har forskare studerat vilken sorts kommunikation som leder till ett utvecklat 

lärande. Några av dessa är Hufferd-Ackles, Fuson och Sherin (2004). I deras fallstudie har de 

studerat en lärare och hur hon under ett år lyckades skapa en matematiktalande lärgemenskap. 

Utifrån denna forskning menar de att man kan dela in kommunikationen i klassrummet i form 

av ett ramverk i fyra nivåer, där 0 är den lägsta nivån och nivå 3 är den högsta nivån för den 

matematiktalande lärgemenskapen (bilaga 1). För varje nivå tittade forskarna också på fyra 

kriterier för att se på vilken nivå den matematiktalande lärgemenskapen låg på. 

Det vi menar med matematisk kommunikation stämmer överens med stycket ovan där elever 

genom att få uttrycka sig med sina matematiska tankar och idéer för möjlighet att utveckla sitt 

matematiska språk vilket också kan uttryckas med följande citat:  

Mathematical communication is a way of sharing ideas and clarifying understanding through 

communication, ideas become objects of reflection, refinement, discussion, and amendment. When 

students are challenged to communicate the results of their thinking to others orally or in writing, 

they learn to be clear, convincing, and precise in their use of mathematical language (NCTM., s. 4). 

Om kommunikationen i matematik genomförs som definitionen ovan tolkar vi det som att det 

kan få positiv betydelse för elever i matematiksvårigheter genom att de får träna sig i att 

använda ett matematiskt språk. 

Larsson (2015) har studerat hur man hanterar helklassdiskussioner i problemlösning. Stein, 

Engle, Smith och Hughes (refererad i Larsson, 2015) har skapat en modell vilken Larsson 

utvecklat för att främja den matematiska argumentationen i klassrummet och därmed lärandet. 

Läraren planerar sin lektion genom att välja ett problem. därefter görs förutsägelser av 

elevernas lösningar. Vid lektionens början presenterar läraren problemet för eleven, men det 

är viktigt att läraren inte ger för mycket ledtrådar till eleverna, då de själva ska söka sina 

lösningar och för att bibehålla den kognitiva nivån på problemet. När läraren har presenterat 

problemet får eleverna ta hjälp av varandra för att lösa problemet. Läraren håller sig i 

bakgrunden och stöttar med uppmuntran och frågor. Lärare som är skickliga och har lyckats 

skapa det argumenterande och problemlösande klassrummet kan, i den slutliga fasen, 

interagera tillsammans med eleverna för att få mångsidiga lösningar samt koppla ihop de 

matematiska idéerna. 

Boaler (2013) lyfter fram att kommunikativa och projektbaserade arbetssätt är effektivare för 

inlärningen än traditionella metoder eftersom det är arbetssätt som stimulerar bredden i det 

matematiska för att kunna tillämpa metoder och framställa samt kommunicera idéer. 
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Både Larsson (2015) och Boaler (2013) menar att ett kommunikativt arbetssätt kan nås genom 

problemlösning som ger en utmaning till alla elever. Det tolkar vi som att även för elever i 

matematiksvårigheter kan detta vara effektivt för inlärningen och eleverna ges en utmaning 

genom problemlösning. Även andra forskare som Curran (2013) pratar om 

samarbetsinlärning, även om det inte är just problemlösning, menar att det är en effektiv 

inlärningsmetod för att öka underpresterande elevers möjligheter till inlärning. Burns, Pierson 

och Reddy (2014) menar i sin studie att lärare säger att elevernas resultat ökade med 

samarbetsinlärning i matematik. 

 

2.2.3 Att arbeta med kommunikation i matematik 

Vi lyfter här fram hur kommunikationen sker i klassrummet i praktiken då vi vill undersöka 

detta i ett problemlösningsperspektiv. 

Kling-Sackerud (2009) lyfter fram att kommunikationen i klassrummet främst består av elev, 

läromedel och lärare. Ju äldre eleverna blev desto mer läromedelsstyrd blev undervisningen. 

Det var sällsynt med samtal som var kartläggande eller samtal som får eleverna delaktiga. 

Liknande slutsatser kommer Berry och Kim (2008) fram till när de studerade lärares 

kommunikation vid matematiska instruktioner i ett inkluderande klassrum. Läraren gav få 

tillfällen för eleverna att ta initiativ och att diskutera. Läraren var den som stod för kunskapen 

och eleverna skulle ta emot den. Det var sällan eleverna fick ge förklaringar, dela erfarenheter 

eller hjälpa kamrater. En stor del av kommunikationen bestod att läraren fick svara på frågor 

från elever. 

Sjöberg (2006) som studerat en grupp elever i matematiksvårigheter upptäckte att som 

ovannämnda att kommunikationen mellan lärare och elev var liten, men ett flertal elever valde 

att få hjälp av kamrater istället, eftersom de upplevde att läraren gav ett för långt och invecklat 

svar. Kamraterna var de som var de kommunikativa stöttorna. Eleverna som studerats hade en 

låg arbetsinsats samt var ovilliga till att arbeta laborativt. Sjöberg lyfter även fram att lärarens 

roll var viktig för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig matematiken. 

Björklund Boistrup (2010) betonar kommunikationen lärare - elev ur ett 

bedömningshänseende. Hon fann fyra bedömningsdiskurser i klassrummet. En var, ”gör det 

fort, gör det rätt”, där frågorna oftast är slutna, dessa återkopplingar är knutna till procedurer 

och inte till ett matematiskt innehåll. Den kommunikation som då sker går fort och med få 

yttranden. Den andra bedömningsdiskursen var, ”vad som helst duger”, där återkopplingen 
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inte är riktad mot ett matematiskt innehåll utan mot beröm, allt duger även det felaktiga. Det 

förekommer öppna frågor men inte några matematiska utmaningar. Den tredje 

bedömningsdiskursen kännetecknas av ”öppenhet med matematik”, där öppna frågor 

förekommer både från lärare och elev. Det förekommer öppna frågor och fokus finns på det 

matematiska innehållet. Det är sällan tyst och eleverna är aktiva. Både lärare och elev talar 

längre åt gången. Den fjärde bedömningsdiskursen säger att ”resonemang tar tid”. Öppna 

frågor förekommer med tydlighet om vilket matematiskt kunnande som eleven har visat och 

vanligt med matematiska utmaningar. Tystnader är vanliga och tempot i kommunikationen 

lärare-elev är långsammare. 

Norén (2010) som studerat matematikundervisning i både tvåspråkiga klassrum och 

språkutvecklande klassrum har sett att matematikboken kan vara en utgångspunkt för samtal 

och genomgångar men den matematiska praktiken kommunicerades oftast muntligt så 

matematikboken inte fick någon central roll. Dock kunde hon se att det fanns tillfällen då det 

språkutvecklande tog över och lärares förklaringar av ord tog överhanden och blev till en 

nackdel för det matematiska innehållet som egentligen skulle lyftas fram. 

Enligt Göransson och Nilholm (2013) kan man se inkludering som en social gemenskap. Den 

gemenskapen kan till exempel vara ett klassrum där människorna, oavsett bakgrund, 

funktionsnedsättning eller behov av särskilt stöd möts, genom arbetsformer som gör att 

eleverna involveras med varandra och med lärarna i klassrummet för att bygga upp en 

utvecklande inkluderande lärmiljö. 

Engström (2015) påpekar att skolan inte alltid är inkluderande. Ofta har kommuner särskola 

som inte är inkluderad i grundskolan, men han lyfter även andra elevgrupper som är i 

svårigheter där man särskiljer genom diagnoser och tester som inte är evidensbaserade istället 

för att använda dem som en del av det specialpedagogiska arbetet.  

Vi tolkar forskningsfältet ovan som att det arbete med kommunikation i matematik som 

bedrivs kan få betydelse för elever i matematiksvårigheter. Där läraren har mycket 

samtalsutrymme och elever får ett litet samtalsutrymme påverkar det elever i 

matematiksvårigheter negativt men där eleverna får möjlighet att kommunicera i smågrupper 

och läraren låter resonemanget ta tid kan påverka elever i matematiksvårigheter positivt. 

 



11 

 

2.2.4 Lärande i matematik i det inkluderande klassrummet 

Vi vill lyfta fram vad som sägs i forskning kring lärarens roll i det inkluderande klassrummet 

då vi i vår studie inriktar oss på hur lärare möjliggör för alla elever att ingå i matematiskt 

problemlösande. 

Lärarens roll är viktig. Vygotskij (1999) menar att lärarens roll är viktig för att möjliggöra 

kommunikation för att ett lärande ska ske. Sjöberg (2006) lyfter fram både lärarens och 

speciallärarens roll som viktig för att få elever i matematiksvårigheter till att utvecklas positivt 

matematiskt. En stöttande lärare som är bra på att ge förklaringar har varit en viktig faktor för 

att ge elever i matematiksvårigheter en positiv matematisk utveckling. Sjöberg knyter också 

an till speciallärarens roll som någon som har höga förväntningar på eleverna och både sätter 

gränser men också driver eleverna framåt i matematiken vilket har vänts till en positiv 

matematisk utveckling för elever i matematiksvårigheter. 

Ann Ahlberg har ägnat sig åt specialpedagogisk forskning med fokus på det kommunikativa 

relationsinriktade perspektivet vilket är förknippat med att man anser att lärandet sker ur ett 

sociokulturellt perspektiv. I Ahlberg (2013) för hon samman erfarenheter från sina studier 

(Ahlberg, 1999; Ahlberg, Klasson, och Nordevall, 2001) av reflekterande samtal med 

specialpedagoger och lärare kring matematik med fokus på delaktighet, kommunikation och 

elever i behov av särskilt stöd. Hon lyfter fram att detta har bidragit till att lärarna använde sig 

av läroboken mindre, fler gemensamma genomgångar samt fler matematiska samtal. För 

elevernas del innebar det att de fick ökad struktur i lärandet, elevernas undervisning 

individanpassades samt gav eleverna utrymme till att lära genom möjligheten till olika 

uttrycksmedel. I Ahlberg (1999) uttrycker hon att specialpedagogerna och pedagogerna 

genom reflekterande samtal, där de väver ihop praktik och teori, utvecklar ett tänk som 

uppmanar till möjligheter istället för hinder kring elever i svårigheter. Istället för att låta 

eleven gå till specialpedagogen så låter läraren eleven stanna i klassrummet och den sociala 

lärgemenskapen. Liknande insikter har även Göransson (2011) kommit fram till. Hon menar 

att undervisningsstrategier som är förebyggande är att lärare och elever diskuterar syftet med 

olika lärandeaktiviteter, eleverna får interagera/kommunicera i smågrupper för att formulera 

och reflektera över lärandestrategier. Göransson har även sett att en förebyggande faktor som 

ska leda till att elever inte hamnar i svårigheter eller minska att elever hamnar i svårigheter är 

när lärare samverkar i någon form av kollegial kompetensutveckling för att utveckla 

undervisningen. Hon lyfter fram att hon lägger sitt fokus på lärmiljön och inte individen. Om 
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alla lärare har kollegial kompetensutveckling för att utveckla sin undervisning, skulle det 

minska antalet elever som är i matematiksvårigheter? 

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter 

Vi grundar vår studie på Vygotkijs (1999) teorier om lärandet och Brousseaus (1997) teorier 

om didaktiska situationer i matematik. Både Vygotskij och Brousseau menar att lärande sker i 

ett socialt sammanhang vilket kan tillskrivas det sociokulturella perspektivet. 

