
1 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lärares upplevelser av ett problemspecifik 

underlag för att leda helklassdiskussioner i 

matematik 

 

Teacher’s experiences of a problem-specific support for orchestrating 

whole-class discussions in mathematics 

 

 

 

 

Linn Björkman Gomez 

 

 

 

Akademin för utbildning, kultur Handledare: Gunnar Jonsson 

och kommunikation  

Matematik Examinator: Andreas Ryve 

Examensarbete i lärarutbildningen 

Avancerad nivå 

15 hp Termin VT År 2017 

 

  



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

Akademin för utbildning EXAMENSARBETE 

kultur och kommunikation MAA017 15 hp 

  VT 2017 

 

 

Sammanfattning 

________________________________________________________________ 

Linn Björkman Gomez 

Lärares upplevelser av ett problemspecifik underlag för att leda helklassdiskussioner i 

matematik 

Teacher’s experience of a problem-specific support for orchestrating whole-class discussions 

in mathematics 

2017 Antal sidor: 28 

________________________________________________________________ 

Problemlösningslektioner innehåller i regel en avslutande helklassdiskussion. Att leda en 

sådan diskussion ställer höga krav på läraren i att föra diskussionen framåt på ett sätt som 

gynnar elevernas lärande och inte underminerar deras tankegångar. Ett sätt att underlätta 

planeringen av lektionen och diskussionen kan vara lärarhandledningar för specifika 

problem. När lärarhandledningar utformas tar de oftast inte hänsyn till lärarens behov och 

används därför sällan fullt ut i praktiken. För att handledningen ska användas och fylla sitt 

syfte behöver lärares upplevelser tas med i beräkning när de utformas. Den här fallstudien 

syftar till att ta reda på fyra lärares upplevelser av att leda en matematisk helklassdiskussion 

med hjälp av en problemspecifik lärarhandledning. Data samlades in via intervjuer och 

observationer. Intervjuerna transkriberades och analyserades. Lärarna fann konkretiseringen 

av lärarhandledningen som stödjande. Det som de ville ha ytterligare stöd i var fler typer av 

frågor att ställa till eleverna under diskussionen.  

 

Nyckelord: Helklassdiskussioner, Lärarhandledningar, Problemlösning, 

Undervisningspraktiker 
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1.INLEDNING 

Synen på vad viktiga matematikkunskaper är har inom fältet för matematikutbildning under 

de senaste årtionden rört sig från att värdera procedurkunskap till förståelsen av 

matematiska koncept (Fraivilling, 1999). Detta återspeglas i läroplanens syfte för matematik 

som betonar att undervisningen ska bidra till att utveckla elevers matematiska förmågor där 

de via förmågorna tillägnar sig kunskaper (Skolverket, 2011). Ett sätt att möjliggöra elevernas 

utvecklande av dessa förmågor är att undervisa matematik genom problemlösning (Larsson, 

2015). Problemlösningslektioner brukar generellt innehålla en avslutande helklassdiskussion 

av elevlösningar där eleverna får möjlighet att göra matematiska kopplingar mellan gamla 

och nya kunskaper (Larsson, 2015; Smith & Stein, 2014). När elever får lösa problem och 

redovisa sina lösningar i en diskussion tillägnar de sig matematiska koncept samtidigt som 

de lär sig att argumentera för sina strategier och föra logiska resonemang (Larsson, 2015). 

För att en matematisk helklassdiskussion ska vara givande i just de avseenden krävs det att 

läraren ställer frågor som utmanar dessa förmågor. Att ställa frågor som bygger på elevers 

resonemang har identifierats som en utmanande del av läraryrket (Cengiz, 2007) och det är 

kognitivt krävande för läraren att utforma dessa frågor (Boaler & Broadie, 2004). Smith och 

Stein’s (2014) modell av fem undervisningspraktiker i matematik kan vara stödjande för 

lärare i planering för en helklassdiskussion, men är samtidigt för generell för att stödja lärare 

i samtal om specifika problem (Larsson, 2015). Ett sätt att överbygga detta kan vara 

problemspecifika lärarhandledningar som stödjer lärarna i det kritiska momentet att 

orkestrera en matematisk helklassdiskussion. Men lärarhandledningar implementeras sällan 

fullt ut och intentionen av handledningen kan i praktiken bli en annan. Orsaker till detta kan 

vara till exempel att de som utformat lärarhandledningen inte har tagit hänsyn till lärarnas 

behov och det faktum att lärarna gör egna tolkningar och anpassningar av materialet (Ball & 