 

2.3.1 Brousseaus teorier om didaktiska situationer i matematik 

Brousseau (1997) menar att kunskap i undervisningen är överensstämmelsen mellan bra 

frågor och bra svar. Brousseau anser att läraren har ett ansvar för att undervisningen har ett 

didaktiskt syfte. Läraren har ett ansvar att veta var eleven befinner sig så att denne ger eleven 

problem och uppgifter på rätt nivå så att det leder till ett lärande hos eleven. Det är läraren 

som presenterar/introducerar ett problem för eleverna. Detta problem ska vara valt så att 

eleverna tar sig an problemet så att de utvecklar egen motivation till att agera genom att tala 

och tänka. Eleven agerar, formulerar och validerar utifrån den miljö som problemet befinner 

sig i. Problemet ska leda fram till ny kunskap. Läraren kan inte tala om för eleven hur och vad 

den ska tänka och lära för då uppstår inget lärande. Det är viktigt att eleven tar sig an 

problemet som sitt eget och förstår att problemet är valt för att eleven ska få syn på ny 

kunskap. Läraren ska delegera ansvaret att lära sig till eleven. Här är det också viktigt att 

läraren inte lägger sig i och förespråkar lösningsmetoder. Läraren ska vara adidaktisk, alltså 

hålla sig i bakgrunden så att eleven utifrån det givna problemet kan skapa sin egna kunskap. 

Brousseau talar om en didaktisk situation som ett spel. Reglerna för spelet samt strategin för 

den didaktiska situationen kallar han för det didaktiska kontraktet. Enligt Brosseau är det 

didaktiska kontraktet ett system bestående av fem faser där elev och lärare samverkar vilket 

liknar ett kontrakt och man strävar efter att uppnå den femte fasen. Han menar att man 

överlåter lärandet till eleven med lärarens hjälp. I den första fasen presenterar läraren ett 

problem som kan vara som en lek. I den andra fasen är frågorna så enkla så eleven tänker bara 

på ett svar. I den tredje fasen börjar eleven förstå att genom att göra val, olika 

ställningstaganden så kan man påverka resultatet. Läraren hjälper till med frågor som varför? 

Är du säker? I den fjärde fasen har eleven ett kognitivt ansvar i spelet. I den femte fasen har 

eleven förvärvat kunskapen och bemästrar den för att förutse lösningar och svar.  
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Brousseau nämner två effekter som kan sätta den didaktiska situationen ur spel. Den ena är 

Topazeeffekten, där läraren avslöjar för mycket av lösningen av problemet så att det inte finns 

något problem för eleven att ta sig an och lärandemålet försvinner. Den andra är 

Jourdaineffekten, där läraren övertolkar elevens svar till att ett lärande har skett och går 

vidare, men egentligen har inte eleven förstått och får inget sammanhang i uppgiften.  

Jourdaineffekten menar vi kan i synnerhet angå elever i matematiksvårigheter då läraren 

arbetar för att alla elever ska nå målen men om inte kommunikationen är tillräcklig kan 

elevens svar övertolkas att ett lärande har skett. 

Sammanfattningsvis så tolkar vi det som Brousseau säger att läraren ska ge sådana uppgifter 

att de både stimulerar till kommunikation och ger en kognitiv utmaning och samtidigt få med 

sig alla genom den här gången, även elever i matematiksvårigheter.  

 

2.3.2 Vygotskijs teorier om lärandet 

Vygotskij (1999) slår fast att barn är sociala från början, det är ingen egenskap som de lär sig 

med tiden. Han menar att det finns olika sorters språk, det egoistiska språket, det inre språket 

och det yttre språket. Det egoistiska språket och det inre språket är starkt förknippade med 

varandra. Från början har barnet det egoistiska språket, de för ut tanken direkt till det talade 

språket men i takt med att barnets tanke växer, försvinner det egoistiska språket eller minskar 

med barnets ålder medan det inre språket ökar. Det inre språket är ett tyst språk, där 

människan för resonemang med sig själv medan det yttre språket är när människan har eller 

formulerar sina tankar och sätter ord på dessa så att det kan förmedlas till andra. Dock så 

behöver inte språket som uttrycks vara en färdig tanke. Det inre språket påverkas av det yttre. 

Vygotskij menar att vi måste finnas med i en social miljö där kommunikation sker annars 

utvecklas varken tanken eller språket. Språket i kommunikation utvecklar tanken och tanken i 

kommunikation utvecklar språket. Vygotskij trycker på vikten av lärarens roll i 

undervisningssammanhang. Eleven tillgodogör sig vardagsbegrepp genom egna erfarenheter 

men det är läraren som ska ge eleven möjligheter att möta de vetenskapliga begreppen och 

införliva dem i elevernas erfarenhetsvärld. Alltså lärarens uppgift är att utmana elevernas 

tänkande precis lagom mycket så att det sker ett tänkande som går från det vardagliga till det 

vetenskapliga så att ett lärande sker. Det är i dessa sammanhang som Vygotskijs teori om den 

närmaste utvecklingszonen har sitt ursprung ifrån. 
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Forskning visar här på att det är viktigt med kommunikation för elevernas lärande. Den slår 

även då fast att läraren har en viktig roll att spela.  

 

3 Syfte och frågeställningar 

Utifrån forskningsgenomgången såg vi att kommunikativa arbetssätt kan nås genom 

problemlösning och därför upplevde vi ett behov av att ta reda på hur lärare i matematik på 

fältet anser att de skapar möjligheter till kommunikation genom problemlösning och särskilt 

för elever i matematiksvårigheter.  

Syftet med studien är att få fördjupad kunskap om och förståelse av hur lärare i matematik 

skapar möjligheter till kommunikation, använder sig av didaktiska strategier samt möter 

elever i matematiksvårigheter, särskilt i samband med problemlösning. 

Vi har följande frågeställningar kopplade till vårt syfte: 

• På vilket sätt möts elev i matematiksvårigheter i samband med problemlösning i 

matematik? 

• Vilken typ av matematiska problemlösningsuppgifter får alla elever och då även elever 

i matematiksvårigheter möta i samband med problemlösningslektioner? 

• Hur beskriver lärare innebörden av kommunikation i samband med problemlösning i 

matematik och vad betyder det för elever i matematiksvårigheter? 

• Hur beskriver läraren sina didaktiska strategier i klassrummet under 

problemlösningslektionen? 

Frågeställningen kring vilken typ av matematiska problem som eleven får möta är kopplad till 

matematisk utmaning och möjlighet till kommunikation då vi vid forskningsgenomgången 

(Liljekvist, 2014; Larsson, 2015) uppfattade det såsom att kognitivt utmanande uppgifter hade 

ett samband med elevers möjlighet till kommunikation i klassrummet.  

 

4 Metod 

Vi kommer att redogöra för valet av kvalitativ ansats och valet av intervjustudie. Detta följs 

av vårt urval samt vilka datainsamlingsmetoder vi använt oss av. Slutligen kommer 

metodavsnittet behandla genomförandet av studien. 
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4.1 Metodval 

Denna studie kan anses vara ett småskaligt forskningsprojekt då vi i studien studerar hur 

lärare möjliggör kommunikation i klassrummet, särskilt för elever i matematiksvårigheter. 

Detta gör vi genom att undersöka hur lärare beskriver hur de gör i sitt arbete i klassrummet. 

Det betyder att det vi studerar är en verklighetsnära praktik och därför väljer vi att ha en 

kvalitativ forskningsansats (Fejes och Thornberg 2015). Att detta val kan vara lämpligt stöds 

även av Cresswell (2013) som menar att en kvalitativ forskningsansats är när man har en 

forskningsprocess där man närmar sig metodiskt för att upptäcka ett socialt eller ett mänskligt 

problem. Forskaren bygger upp en komplex, holistisk bild, analyserar ord, rapporterar 

detaljerade synpunkter från deltagare och genomför studien i en verklig miljö. 

 

4.1.1 Intervjumetod 

Utifrån forskningsgenomgången kom vi fram till ett antal frågeställningar som vi tyckte var 

intressanta och ville ha svar på. Vid en översyn av frågorna kom vi fram till att en 

semistrukturerad intervjustudie skulle kunna passa för att besvara våra frågeställningar. Vid 

en semistrukturerad intervju använder man sig av en intervjuguide med helst öppna frågor 

som du sedan i intervjun kan ställa följdfrågor på, för att kunna belysa det område du vill 

studera (Fejes och Thornberg, 2015). Vid intervjuerna inspirerades vi av att intervjua enligt 

trattteknik (Kvale och Brinkman, 2014). Som stöd i vårt metodiska arbete använde vi oss av 

forskningsintervjuns sju stadier där tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 

verifiering och rapportering ingår. (Kvale och Brinkman, 2014). 

 

4.2 Urval 

Urvalet bestod av 16 stycken matematiklärare på mellanstadiet, jämnt fördelade på åtta 

skolor. Alla lärare undervisar i matematik samt har gått Skolverkets fortbildningssatsning 

matematiklyftet och där läst problemlösningsmodulen. Valet av matematiklärare på 

mellanstadiet gjorde vi då vi ville se hur lärare använde sig av kommunikation i sin 

undervisning. Den kunskapen kunde vara värdefull för speciallärare i matematik genom att då 

få en inblick i vilka verktyg läraren använder sig av för att möta elever i 

matematiksvårigheter. Engström (2003) påvisar att skillnaden mellan de högpresterande 

eleverna och de lågpresterande ökar med växande ålder därför tänkte vi att mellanstadiet 

kunde vara intressant att se närmare på. Forskning visar även att där läraren har väl 
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genomförda kognitivt utmanande problemlösningslektioner ökar elevernas 

problemlösningsförmåga (Yackel och Cobb, 2011; Samuelsson, 2010). Om man genomgått 

denna fortbildningssatsning torde möjligheten öka för att lärare har väl genomförda 

problemlösningslektioner som skapar möjligheter till kommunikation för alla elever och 

särskilt för elever i matematiksvårigheter än lärare som inte gjort denna kollegiala 

kompetensutveckling. Enligt utvärderingen av matematiklyftet från Skolverket (2016) ser 

man att fortbildningssatsningen har haft en bestående effekt, främst när det gäller enskilda 

lärares lektionsplaneringar samt reflektioner och genomförande av lektioner. Vi valde denna 

grupp i hopp om att få goda exempel på hur kommunikation skapas för elever i 

matematiksvårigheter och för övriga elever samt få verktyg som vi som speciallärare kan ta 

vara på i vårt fortsatta arbete. 

Vi genomförde även en pilotstudie där två lärare deltog. Vi intervjuade en lärare var. Att göra 

pilotstudier anger Kvale och Brinkmann (2015) är vanligt när man vill pröva sina 

intervjufrågor. De deltagande lärarna i pilotstudien är inte mellanstadielärare men de är 

matematiklärare. Vi gjorde ett medvetet val att inte göra pilotstudien på mellanstadielärare då 

vi ville ha så många mellanstadielärare som möjligt i vår studie, men vi ville ändå ha en 

möjlighet att pröva våra intervjufrågor. I vår studie intervjuade vi åtta matematiklärare var.  

 

4.3 Genomförande och databearbetning 

Här nedan presenteras genomförandet av studien från kontakten med matematiklärare, 

intervjuer och bearbetning samt slutligen analys och arbetsfördelning. 

 

4.3.1 Kontakten med matematiklärare 

Vi kontaktade matematiklärare på mellanstadiet och gjorde en förfrågan till dem om att delta i 

en studie. Vi formulerade och skickade via mail ut ett missivbrev (bilaga 3) till de lärare som 

tackade ja till deltagande. Vi informerade om att intervjun skulle handla om problemlösning 

och kommunikation men var i övrigt ganska knapphändiga med informationen, då vi ville att 

lärarna inte skulle vara så förberedda och svara som de trodde att vi ville veta, utan svara 

utifrån sig själv och sitt dagliga arbete. 
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4.3.2 Intervjuer, bearbetning och dataanalys 

I ett inledningsskede genomförde vi en provintervju. Vi upplevde att vi behövde finslipa, samt 

öka validiteten på våra intervjufrågor. Därför beslutade vi att inför denna rapport göra en 

pilotstudie där vi testade frågorna i vår intervjuguide och reviderade den om det skulle 

behövas. Vid pilotstudien samt studiens resterande intervjuer spelades samtalet in auditivt. 

Efteråt lyssnade vi igenom dessa var för sig. Utifrån genomlyssningen av pilotintervjuerna 

samt synpunkter från vår handledare ändrade vi i intervjuguiden inför våra intervjuer med 

mellanstadielärarna. 

I nästa skede genomförde vi de semistrukturerade intervjuerna med mellanstadielärarna med 

den reviderade intervjuguiden (bilaga 4) som stöd. Vi träffade åtta lärare var och dessa 

intervjuer varade mellan 30 - 60 minuter. Dessa samtal spelade vi in med diktafon eller dator 

och det inspelade materialet från intervjuerna transkriberades. Vi transkriberade våra 

intervjuer var för sig. Vi transkriberade intervjuerna ordagrant men om vi gjorde ett mm för 

att bekräfta att vi var intresserade tog vi inte med det i transkriberingen, medan allt annat vi sa 

transkriberades. Efteråt analyserade vi dessa tillsammans för att få svar på våra 

frågeställningar. 

Vi gjorde dataanalysen på följande sätt: Vi läste igenom våra transkriberade intervjuer 

noggrant. Utifrån våra frågeställningar fann vi teman i våra intervjuer. Vi tolkade det såsom 

att våra teman och kodningen i grundad teori har samma funktion, att få överblick över 

materialet och de teman som vi fann blev en hjälp att besvara våra frågeställningar. Inför vårt 

analysarbete inspirerades vi av analysmetoden i grundad teori (Thornberg & Frykedal, 2015; 

Kvale & Brinkmann, 2014). I grundad teori använder man sig utav kodning för att få en 

överblick av materialet och man gör ständigt en jämförande analys mellan data, kategorier 

och koder. Vår inriktning var att vi även under tiden vi gjorde intervjuer skulle göra 

jämförande analyser. Dock blev tidsaspekten en avgörande faktor att det inte lät sig göras.  

Efter detta använde vi oss av analysverktyget (bilaga 2). Närheten till datamaterialet gjorde att 

vi inspirerades av Hufferd-Ackles et al. (2004) och Brousseaus (1997) tankar kring didaktiska 

situationer och skapade ett eget analysverktyg som ett led till en fördjupad insikt av 

frågeställningarna.  

Analysverktyget används för att kunna se skillnader i de teman som vi finner i våra intervjuer 

och som är kopplade till våra frågeställningar samt med hjälp av detta skapa ytterligare 

förståelse för kommunikation i samband med problemlösning i matematik. Analysverktyget är 

indelat i fem steg för att skapa möjligheter till att se skillnader i de teman vi finner. De 
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komponenter som ingår i analysverktyget är Brousseaus (1997) tankar om lärares 

problemlösningsuppgifter och lärares didaktiska förhållningssätt, Hufferd-Ackles et al. (2004) 

tankar om lärares frågor och lärares didaktiska förhållningssätt samt vårt bidrag med ett 

sammanförande av deras tankar i en modell i fem steg. Genom analysverktyget hoppades vi 

kunna synliggöra olika komponenter i kommunikationen i det matematiska klassrummet med 

fokus på problemlösning och hur dessa kan få särskild betydelse för elever i 

matematiksvårigheter.  

 

4.3.3 Arbetsfördelning 

Arbetsfördelningen vid denna uppsats har varit jämt fördelad mellan oss. Vi har båda läst all 

litteratur till bakgrunden, ibland även tillsammans med varandra, särskilt vetenskapliga 

artiklar, för att diskutera om artikeln är relevant för vår uppsats. Vi har transkriberat var för 

sig men läst högt ur våra transkriberingar när vi träffats. Vi har träffats på MDH i Västerås för 

att kunna diskutera och skriva analys och diskussion tillsammans. Vår uppsats har vi skrivit 

tillsammans i ett googledokument ibland var för sig och ibland har vi träffats och skrivit i det 

samtidigt. Vi har även haft telefon- och smskontakt. I de praktiska momenten har vi haft lite 

olika uppgifter, Anna har ansvarat för att det alltid har funnits en länk och ett aktuellt 

googledokument att skriva i och Clary har ansvarat för att skicka in uppsatsen till högskolan 

då vi har arbetat i olika ordbehandlingsprogram och Clary har word vilket har förenklat i 

kontakten med MDH. 

 

5 Forskningsetiska funderingar 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör man beakta informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att skydda deltagande individer.  

För att uppfylla informationskravet har vi i god tid tagit kontakt med de personer som vi vill 

intervjua både muntligt och skriftligt och informerat dem om syftet med intervjun samt hur 

intervjun kommer att gå till. Vi informerade dem om att de kommer att bli inspelade och det 

de säger skulle komma att transkriberas. De fick också möjlighet, om de så önskade, att få se 

sin egen transkriberade intervju. För att säkerställa samtyckeskravet måste de deltagande 

lärarna ge oss sitt samtycke och de blev de också informerade om. De blev även informerade 

om att de när som helst kunde avbryta intervjun eller sitt deltagande i studien. För att 

säkerställa konfidentialiteten så byttes både skolans namn, lärarens och elevers namn ut i de 
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fall där det förekom att de var angivna. De enda som kommer att få möjlighet att veta lärarens 

namn och arbetsställe är vi som skriver uppsatsen samt vår handledare. Vi kommer att förvara 

vårt material på ett sådant sätt så att inte obehöriga har tillgång till det. På så sätt anser vi att 

vi kommer att uppfylla konfidentialitetskravet. Då vi i vårt missivbrev samt inför intervjun 

kommer att informera hur materialet kommer att användas anser vi att vi även kommer att 

uppfylla nyttjandekravet. 

 

6 Kvalitéer i framställningen som helhet 

Utifrån att vi har en kvalitativ studie har vi beaktat kvalitetsaspekterna i vår studie. Vi har 

utgått från Larssons (2005) tankar om kvalité i kvalitativa studier. 

Perspektivet på vår studie presenteras under de teoretiska utgångspunkter där det 

sociokulturella perspektivet samt den didaktiska inriktningen synliggörs. Vi redovisar hur 

forskare iakttagit hur kommunikationen fungerar i klassrummet och vill belysa det med nya 

ögon genom att även lyfta fram elever i matematiksvårigheter därmed anser vi att vi har 

perspektivmedvetenhet. Vårt val, en intervjustudie som datainsamlingsmetod, får styras av 

våra frågeställningar. Vi upplever att det råder en harmoni mellan vår forskningsfråga, de 

antaganden vi gör och det vi studerar samt datainsamlingen och den teknik som används för 

att analysera detta. Vi har en medvetenhet om att vi inte lägger till något som inte har med det 

vi studerar att göra. De slutsatser vi drar förankrar vi i det material som vi får fram från vår 

studie. Vi anser att vi har beaktat det etiska värdet genom att inte låta våra egna personliga 

erfarenheter ge vissa resultat större vikt. Vi har en tanke genom arbetet att presentera 

materialet med god innebördsrikedom, struktur samt lyfta fram de mönster eller centrala drag 

som vi finner i vår intervjustudie. Vid tolkning av våra resultat ska vi ha i åtanke att de ska ha 

en empirisk förankring, alltså vår tolkning ska ha en förankring i verkligheten, vilket vi får 

påvisa. 

 

7 Resultat 

Vi kommer att redovisa resultaten utifrån våra frågeställningar. I den ena 

resultatredovisningen har vi utgått från våra frågeställningar. För att få en förståelse för 

resultatet tar vi hjälp av analysverktyget (se bilaga 2) som är inspirerat av Hufferd-Ackles et 

al. (2004) och Brousseau (1997). 



20 

 

7.1 Resultat och analys utifrån frågeställningarna 

Här nedan analyserar och presenterar vi resultatet utifrån frågeställningarna. 

 

7.1.1 Bemötande av elever i matematiksvårigheter 

Följande resultat speglar frågeställningen: På vilket sätt möts elev i matematiksvårigheter i 

samband med problemlösning i matematik? Vid analys av våra intervjuer såg vi att följande 

teman framträdde när det gällde att möta elever i matematiksvårigheter: tillgänglighet, 

instruktioner och relationer.  

 

Tillgänglighet 

För att alla elever skulle få möjlighet att tillägna sig problemlösningsuppgifterna så valde 

lärarna att göra på olika sätt för att så skulle ske. Vissa valde att ha en svårighetsstegring i sina 

problemlösningsuppgifter. Andra lärare valde att problemlösningsuppgifterna skulle vara så 

öppna att alla elever skulle kunna ta sig an dem. Några lyfte fram att de delade upp 

uppgifterna och presenterade en uppgift i taget för att det inte skulle bli för mycket 

information för eleven att hantera. En lärare gav elever i matematiksvårigheter andra 

problemlösningsuppgifter än de övriga eleverna i klassen. Vidare angav lärarna att de använde 

sig av kompensatoriska hjälpmedel som stöd för alla elever, men särskilt med tanke på elever 

i matematiksvårigheter för att öka möjligheten att lösa problemlösningsuppgifterna. De 

kompensatoriska hjälpmedlen kan till exempel vara multiplikationsrutor, miniräknare, white 

board och annat konkret material. 

Exempel på hur lärare uttrycker tillgänglighet genom svårighetsstegring av uppgifter, öppna 

problem samt val av andra uppgifter: 

Svårighetsstegring av problemlösningsuppgifter: 

Jag gillar ju också om det går att påbörja uppgiften lite enkelt och att den kanske sen växer och blir 

svårare ju djupare ner man kommer i den men att man i alla fall ska kunna påbörja den…(lärare 10) 

Öppna problem:  

Det gäller att när du väljer problem att kunna välja problem som är så öppna och har möjlighet att lösas 

på många olika sätt. (lärare 8) 
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Val av att ge elever i matematiksvårigheter andra problemlösningsuppgifter än resten av 

klassen. 

...när jag väljer ut, då kan jag nog välja lättare uppgifter som är lättare för dem att förstå och det gör jag 

nog ofta så jag vet ju de som vill ha en utmaning och vill ha lite svårt att de får lite svårare och att man 

försöker anpassa utifrån vad de kan. (lärare 11) 

 

Instruktioner 

Det vi såg i vår studie var att lärare i stor utsträckning hade någon form av instruktion för att 

tydliggöra budskapet i problemlösningsuppgiften. Vi uppfattar det som att målet var att nå 

alla elever i klassrummet, även elever i svårigheter. Det som framträdde var att lärarna visade 

problemlösningsuppgiften på tavlan, läste igenom uppgiften tillsammans, förklarade 

matematiska begrepp, påminde om strategierna, ritade upp problemet, gav extra instruktioner 

till elever som var i behov av det. De extra instruktionerna kunde ske före lektionen och under 

lektionen efter den gemensamma genomgången. 

En lärare beskrev hur hon förklarar begrepp så här: 

Det var bland annat därför jag skrev upp de där begreppen på tavlan, för att har man matematiska 

svårigheter så är det ofta, så handlar det mycket om begrepp. Begreppsförvirring, en stress över att man 

inte ska komma ihåg hur man ska göra plus att man kanske inte är så jätteduktig på multiplikation till 

exempel. (lärare 2) 

 

Relationer 

Mer än hälften av lärarna angav att de vid planeringen av problemlösningslektionen förutsåg 

svårigheter och tänkte igenom gruppernas sammansättning. Några lärare angav att de hade 

höga förväntningar på eleverna att de skulle ta sig an uppgiften, både när det gäller samarbete 

och förmåga att lösa problemet. De flesta lärarna ville att det inte skulle vara alltför stora 

skillnader i matematisk kunskap mellan eleverna men att de elever som var i 

matematiksvårigheter skulle kunna få “draghjälp” av sina kamrater i gruppen. Här fanns det 

ett flertal variationer på hur lärarna grupperade eleverna. Vi kunde se att lärarna kunde 

gruppera utifrån samarbete, språk och matematisk kunskap. När syftet med grupperingarna 

var att kunna samarbeta med alla i klassen kunde detta göras genom att gruppera eleverna som 

de sitter eller lotta grupperna. Där det fanns ett flertal elever med annat modersmål satte 

läraren samman grupper med samma språk för att få hjälp med språket av språkstöd. Då 
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lärarna grupperade utifrån ett matematiskt syfte kunde de till exempel göra matematiskt 

homogena par, nivågruppering där eleverna är nära varandra matematiskt men att de ändå har 

en viss nivåskillnad. En lärare angav att hon brukade gruppera eleverna i grupper med en 

”stark” elev, en ”mellan” elev och en ”svag” elev. 

En lärares beskrivning av homogena par: 

...då gjorde jag i det här fallet homogena par för att jag tänkte att de skulle dra lite jämnt på något vis, 

just i det här fallet, så att de som är lite kluriga får jobba med varandra och de som är lite svagare får 

jobba med varandra. Ja, så att det inte skulle bli att den ena tar över för jag ville ändå i och med att det 

var praktiskt material också att dom skulle jobba på sin egen nivå där och inte bli stressade. (lärare 1) 

En lärares beskrivning av nivågruppering: 

...sen är det också svårt om man har fått bilden av sig själv att man är svag. Det är därför jag tycker det 

är bättre att man försöker ändå nivågruppera dem lite, för hamnar man då med någon som är duktig så 

spelar det ingen roll för den är så säker och så tror de att den har rätt och sen fastnar de i helt fel tänk. 

(lärare 12) 

En lärare angav att grupperna delades in så att det i varje grupp fanns en “svag elev” en 

“mellanelev” och en “riktigt stark” elev med följande motivering: 

...sen rätt eller fel att sätta så att det blir de allra starkaste som får ta de allra svagaste eleverna för att 

förklara för, men jag vill tro i mitt innersta att det stärker den starka eleven också att få syn på sitt eget 

lärande och kunna sätta ord på och öva sig på alla mattebegrepp och kunna träna sig på att förklara på 

olika sätt tills kompisen förstår. (lärare 15) 

Att lärare anpassar uppgifter och erbjuder kompensatoriska hjälpmedel, ger extra 

instruktioner, förutser hinder och tänker igenom gruppsammansättningar kan få betydelse för 

elever i matematiksvårigheter genom att det kan ge ökade möjligheter till kommunikation 

samt att ett lärande i matematik sker. 

 

7.1.2 Typ av matematiska problem som eleven möter 

Detta resultat grundar sig i frågeställningen: Vilken typ av matematiska problem får eleven 

möta i samband med problemlösningslektioner?  

Det vi kan se utifrån vår studie är att de allra flesta lärarna väljer problem utifrån det 

matematiska arbetsområde de arbetar med för tillfället. Följande teman framträder i lärares val 

av problemlösningsuppgifter. Val av problemlösningsuppgifter som kan medföra att alla 

elever får en matematisk utmaning, val av problemlösningsuppgifter som kan ge möjligheter 
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till kommunikation och kan medföra att alla elever får en matematisk utmaning samt val av 

problemlösningsuppgifter utan matematisk utmaning. 

 

Problemlösningsuppgifter som kan medföra att alla elever får en matematisk utmaning 

Flera lärare uppger att de väljer att ta sina problemlösningsuppgifter från matematikboken 

men att de anpassar dessa utifrån elevernas behov. Då vi fått inblick i vilka böcker de hämtat 

sina problemlösningsuppgifter kunde vi se att dessa uppgifter kunde medföra en matematisk 

utmaning för alla elever vid anpassning, men att den kommunikativa aspekten inte kunde 

bekräftas. Förutom att använda problemlösningsuppgifter från matematikboken använder sig 

en del lärare även av problemlösningsuppgifter från bland annat Matematiklyftets 

problemlösningsbank och från NCM:s hemsida (Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning). Dessa lärare anger även att problemlösningsuppgifterna helst ska vara 

öppna. Det finns även exempel på lärare som hämtar sina problemlösningsuppgifter från 

andra ställen än matematikboken och anpassar dem till sina elever. Några lärare anger att de 

verklighetsförankrar sina problemlösningsuppgifter för att eleverna ska tycka det är roligt och 

inspirerande, att det ska väcka ett intresse hos eleverna. 

Exempel på när lärare tar uppgifter ur matematikboken: 

Jag ibland tar jag ur...för jag måste ju titta i alla årskurser...alla årskursers matteböcker, då 

kanske jag kan plocka idéer eller problemlösning där ur, men som jag konstruerar lite utefter 

nivå, vad jag har för elever. (lärare 14) 

Lärare som hittar sina problemlösningsuppgifter från andra ställen än matematikboken anger 

även att de anpassar dem, för att de ska passa alla elever även elever i matematiksvårigheter. 

Ja, 32 rika problem av Maria Larsson, men det finns som sagt andra, det börjar att ploppa upp 

fler och fler. Jag tror att det är någon skola i Stockholm som lägger upp på sin hemsida och där 

är jag och nallar och den kan man spara ner på sin dator och ändra lite så det blir sådana 

uppgifter som är anpassade för den kunskapsnivån vi är på härinne. (lärare 2) 

Problemlösningsuppgifter som ger alla en utmaning, även elever i matematiksvårigheter, om 

lärare har anpassat dem, är uppgifter där det krävs en matematisk tanke och inte bara en 

matematisk procedur. 
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Problemlösningsuppgifter som kan ge möjlighet till kommunikation och kan medföra 

att alla elever får en matematisk utmaning 

De flesta lärarna uttrycker i intervjuerna att problemlösningsuppgifterna ska vara öppna vilket 

kan medföra möjligheter till kommunikation mellan eleverna. Några lärare uttrycker att i valet 

av sina problemlösningsuppgifter ska de vara både matematiskt utmanande och ge möjlighet 

till diskussion. 

Ett exempel på hur en lärare beskriver problemlösningsuppgifter som är öppna och kan ge 

möjlighet till kommunikation: 

Men att vara med och diskutera med kamrater och komma fram till lösningar och just de här 

uppgifterna som är stora, Fermiproblem kallas det, där det inte finns ett korrekt svar. Det öppnar 

ju upp för dina tankar och dina lösningar och de idéer du har kan vara viktiga också. Jag tycker 

att det sänder en signal till det logiska tänkandet som är viktigt och det brukar de tycka är bra 

och man då är delaktig i det hela […] Jag tycker att det här öppnar upp för alla typer av elever. 

(lärare 8) 

 

Problemlösningsuppgifter utan matematisk utmaning 

Några lärare uppger att de väljer att använda textuppgifter från matematikboken eller tagit ett 

problem oplanerat. De berättar inte i intervjun om det finns någon matematisk utmaning kring 

detta val.  

Ett exempel på textuppgifter från matematikboken: 

...i många fall så tar jag mina uppgifter som finns i boken, det är ju väldigt bra.  

(lärare 15) 

Ett exempel på ett oplanerat problem: 

Ja så då hade jag valt ut ett problem inte så långt i förväg utan ganska så snabbt innan oplanerat...så det 

blev väl kanske en svår uppgift snarare än ett bra problem och sen tog jag upp den på paddan så att jag 

fick upp den på skärmen och så fick de ett papper med problemet och sen fick de läsa själva...eller jag 

läste för dem. Sen gick jag egentligen inte igenom så mycket vad de skulle göra eller vad den handlade 

om och sen så fick de läsa själva eller påbörja den… (lärare 10) 

Lärare anger att de möter elever i matematiksvårigheter genom att planera vilken typ av 

matematiska problemlösninguppgifter lektionen ska innehålla och anpassar dem. 
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7.1.3 Lärares beskrivning av kommunikation i samband med problemlösning 

Detta resultat utgår från frågeställningen: Hur beskriver lärare innebörden av kommunikation 

i samband med problemlösning i matematik och vad betyder det för elever i 

matematiksvårigheter? 

Alla intervjuade ansåg att det var viktigt med kommunikation vid problemlösning. De lyfte 

fram att det var en nödvändighet i problemlösningssammanhang men att den förekommer 

även i andra sammanhang.  

Följande teman framträder kring hur lärare beskriver innebörden av kommunikation i 

samband med problemlösning i matematik; kommunikation som sker i klassrummet vid 

problemlösning samt möjligheter och hinder i kommunikationen. Ett tema som också 

framträdde i samband med kommunikation var tid att kommunicera problemlösning. 

 

Kommunikation som sker i klassrummet vid problemlösning 

Lärare lyfte fram att det inte bara var muntlig kommunikation utan även skriftlig 

kommunikation som sker i klassrummet. Den kommunikation som sker var mellan lärare- 

elev och elev-elev. Att så är fallet gav lärarna exempel på i sina intervjuer. 

Exempel på muntlig kommunikation:  

Dom säger ju också själva att det är så mycket lättare för då kan vi diskutera problemet och då 

har vi kommunikationen igen. Det är den som på något sätt är en grund för förståelsen. (lärare 5) 

Exempel på skriftlig kommunikation: 

Jo, men där är det så, framförallt om man lyckas hitta rätt nivå så att man måste kanske anteckna 

för att komma ihåg eller provar sig fram så att det finns någonting nedskrivet för att kunna veta 

hur dom ska kunna gå vidare, då blir det ju mer kommunikation åtminstone den skriftliga 

kommunikation. Det är ju lättare för dom att berätta också när dom har gjort egna anteckningar. 

(lärare 3) 

Alla lärare började med att introducera uppgiften. Sedan delade alla lärarna in eleverna i par 

eller grupper, så att de kunde kommunicera med varandra, även fall där lärarna deltog mer 

eller mindre aktivt i elevernas kommunikation fanns här. I de problemlösningslektioner där 

läraren samlade eleverna vid slutet av problemlösningsuppgiften, återtog läraren ansvaret för 

kommunikationen men delade kommunikationsutrymmet med eleverna.  
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Möjligheter i kommunikationen 

När vi studerar våra intervjuer ser vi att elevers och lärares frågor och följdfrågor kan hjälpa 

till att föra samtalet framåt samt att klargöra och fördjupa elevernas matematiska resonemang. 

Lärare angav flera exempel på hur elever och de själva använde sig av frågor för att stödja 

eleverna under problemlösningslektionen.  

Lärare talade om att de behövde stödja elever att komma igång och då ställde de stödjande 

frågor som ”Hur börjar vi?”, ”Vad blir nästa steg?”. De ställde tillsammans med eleverna i 

klassrummet också klargörande frågor. Då kunde frågorna till exempel vara: ” Vad fick ni 

fram då?” och ”Vad fick ni veta då?” samt ” Kan du förklara för mig?”. Lärare gav också 

exempel på följdfrågor som de ställde till eleverna för att utmana och fördjupa elevernas 

resonemang. 

Exempel hur en lärare beskriver hur hon ställer följdfrågor. 

…kanske ibland ställer en följdfråga på någonting när jag hör någon resonera, så kanske jag, om 

du byter ut den här mot det. Vad händer då? (lärare 4) 
 

Hinder i kommunikationen 

Lärare anger i huvudsak tre hinder som kan uppstå vid kommunikation i klassrummet. Dessa 

hinder är, elever som inte vågar kommunicera muntligt, torftig kommunikation och 

koncentration.  

Flera lärare har beskrivit att de har elever som inte vågar kommunicera muntligt, vilket då blir 

ett hinder när eleven ska arbeta i grupp med problemlösning.  

Exempel där lärare anger att elever inte vågar kommunicera muntligt: 

Men självklart har jag varit i klasser där den största delen har matematiksvårigheter och det blir 

lite klurigt. Ofta är det ju inte bara matematiken som är det stora hindret, utan det är 

klassrumsklimatet också som påverkar och det är just i matematik väldigt jobbigt om 

klassrumsklimatet inte är bra och trevligt. Det kan nästan förstöra mer kan jag tycka, speciellt i 

det kommunikativa, kan det just när det är verbalt. Man vågar inte säga vad man tänker och 

tycker för att man är rädd att det ska bli fel. Där då andra elever är elaka. (lärare 1) 

Några lärare menar att brist på förståelse av begrepp kan medföra ett torftigt språk i 

matematik, vilket också kan medföra hinder i kommunikationen för eleverna vid arbete med 

problemlösning i grupp.  
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Exempel på lärares beskrivning av att kommunikationen blir torftig: 

Om man säger så här: Dom har nog inte problem med kommunikationsförmågan, men när de 

kommunicerar så blir det inte så omväxlande och så djupgående. Om det är så att man saknar 

vissa begrepp, man saknar ja, man saknar liksom skelettet att bygga kommunikationen kring för 

att man kanske inte blir så bra på att förklara om man inte ser till att dom får presentera dom 

bitar de faktiskt kan. (lärare 2) 

Flertalet lärare angav att koncentrationen hos eleverna utgjorde ett hinder för 

kommunikationen. 

Exempel på när koncentrationen kan utgöra ett hinder för kommunikationen: 

Det är väl det jag har mest här, det där med koncentrationen, att kunna fokusera på rätt sak. 

(lärare 6) 

 

Tidsaspekten 

Den tid som lärare arbetar med problemlösning i klassrummet varierar kraftigt. Allt från 40 

minuter till flera veckor. Detta menar vi kan både vara ett hinder och en möjlighet. En kort 

tidsram för problemlösning kan göra att vissa elever får få möjligheter att diskutera medan en 

för lång tidsram kan göra att elever med låg uthållighet har svårt att hålla fokus uppe. Det kan 

också vara en möjlighet till kommunikation för elever som behöver lång tid på sig att lösa 

problemlösningsuppgifter. 

Exempel på att eleverna får kort tid att diskutera: 

…och sen kan man tänka sig ett steg till där paren går ihop med ett annat par…ja…och då känner man 

sig tidspressad kanske…(lärare 9) 

Lärare anger att kommunikation är nödvändig vid problemlösning. Lärare anger att det även 

finns svårigheter i kommunikationen. Lärare möter elever i matematiksvårigheter genom att 

ställa frågor och följdfrågor för att föra kommunikationen framåt samt att fördjupa det 

matematiska resonemanget vilket kan medföra ett ökat kommunikativt lärande för elever i 

matematiksvårigheter. 
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7.1.4 Lärares beskrivningar av didaktiska strategier i klassrummet 

Detta resultat grundar sig på frågeställningen: Hur beskriver lärare sina didaktiska strategier i 

klassrummet under problemlöningslektionen? De teman som framträder kring lärarens 

didaktiska strategier i klassrummet är generella och specifika didaktiska strategier och 

didaktiska strategier kopplat till erfarenhet. 

 

Generella och specifika didaktiska strategier 

Lärarna använder sig av både generella och specifika strategier under sina 

problemlösningslektioner. En generell strategi som lärarna använder sig av är att de varierar 

sitt förhållningssätt genom problemlösningslektionen. De flesta lärarna presenterar problemet, 

därefter förhåller sig ganska passiva på så sätt att de vill att eleverna ska få möjlighet att tänka 

själva, men ger ledtrådar där det behövs och avslutar lektionen med att hjälpa till att lyfta 

fram, bredda och stötta grupperna vid den gemensamma presentationen av lösningarna. 

Exempel på hur lärare beskriver sin roll under problemlösningslektionen. 

Min roll är ganska aktiv i början vid presentationen av problemet, sedan tycker jag nog att jag tar ett 

steg tillbaka och går runt och lyssnar och iakttar, stannar till och som jag sa tidigare då, handleda i den 

mån dom behöver det utan att säga för mycket och sedan måste man känna av när man tycker att det är 

dags att samla ihop gruppen igen. (lärare 7) 

Lärare nämner att de även använder sig av specifika strategier som till exempel stöttning av 

elever som visar brister i den matematiska kommunikationen. Lärare anger att de förbereder 

eleverna innan problemlösningslektionen samt att de diskuterar med eleverna vid andra 

tillfällen än just under problemlösningslektionen för att utveckla de matematiska begreppen 

som inte framkom under lektionen. Andra specifika strategier som lärare nämner och då i 

samband med elever i matematiksvårigheter är extra instruktioner och kompensatoriska 

hjälpmedel vilka har redovisats under resultaten kring den första frågeställningen. 

Både lärares generella och specifika strategier kan ge ökade möjligheter till matematiskt 

lärande men de specifika kan ge enskilda elever eller grupper ännu större möjligheter då 

läraren genom sina strategier kan medverka till att det blir en kompensatorisk effekt, speciellt 

för elever i matematiksvårigheter. 
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Didaktiska strategier kopplat till erfarenhet 

Det vi ser i vår intervjustudie är att arbetslivserfarenhet inte verkar spela någon roll i vilken 

utsträckning man arbetar med kommunikativ problemlösning i klassrummet och med det 

också det didaktiska förhållningssättet som följer med det arbetssättet. Relativt nyutbildade 

lärare kan likväl som lärare med mångårig erfarenhet arbeta med kommunikation i 

problemlösning. Det som verkar vara avgörande, enligt våra lärare är att de har någon kollega 

att samarbeta med som har samma referensram kring problemlösning, att läraren inte blir helt 

själv med att planera undervisningen.  

Om man som lärare arbetar fullt ut med kommunikation och problemlösning verkar vara skört 

då ändrad arbetssituation genom andra elevgrupper och kollegor kan göra att det 

gemensamma problemlösningsarbetet avstannar eller minskar. Dock sa nästan alla att 

matematiklyftet hade haft inverkan på deras undervisning i problemlösning. 

En lärare uttryckte samarbetet så här: 

… när vi har kört de senaste gångerna, genom att vi båda har kört mattelyftet och så är vi inne i 

tänket … (lärare 1) 

När man inte hade längre hade möjlighet till samarbete uttryckte en annan lärare det så här: 

Oj, nu var det länge sedan eftersom jag har bytt stadie och tagit nya elever så var det ett tag 

sedan jag jobbade fullt ut en hel lektion med problemlösning...De här eleverna har inte gått 

igenom problemlösningsmodulen, för det är ju även ett tankesätt även för eleverna. Det är ju inte 

bara ett sätt för läraren. Så nu det här läsåret så har jag tagit det i små steg och vissa delar utav 

det. (lärare 3) 

Lärare anger att de varierar sitt didaktiska förhållningssätt, använder sig av didaktiska 

strategier för att överbrygga hinder i kommunikationen, vilket kan ha betydelse för elever i 

matematiksvårigheter då elevers matematiskt torftiga språk kan utgöra ett hinder för lärande. 

Det finns även didaktiska strategier kopplade till erfarenhet. Lärare anger att kollegialt 

samarbete är avgörande för arbetet med kommunikativ problemlösning i klassrummet. 

 

7.1.5 Sammanfattning av resultaten 

Lärare anger att de möter elever i matematiksvårigheter genom att planera vilken typ av 

matematiska problemlösningsuppgifter lektionen ska innehålla och anpassar dem, ger dem 

möjlighet till att använda kompensatoriska hjälpmedel samt ger särskilda instruktioner för att 

eleverna ska kunna delta i undervisningen. Lärare anger att de förutser svårigheter och tänker 
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igenom gruppsammansättningar där alla kan få ta del av och delta med hjälp av 

kommunikation för att öka möjligheten till lärande. Lärare som anger att de väljer 

problemlösningsuppgifter utifrån att elever ska få en matematisk utmaning anger även att de 

använder sig av uppgifter som är öppna. De öppna problemlösningsuppgifterna kan medföra 

att kommunikation möjliggörs vilket några lärare angav vid val av problemlösningsuppgifter 

att eleverna skulle få möjlighet att diskutera. Lärare anger att den kommunikation som sker i 

klassrummet är både muntlig och skriftlig. De möjliggör kommunikation genom att använda 

sig av stödjande frågor och följdfrågor för att föra kommunikationen framåt samt fördjupande 

och klargörande frågor för att utveckla det matematiska resonemanget. Lärare anger även att 

det finns hinder i kommunikationen såsom att elever inte vågar prata, elever har torftig 

kommunikation och elever med låg uthållighet har svårt att hålla koncentrationen uppe. De 

generella didaktiska strategier som lärare beskriver är en variation i sitt didaktiska 

förhållningssätt under problemlösningslektionen. En specifik didaktisk strategi för att stötta 

elever som brister i den matematiska kommunikationen anger lärarna är att de förbereder 

eleverna. Erfarenhet är inte avgörande för hur lärare använder sig av didaktiska strategier i 

problemlösning utan det som i resultaten visade sig vara avgörande är att ha möjlighet till 

samarbete med kollegor.  

Utifrån syftet med studien ser vi att lärarna anger att de skapar möjligheter till kommunikation 

för elever i matematiksvårigheter med hjälp av olika pedagogiska och didaktiska verktyg som 

de använder sig av i sin undervisning i matematik vilket redovisats här ovan. 

 

7.2 Att förstå resultaten utifrån analysverktyget 

För att få en fördjupad förståelse och se variation i de teman som framträder utifrån våra 

frågeställningar så redovisar vi här nedan resultatet med hjälp av ett analysverktyg (bilaga 2) 

som består av fem steg och har inspirerats av Hufferd-Ackles et al. (2004) och Brousseau 

(1997). Vi kopplar resultaten och jämför dem med analysverktyget och placerar in dem på det 

steg som det temat motsvarar. Genom analysverktyget hoppas vi kunna synliggöra olika 

komponenter i kommunikationen i det matematiska klassrummet med fokus på 

problemlösning och hur dessa kan få särskild betydelse för elever i matematiksvårigheter. 

Utifrån val av problemlösningsuppgifter utan matematisk utmaning, ett tema som framträder i 

resultaten, kunde vi finna att lärare väljer uppgifter utan förberedelse och utan genomgång. Vi 

kunde inte utläsa om det gavs någon matematisk utmaning i uppgiften. Eleverna fick arbeta 
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med uppgiften själva. Vi fann att lärare i stor utsträckning använde sig av instruktioner men 

inte alla, vilket motsvarar steg 1 i analysverktyget. Detta kan få betydelse för elever i 

matematiksvårigheter genom att det kan försvåra deras möjligheter till förståelse av uppgiften 

och en minskad möjlighet till ett matematiskt lärande genom kommunikation. Utifrån temat 

didaktiska strategier kopplat till erfarenhet kunde lärare som ändrat sina arbetsförhållanden 

och inte har den kollegiala samverkan ha svårt att fullfölja en hel lektion med problemlösning 

enligt matematiklyftets didaktiska förhållningssätt, vilket motsvarar steg 2 i analysverktyget. 

Detta kan få betydelse för elever i matematiksvårigheter genom att de får möjlighet att få 

kognitivt utmanande uppgifter med instruktioner så att de kan ta sig an uppgiften. Det kan 

dock vara ett hinder till matematiskt lärande om möjligheten att kommunicera inte ges. Lärare 

som väljer problemlösningsuppgifter som är öppna samt anpassar, det kan medföra att alla får 

en matematisk utmaning. Utifrån temat instruktioner ger lärare instruktioner till 

problemlösningsuppgiften och utifrån temat möjligheter i kommunikationen ställer läraren 

stöttande frågor under problemlösningslektionen. Utifrån temat generella och specifika 

didaktiska strategier visar läraren variation i sitt didaktiska förhållningssätt under 

problemlösningslektionen vilket motsvarar steg 3 i analysverktyget. Detta kan få betydelse för 

elever i matematiksvårigheter genom att eleverna får möjlighet till för dem anpassade 

problemlösningsuppgifter med en matematisk utmaning. Lärares didaktiska förhållningssätt 

och deras stöttande frågor kan medföra ökade möjligheter till kommunikation. Om det 

ovannämnda sker samt att lärare förutser hinder, ger möjlighet till kompensatoriska 

hjälpmedel och tänker igenom sina elevgrupperingar innan problemlösningslektionen och 

utmanar med frågor under problemlösningslektionen, motsvarar det steg 4 i analysverktyget. 

Detta kan få betydelse för elever i matematiksvårigheter genom att dessa anpassningar 

sammantaget kan ge ökade möjligheter till kommunikation och ökat matematisk lärande. Om 

lärare använder sig av verktygen i både steg 3 och 4 samt verklighetsanpassar problem, ger 

extra instruktioner, förberedelse med eleven innan lektion och kommunikation kring 

problemet vid andra tillfällen, motsvarar det steg 5 i analysverktyget. Då kan detta få 

betydelse för elever i matematiksvårigheter genom att lärare förutser hinder och väljer 

problem så att alla elever kan delta, även elever i matematiksvårigheter. Använder sig lärare 

också av både pedagogiska och didaktiska verktyg för att stödja elever i matematiksvårigheter 

ökar möjligheten till kommunikation vilket också bidrar till att utveckla det kognitiva lärandet 

i matematik. 
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Analysverktyget har hjälpt oss att se en större variation i lärarnas val av 

problemlösningsuppgifter och vi ser en progression i hur lärare möter elever i 

matematiksvårigheter utifrån kommunikation, instruktioner och didaktiska strategier. 

 

8 Diskussion 

Här nedan för vi en diskussion kring vårt val av metod med förankring i metodlitteraturen 

samt resultatdiskussion kopplat till vår teoretiska referensram och relevant forskning för 

studien. Resultatdiskussionen presenteras i två delar, dels en diskussion utifrån resultatet från 

våra frågeställningar och dels en diskussion utifrån att förstå våra resultatet av våra 

frågeställningar utifrån analysverktyget. Slutligen tar vi upp behov av fortsatt forskning samt 

har en avslutande reflektion. 

 

8.1 Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer då vi ansåg att det passade vårt 

syfte väl. Då vi ville få fördjupad kunskap om och förståelse för hur lärare i matematik 

beskriver att de skapar möjlighet till kommunikation, använder sig av didaktiska strategier 

samt möter elever i matematiksvårigheter och då särskilt i samband med problemlösning. 

Valet av matematiklärare på mellanstadiet gjorde vi då vi ville se hur lärare använde sig av 

kommunikation i sin undervisning. Den kunskapen kan vara värdefull för speciallärare i 

matematik genom att få en inblick i vilka verktyg läraren använder sig av för att möta elever i 

matematiksvårigheter. Det kan också innebära att vi har missat andra mellanstadielärare och 

deras uppfattningar om problemlösning i matematik vilket kan ha gjort att vi missat värdefull 

information. 

I studien har vi intervjuat 16 lärare, med tanke på studiens omfattning är det ett rimligt antal. 

Det är av vikt att se det som ett litet underlag och därför har vi inte dragit några generella 

slutsatser utifrån vår intervjustudie. Sådana aspekter på representativitet och generaliseringar 

framhåller Nilholm och Göransson (2013) som viktigt att vara medveten om i kvalitativa 

studier. 

Det skulle kunna ha varit ett värde i att göra observationer i de intervjuades klassrum under en 

problemlösningslektion. Dels för att se om lärarens uppfattning om det som händer i 

klassrummet stämmer överens med det som sker i verkligheten samt för att få mer 
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information. Vi anser att vi har uppfyllt informationskravet då vi i god tid hörde av oss till 

våra informanter och de fick också ge sitt samtycke till att ingå i studien. Vid intervjuns slut 

förklarade vi syftet med studien och hur materialet kommer att användas. Vi fick inte några 

indikationer på att det skapade osäkerhet eller ovilja hos lärarna till fortsatt deltagande i 

studien. Med detta anser vi att vi även har uppfyllt nyttjandekravet. Vi anser att vi även har 

uppfyllt konfidentialitetskravet då vi bytt ut lärares, elevers och skolors namn. Vi har även 

varit medvetet sparsmakade hur vi fått fram informanter samt antalet år lärarna har i yrket. Vi 

bor båda i mellanstora kommuner och om vi är för informativa med hur vi fått fram namnen 

på mellanstadielärarna, anger deras kön och antalet år i yrket kan detta få effekter på 

konfidentialitetskravet. Men genom att vi är så sparsmakade med informationen kan det leda 

till att validiteten på vår studie minskar. Dock kan vi tydliggöra att alla intervjuer har 

analyserats och att citaten är jämt fördelade över skolorna. Vid en överblick av de citat som 

redovisas i resultaten kan man se att 6 av de 16 respondenterna står bakom över hälften av 

citaten. Här vill vi förtydliga att detta kan ses som något snedfördelat, övriga lärares 

kommentarer som inte tas upp i studien är likvärdiga med de citat som framhållits. 

 

Vår intervjuguide (bilaga 4) bestod av öppna frågor men eventuella följdfrågor kunde bestå av 

en mera sluten karaktär. Vi håller oss till vad Cresswell (2013) kallar god intervju procedur 

genom att vara en god lyssnare istället för att vara en frekvent talare under intervjun. Frågorna 

hade ett fokus kring problemlösning, kommunikation och elever i svårigheter.  Vi använde oss 

av tratteknik (Kvale och Brinkmann, 2014) vid våra intervjuer. Vi hade dock inte indirekta 

frågor utan ställde öppna frågor om problemlösning, men lade in frågor om kommunikation 

och elever i svårigheter för att få vetskap om deras uppfattningar och erfarenheter utan att de 

haft en möjlighet att förbereda sig för detta.  

Vi har valt att analysera våra intervjuer utifrån våra frågeställningar. Detta gjorde vi genom att 

finna teman i våra transkriberade intervjuer för att på så sätt finna svaret på våra 

frågeställningar. Vår inriktning var att även under tiden analysera våra intervjuer men 

tidsaspekten gjorde att vi analyserade allt i efterhand. Det kan ha medfört att vi inte fått fram 

alla aspekter då vi inte ändrat på intervjuguiden under tiden. De teman vi fann utifrån våra 

frågeställningar jämförde vi med analysverktyget inspirerat av Hufferd-Ackles et al. (2004) 

och Brousseau (1997). Detta gjorde att analysarbetet var tidskrävande. Förhoppningen är att 

vi lyfter fram vital information ur vår intervjustudie samt belyser fler aspekter.  
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Tidigare under utbildningen har vi läst om Hufferd-Ackles et al. (2004) analysverktyg och nu 

under litteraturgenomgången stiftade vi bekantskap med Brousseau (1997) och det didaktiska 

kontraktet. Vi hittade beröringspunkter och istället för att använda dessa var för sig skapade vi 

ett eget analysverktyg (bilaga 2) för att bygga en bro mellan dessa didaktiska förhållningssätt. 

 

8.2 Resultatdiskussion 

Syftet med vårt arbete var att få en fördjupad förståelse av hur lärare skapar möjligheter till 

kommunikation, använder sig av didaktiska strategier samt möter elever i 

matematiksvårigheter i problemlösning. Vi kommer att nedan att diskutera utifrån våra 

frågeställningar samt resultatet från vårt analysverkyg. 

 

8.2.1 Diskussion utifrån frågeställningarna 

Vi diskuterar nedan resultatet av våra frågeställningar kring kommunikation och elever i 

matematiksvårigheter i samband med problemlösning.  Det som diskuteras är; bemötande av 

elever i matematiksvårigheter, matematiska problemlösningsuppgifter elever får möta, lärares 

beskrivningar av kommunikation i klassrummet samt lärares beskrivningar av sina didaktiska 

strategier. 

 

Bemötande av elever i matematiksvårigheter i samband med problemlösning 

Enligt Brousseau (1997) är det viktigt att läraren väljer problemlösningsuppgifter så att ett 

lärande kan ske och att det måste ske i ett socialt sammanhang. Lärarens roll är viktig då det 

är läraren som ger ramarna för hur ett lärande ska ske. Läraren ger direktiven, spelreglerna, 

för hur lektionen ska vara ett tillfälle för kunskapsinhämtande. För att ett lärande ska ske är 

det viktigt att läraren har valt ett problem där eleverna tar sig an problemet och att det är deras 

motivation som gör att de tar sig an problemet. Problemet ska vara sådant att det ger kunskap 

åt eleven. 

I vår analys såg vi att tre teman framträdde, tillgänglighet, instruktioner och relationer.  

När vi tittade på tillgänglighet kunde vi se att lärarna valde vilka problemlösningsuppgifter 

eleverna skulle arbeta med, men det är svårt att dra en slutsats kring huruvida det bidrog till 

ett lärande för alla elever. Problemlösningsuppgifterna valdes i de flesta fall så att det skulle 

kunna ske ett lärande för alla elever. Det vi har sett är en variation i vilken typ av uppgifter 
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som har valts. Lärarna i intervjustudien har också gett förslag på andra typer av problem som 

valts till andra lektioner. Några av lärarna uttryckte också att det var viktigt att 

problemlösningsuppgifterna skulle vara elevnära, vilket gör att möjligheterna ökar för att 

eleverna lättare ska ta till sig kunskapen då den ligger närmare deras erfarenhetsvärld. En 

elevnära och öppen uppgift borde också öka motivationen för eleven att ta sig an uppgiften. 

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (1 kap. 4 §. Skollagen 2010:800) och vi ser att hälften 

av lärarna i studien har angett att de använder sig av kompensatoriskt material. Det ökar 

möjligheterna för elever i matematiksvårigheter att tillgodogöra sig undervisningen i 

problemlösning. Här kan man fundera kring den andra halvan av lärare. Använder de sig av 

kompensatoriska hjälpmedel men att vi inte fick fram det i studien eller är det så att de inte 

använder sig av kompensatoriska hjälpmedel? Då kan det utgöra ett hinder för elever i 

matematiksvårigheter. 

När det gäller instruktioner så introducerade många lärare, det valda problemet för eleverna så 

vi kan se att lärarna ger direktiv för problemlösningslektionen, vilket vi tror ökar möjligheten 

för alla elever att förstå vad problemlösningslektionen ska gå ut på. I vår resultatredovisning 

såg vi även att lärare lyfte fram ord och begrepp vid introduceringen av problemet. Vi har inte 

kunnat påvisa vad Norén (2010) menar kan hända vid matematikundervisningen i klassrum 

där det behövs och arbetas med språkutveckling, att förklaringar av ord tar över till nackdel 

för matematikinnehållet. Däremot upplever vi att lärare är medvetna om att inte tala om för 

mycket vid introducering av problemet då de lyfter fram ord och begrepp vilket Larsson 

(2015) anser vara nödvändigt för att inte minska den kognitiva utmaningen i problemet. 

När det gäller temat relationer så menar både Vygotskij (1999) och Brosseau (1997) att man 

lär sig i ett socialt sammanhang. Lärarna i studien möjliggjorde kommunikation mellan 

eleverna genom att eleverna fick kommunicera med varandra i grupper både muntligt och 

skriftligt.  

Studiens lärare valde att sätta ihop eleverna i grupper och flera av dem har förklarat att de 

tänkte att de skulle “dra varandra”, då anser vi att det är en förebyggande åtgärd samt att det 

utvecklar en inkluderande lärmiljö där elever involveras med varandra (Göransson och 

Nilholm, 2013). Engström (2015) menar att man särskiljer elever och skickar dem till 

specialpedagogen, men enligt de lärare som i denna studie berättade om sina 

problemlösningslektioner, var alla i klassen närvarande under problemlösningslektionerna, 

vilket kan ha en inkluderande effekt men behöver inte ha det.  
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Matematiska problemlösningsuppgifter som eleverna möts av i samband med 

problemlösningslektioner 

Utifrån Brousseaus (1997) tankar om val av problem så vill vi här ytterligare diskutera vilka 

val lärarna har gjort och vilka möjligheter samt hinder det kan medföra. Detta gör vi utifrån 

teman som vi kunde se i vår resultatanalys, problemösningsuppgifter som kan medföra att alla 

elever får en matematisk utmaning, problemlösningsuppgifter som kan ge möjlighet till 

kommunikation och kan medföra att alla elever får en matematisk utmaning samt 

problemlösningsuppgifter utan matematisk utmaning. 

Vi kunde se att lärarna i studien valde ut uppgifter både från matematikboken och från andra 

källor där man kan hitta öppna problemlösningsuppgifter. Något de allra flesta lärarna säger 

när de ska välja ut problem är att det ska höra ihop med det matematiska område som de 

arbetar med. Om lärarna anpassade uppgifterna i böckerna till alla elever är dock oklart då det 

inte har framkommit tydligt i studien. De lärare som uppger att de har hittat sina 

problemlösningsuppgifter på andra ställen än i matematikboken anger oftare att 

problemlösningsuppgifterna ska vara öppna och att de gör om problemen så att de ska passa 

elevgruppen. Dessa problemlösningsuppgifter kan medföra ökad kommunikation för eleverna, 

vilket då kan skapa ett kommunikativt arbetssätt som ger en utmaning till alla elever (Boaler, 

2013; Larsson, 2015). 

Om man har öppna uppgifter ökar möjligheten för att elever ska ta sig an problemet för att det 

då finns flera ingångar till problemet. Ofta finns det också flera möjliga lösningar vilket gör 

att man kommer ifrån problemet med att det ska vara ett enda rätt svar till 

problemlösningsuppgiften. De lärare som har beskrivit sina problemlösningslektioner anger 

att de har eller vill ha öppna uppgifter. Det är svårt att utifrån deras beskrivningar bedöma om 

problemlösningsuppgifterna är kognitivt utmanande för alla elever. 

 

Lärares beskrivningar av kommunikationen i samband med problemlösning i 

matematik 

Det vi ser är att alla lärare i studien tyckte att kommunikation vid problemlösning var viktigt 

och nödvändigt. När de beskrev sina problemlösningslektioner angav alla lärare att de 

möjliggjorde kommunikation mellan eleverna under lektionen. Även kommunikation mellan 

eleverna och läraren möjliggjordes. Att kommunikation möjliggörs i klassrummet är viktig ur 
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flera aspekter. Det är viktigt för den matematiska förståelsen (Martin et al., 2006) och det 

utvecklar den matematiska kompetensen (Kilpatrick et al., 2001, Höjgaard-Jensen, 2002).  

Här fann vi fyra teman vid analysen av våra resultat, kommunikation som sker i klassrummet, 

möjligheter i kommunikationen, hinder i kommunikationen och tidsapsekten. 

När det gäller kommunikationen i klassrummet såg vi att den kunde vara både muntlig och 

skriftlig. Genom att eleverna får möjlighet att samarbeta med varandra så är det inte bara den 

muntliga kommunikationen som används utan även den skriftliga kommunikationen. Detta 

kan ge möjlighet för elever i svårigheter enligt Sjöberg (2006) då andra elever kan vara de 

kommunikativa stöttorna. Men det kan även vara de elever med ett annat modersmål som 

finns i denna studies klassrum som genom att lärarna erbjuder samarbete mellan elever får 

möjlighet att både utveckla språk och matematik (Adler och Setati, 2001). 

Den kommunikation som skedde i klassrummen angav lärarna var både lärare-elev men också 

elev-elev vilket gör att det sammanfaller med Vygotskijs (1999) tankar att eleverna får 

uttrycka språket i kommunikation vilket också utvecklar tanken. Vi såg i resultaten att det 

fanns möjligheter i kommunikationen. Där man möjliggör kommunikation i klassrummet, 

även om den kan vara mer eller mindre effektiv, så har den en kompensatorisk effekt. Detta 

kan speciellt ha betydelse för elever i matematiksvårigheter då lärarens och elevers stödjande 

roll anses som viktig för elever i matematiksvårigheter (Sjöberg 2006). 

Liljekvist (2014) lyfter att kommunikation gynnar alla elever oavsett kognitiv förmåga och då 

bör den även gynna elever med matematiksvårigheter. Vi såg också att det fanns lärare i vår 

studie som ställde öppna frågor vilket enligt Hufferd-Ackles et. al. (2004) och Björklund 

Boistrup (2010) möjliggör kommunikation och utvecklar matematiskt tänkande. 

Ett tema som vi såg var hinder i kommunikationen. Även om eleverna får möjligheten att 

kommunicera så kan kommunikationen i sig vara torftig och det kan också vara så att eleverna 

inte vågar kommunicera muntligt. Det är inte säkert att bara för att man ordnar eleverna i 

grupper att det sker en lärande kommunikation, vilket vi ser ställer stora krav på läraren. 

Läraren ska ha enligt Brousseau (1997) ett adidaktiskt förhållningssätt. Hufferd-Ackles et al. 

(2004) menar att läraren ska vara där för att stödja litegrann och Vygotskij (1999) menar att 

läraren ska utmana elevernas tänkande precis lagom mycket. Lärarna lyfter fram flera 

aspekter som utgör hinder för det kommunikativa lärandet som att elever har svårt att 

fokusera och inte har den uthålligheten som krävs för att lösa uppgiften.  
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Resultaten visar stora skillnader i tid att kommunicera. Björklund Boistrup (2010) menar på i 

sin forskning att resonemang tar tid. I de klassrum där matematiska resonemang sker är 

tempot långsammare, det ställs fler öppna frågor och är sällan tyst. Resultaten gav oss mer 

frågor än svar. Hur hinner man på 40 minuter ha det matematiska resonemanget? Hur orkar 

elever med koncentrationssvårigheter hålla fokus uppe om problemlösningen är förlagd under 

lång tid, som veckor? Här ser vi en uppgift för oss i vår roll som speciallärare att synliggöra 

för lärare i matematik, att tiden som läggs på problemlösningsuppgiften balanseras mot tiden 

elever i svårigheter orkar hålla fokus uppe för att kunna genomföra den. 

 

Lärares beskrivningar av sina didaktiska strategier i klassrummet 

De teman som framkom i analysen av resultaten är generella och specifika strategier samt 

didaktiska strategier kopplade till erfarenhet. 

När det gäller de generella strategierna framkom variation i det didaktiska förhållningsättet. 

De flesta lärarna uppger att de presenterar problemet och sedan håller sig i bakgrunden tills 

lösningen av problemet ska redovisas. Detta stämmer väl överens med både Brousseaus 

(1997), Hufford-Ackles et als. (2004) och Larssons (2015) tankar hur man ska förhålla sig i 

klassrummet när eleverna löser problemlösningsuppgifter. 

Det didaktiska förhållningsättet i klassrummet är en balansgång för läraren. Det vi ser utifrån 

vår studie är att många lärare finner att det finns ett flertal svårigheter. Det är bland annat om 

grupperna inte fungerar kommunikativt behöver läraren vara med och stötta. Lärarna anger att 

det finns en risk att stöttningen inte bara handlar om att få igång gruppen att samarbeta eller 

att komma igång med det matematiska resonemanget utan det blir att läraren hjälper till för 

mycket så att det helt enkelt inte sker ett lärande. Det kan leda till vad Brousseau (1997) kallar 

Topazeffekten. Lärare hjälper ibland till för mycket men ibland behöver de stödja elever i 

svårigheter så att det kan ske ett lärande, genom att till exempel ge extra instruktioner vilket 

ingår i vårt kompensatoriska uppdrag, alltså att uppväga skillnaden så att eleverna kan 

tillgodogöra sig undervisningen. 

I analysen såg vi att matematiklyftet i stor grad har påverkat lärarnas undervisning vilket 

stämmer överens med matematiksatsningens slutrapport (Skolverket, 2016). Precis som 

slutrapporten säger så såg vi att detta gällde för enskilda lärare och inte för alla lärare 

eftersom när arbetsvillkoren ändras så är det inte självklart att man fortsätter i 

matematiklyftets anda, alltså att läraren bibehåller sitt didaktiska förhållningssätt som läraren 
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hade i matematiklyftet. Både Göransson (2011) och Ahlberg (1999) poängterar vikten av 

kollegialt samarbete. Ser man på detta i denna studie verkar det även vara så här, där det finns 

en möjlighet att samplanera så upprätthåller lärarna problemlösningslektionerna med större 

möjligheter för eleverna att kommunicera tillsammans, men det är svårare om det inte finns 

möjligheter till samplanering. 

 

8.2.2 Diskussion att förstå resultaten utifrån analysverktyget 

Eftersom vårt analysverktyg (bilaga 2) bygger på dels Hufferd-Ackles et al. (2004) tankar 

med hjälp av fyra nivåer hur man bygger upp en matematiktalande lärgemenskap och dels 

Brousseaus (1997) tankar om det didaktiska kontraktet är det utifrån denna teoretiska 

referensram samt resultaten från vårt analysverktyg som vi nedan för vår diskussion kring. 

Vi ser en större variation i lärares val av problemlösningsuppgifter med hjälp av 

analysverktyget till exempel när det gällde öppna uppgifter, där analysverktyget synliggjorde 

att det fanns en variation, medan vi i ett första skede analyserade att det bara fanns öppna eller 

slutna uppgifter. Vi såg även en progression hur lärare möter elever i matematiksvårigheter 

utifrån kommunikation och instruktioner. När det gällde frågornas roll för kommunikationen 

så såg vi att det fanns en progression i frågorna för att stötta eleverna. Vi förutsatte att alla 

lärare gav elever instruktioner vid genomgång av problemlösningsuppgiften men 

analysverktyget hjälpte oss att se att så var inte fallet. Även om lärarna som intervjuats är få 

så kunde vi genom analysverktyget se att det finns lärare som ger elever få möjligheter att 

diskutera och få delaktiga i uppgiften, sådant har uppmärksammats i forskning (Berry och 

Kim, 2008; Kling-Sackerud, 2009), vilket kan leda till att elever i matematiksvårigheters 

möjligheter att utvecklas kommunikativt i matematik minskar. 

 

8.3 Behov av fortsatt forskning 

Vi har genomfört en intervjustudie med 16 lärare angående deras matematikundervisning i 

problemlösning med fokus på kommunikation och elever i matematiksvårigheter. Det innebär 

att studien är begränsad. Vi ser därför att det skulle vara intressant att studera hur lärare 

skapar möjligheter för kommunikation med ett större urval av lärare och se till hela 

matematikundervisningen och inte endast till problemlösningslektionerna. Då skulle man 

kunna se hur kommunikationen såg ut i ett bredare perspektiv, göra observationer och 
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förhoppningsvis påvisa fler didaktiska situationer som kan hjälpa elever i 

matematiksvårigheter.  

Lärare i vår studie har genomgått matematiklyftets problemlösningsmodul och ett flertal av 

dessa har upplevt att det gjort en skillnad i hur de arbetar med problemlösning idag. Det skulle 

även vara intressant att göra studier som inkluderar lärare som inte har genomgått 

matematiklyftet för att kunna göra jämförelser om detta påverkar hur läraren arbetar med 

kommunikation i matematikklassrummet. En annan fråga som kom upp i samband med 

kollegialt lärande var, om alla lärare har kollegial kompetensutveckling för att utveckla sin 

undervisning. Skulle det minska antalet elever som är i matematiksvårigheter? 

 

8.4 Avslutande reflektion 

Studiens syfte var att få fördjupad förståelse av hur lärare skapade möjligheter till 

kommunikation i matematik med fokus på problemlösning och elever i matematiksvårigheter. 

Det har varit intressant att med hjälp av matematiklärares berättelser, få en inblick i hur deras 

undervisning under en problemlösningslektion kan gå till. Det var vid analysen av dessa 

intervjuer vi kunde se att det fanns lärare i matematik som genom sin planering av lektionen 

och sin undervisning skapade möjligheter till kommunikation och möjlighet för alla i 

klassrummet att delta. 

I vårt kommande arbete som speciallärare i matematik kan vi ta med oss den erfarenhet och 

bidra med de verktyg som denna studie har givit oss för att stödja elever i 

matematiksvårigheter samt stödja elever och lärare i att utveckla den matematiska 

kommunikationen i det problemlösande klassrummet. 
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Bilaga 1 
 

Beskrivning av Hufferd-Ackles, Fuson och Sherins (2004) nivåer och komponenter som 

skapar den matematiktalande lärgemenskapen. 

 

De har beskrivit den matematiktalande lärgemenskapen genom att påvisa vilka komponenter 

som bör finnas med för att detta ska ske, samt kategoriserat dessa i nivåer vilket vi ska 

redovisa här. Det finns fyra nivåer, varav noll är den lägsta nivå och tre den högsta, vid den 

högsta nivån anser de att lärare och elever har kommit fram till en matematiklärande 

gemenskap och lärare och elever delar lika på talutrymmet i klassrummet. Ramverket bildades 

med hjälp av fyra komponenter. Dessa var frågorna, förklarande av matematiskt tänkande, 

vem som står för de matematiska idéerna samt ansvar för lärande. 

Det man anser räknas som ett nivå 0 klassrum är där läraren håller en genomgång och 

eleverna räknar sedan på egen hand. Det är läraren som ställer frågorna och eleverna som 

svarar, det är den kommunikation som sker. När läraren ställer frågor till eleven ger denne 

fåordiga svar i syfte att säga om det är rätt eller fel. Läraren bekräftar i princip om det är rätt 

eller fel. I nivå 0 klassrummet finns ingen eller mycket liten efterfrågan av elevernas 

matematiska tänkande, strategier eller förklaringar. Läraren är den som visar och talar om hur 

eleverna ska räkna. I nästa nivå förändras lärmiljön i klassrummet. Läraren börjar ställa frågor 

som fokuserar på elevens matematiskt tänkande istället för elevens svar. Dock är läraren 

fortfarande den som ställer frågorna i klassrummet. Hon hjälper till med att stötta det 

matematiska språket. Läraren är fortfarande den som står för lärandet men kan lyfta en del av 

elevernas matematiska tankar men de utvecklas inte. Eleverna hjälper varandra men på 

lärarens begäran. Det är läraren som ger feedback till eleverna. När man når nivå 2 i 

ramverket börjar läraren att ställa mer öppna frågor. Läraren minskar på sin roll som den som 

lär ut men stöttar och förtydligar elevernas lärande vid behov och låter eleverna vara mer 

aktiva i lärgemenskapen. Läraren känner sig bekväm med att använda sig av elevernas 

felaktigheter som ett tillfälle att lära. Läraren uppmuntrar eleverna att förstå andra elevers 

matematiska tänkande. Vid nivå 3 förväntar sig läraren att eleverna ska ta en central roll i 

undervisningen samt att eleverna ska stötta varandra i lärandet och läraren stöttar dem att göra 

det. Läraren tar ett steg tillbaka i klassrummet och övervakar interaktion och griper in om det 

behövs ett klargörande eller om någon behöver hjälp. Eleverna frågar varandra frågor om 

deras arbete. Läraren följer upp elevernas förklaringar av hur de tänkte genom att be dem 

utveckla sina svar samt utmana dem i deras matematiska tänkande. 
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             Bilaga 2 

Tabell över vårt eget analysverktyg vilket är inspirerat av Hufferd-Ackles, Fuson och 

Sherin (2004) och Brousseau (1997). 

Steg 

1 

Läraren tillhandahåller ett spel eller en lek utan genomgång och utan 

en lärande funktion. Problemlösningsuppgifter som inte är kognitivt 

utmanande används. 

Steg 

2 

Läraren har en genomgång av problemet och eleverna räknar på egen 

hand. Problemlösningsuppgiften kan vara kognitivt utmanande men 

behöver inte nödvändigtvis vara det. 

Steg 

3 

Läraren ställer enkla frågor men det finns en matematisk tanke bakom 

frågorna och eleverna får få möjligheter att diskutera. 

Problemlösningsuppgiften är troligen kognitivt utmanande. 

Steg 

4 

Läraren ställer öppna frågor och läraren minskar på sin roll som den 

som lär ut. Problemlösningsuppgiften är kognitivt utmanande. 

Steg 

5 

Läraren förväntar sig att eleverna ska ta ansvar för sitt lärande och det 

gör eleverna. Läraren håller sig i bakgrunden och griper in vid behov. 

Problemlösningsuppgiften är kognitivt utmanande för alla. 

 

Nedan följer en redovisning vad i analysverktyget som är inspirerat av Hufferd-Ackles et al. 

och Brousseau samt vad vi har bidragit med. 

Lärarens roll i analysverktyget, är hämtat från Hufferd -Ackles et. al. och Brousseau men de 

talar om lärarrollen på olika sätt. Hufferd-Ackles et al. talar om lärarrollen ur ett mer 

kommunikativt perspektiv att få eleverna att tala och Brousseau ur ett mer didaktiskt 

förhållningssätt som läraren har. Den stegvisa nivån av problemlösningsuppgifterna är vårt 

bidrag till analysverktyget förutom egentligen det sista steget då både Hufferd-Ackles et al. 

och Brousseau enligt oss menar samma sak och där har vi sammanfört dessa. 

Steg 1 är hämtat från Brousseau och det didaktiska kontraktet. Steg 2 och 3 är hämtat från 

Hufferd-Ackles et al. Steg 4 och 5 är hämtad från Hufferd-Ackles et. al. samt Brousseau. 
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     Bilaga 3 

Hej! 

 

Vi är två lärare som går på Speciallärarprogrammet, med inriktning matematik, på 

Mälardalens högskola. Vi kommer under vårterminen att göra ett självständigt arbete med 

fokus på problemlösning i matematik och kommunikation. 

Vi skulle vilja ha ett samtal med dig kring hur du arbetar med problemlösning med dina 

elever. Som stöd för minnet vill vi spela in samtalet. Vi kommer att transkribera vårt samtal 

och i samband med detta så kommer vi att avidentifiera ditt namn och arbetsplats. Det 

fullständiga materialet kommer endast att finnas tillgängligt för oss och vår handledare Tina 

Hellblom-Thibblin. 

 

Ditt deltagande i vår studie är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta. 

Vi avser att följa de etiska riktlinjer som finns beskrivna i Codex - regler och riktlinjer för 

forskning (http://www.codex.uu.se/index.shtml) samt vetenskapsrådets skrift God 

forskningssed. 

 

 

 

 

 

 

Om du har frågor om studien kontakta: 

 

Anna Granström 

Tel: xxx 

E-post: anna.granstrom@xxx.se 

 

Clary Bernerson 

Tel: xxx 

E-post: clary.bernerson@xxx.se 

 

Handledare: Tina Hellblom-Thibblin (Fil. dr och docent i specialpedagogik) 

E-post: tina.hellblom-thibblin@mdh.se 

 

Härmed godkänner jag mitt deltagande i studien. 

 

……………………………. 

Lärares underskrift 

 

…………………………. 

Namnförtydligande 
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     Bilaga 4 
Intervjuguide 

Kan du beskriva din senaste problemlösningslektion? 

Berätta hur du gör när du presenterar problemet? 

Är det någon/några som du upplever har svårigheter? 

Upplevde du någon svårighet? (något i undervisningen) 

Upplever du att alla är delaktiga? Ge exempel 

Vad gör det svårt för eleverna i matematikundervisningen och särskilt vid problemlösning? 

Hur klarar en elev med svårigheter den här typen av uppgifter? 

Vad har du för erfarenhet kring detta? 

Vissa elever är i svårigheter, bl.a. matematiksvårigheter, hur tänker du kring dem? 

Har du alltid arbetat på detta sätt? 

Hur förbereder du dig inför en problemlösningslektion? 

Hur väljer du ut uppgifter till lektionen? 

Hur upplever (ser?) du din roll i klassrummet under en problemlösningslektion? (placering, 

handledare, styr osv.) 

Hur berättar eleverna om hur de tänker kring matematiken? 

Om vi tänker ordet kommunikation. Hur tänker du kring det? 

Är det speciellt vid problemlösning/ andra sammanhang? 

Upplever du att det är bra i samband med problemlösningsuppgifter? 

Varför? Varför inte? 

Upplever du att elever i svårigheter har problem med kommunikationen? Hur gör du då? 

Vilka erfarenheter har du av elever i svårigheter och kommunikation och problemlösning? 

Hur ser kommunikationen i klassrummet ut? 

* Mellan vilka? 

* På vilket sätt? 