Cohen, 1996). Om en lärarhandledning för ett specifikt problem ska fylla sitt syfte behöver 

man därför ta hänsyn till lärarnas upplevelser och vad de faktiskt efterfrågar i ett sådant 

scenario. Den här fallstudien syftar till att ta reda på fyra lärares upplevelser av att leda en 

matematisk helklassdiskussion med hjälp av ett problemspecifik lärarhandledning. Målet 

specificeras genom forskningsfrågan;  

Vilka är läraranas upplevelser av att leda en matematisk helklassdiskussion med hjälp av ett 

problemspecifik lärarhandledning?  

Denna forskningsfråga operationaliseras via sex analysfrågor;  

1. Hur ser lärare på  arbetet med problemlösning i matematikundervisningen?  

2. Vad upplever de som utmaningar med att leda en matematisk helklassdiskussion?  

3. Vad brukar lärarna ha för mål med de matematiska samtalen och hur brukar de bli? 
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4. Hur kändes det att utgå från en problemspecifik lärarhandledning och vad var stödjande? 

 5. Hur tyckte de att det fungerade med en problemspecifik lärarhandledningen i praktiken? 

 6. Hur anser de att den problemspecifika lärarhandledningen ska vidareutvecklas?  

2. BAKGRUND 

I följande avsnitt kommer bakgrunden till studien att redogöras. Det som avhandlas är delar 

av läroplanen för matematik, hur en givande matematiskt  diskussion definieras i studiens 

sammanhang, vilka Smith och Stein’s (2014) fem undervisningspraktiker är och vilken 

funktion lärarhandledningar har.  

2.1 Problemlösning och matematiska förmågor 

Skolverket formulerar inte bara vad eleverna ska kunna utan även hur de ska tillägna sig den 

kunskapen. Detta formuleras i form av innehållsmål (vad) och förmågor (hur). Förmågorna 

formuleras följande av Skolverket (2011): 

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

föra och följa matematiska resonemang, och 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (s. 63) 

 

När eleverna arbetar med problemlösning inbegrips samtliga förmågor för att lösa och 

redovisa lösningen till problemet. Problemlösning är därför ett effektivt sätt för eleverna att 

tillägna sig kunskap samtidigt som förmågorna, som Skolverket formulerat, tränas (Larsson, 

2015).    

 

Det är viktigt att klargöra att ett matematiskt problem inte innebär att uppgiften är ett 

problem i sig, utan det avgörande är relationen mellan individen och uppgiften. Något som är 

ett problem för en individ kan vara en rutinuppgift för en annan person. Det som 

kännetecknar ett problem är att individen på förhand inte vet hur uppgiften ska lösa det, 

utan behöver angripa uppgiften med flera olika strategier (Schoenfeld, 1985) där kreaktivt 

resonemang behöver användas för att lösa uppgiften (Lithner, 2008).  

 

 

 

https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#formulera_och_lösa_problem
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_och_analysera_matematiska_begrepp_och_samband_mellan_begrepp
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#välja_och_använda_lämpliga_matematiska_metoder_för_att_göra_beräkningar_och_lösa_rutinuppgifter
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#föra_och_följa_matematiska_resonemang_och
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/matematik#använda_matematikens_uttrycksformer_för_att_samtala_om_argumentera_och_redogöra_för_frågeställningar_beräkningar_och_slutsatser
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2.2 Matematiska helkassdiskussioner  

Matematiska helklassdiskussioner, i det här fallet i anslutning till problemlösning, bygger på 

att eleverna får diskutera kring flera olika sorters lösningar som innefattar både korrekta och 

felaktiga lösningar.  

Om eleverna får delta i ett matematiskt samtal där de måste redovisa sina tankegångar, 

värdera sina egna och andras lösningar, föra logiska resonemang och argumentera för sina 

strategier fördjupar diskussionen elevernas konceptuella förståelse samtidigt som kopplingar 

görs mellan befintliga och nya kunskaper (Larsson, 2015; Cengiz, 2007; Smith and Stein, 

2014). För att eleverna ska ges denna möjlighet, behöver läraren föra samtalet i en riktning 

som utmanar elevernas förmågor och befintliga kunskaper. Läraren kan göra det genom att 

ställa frågor som synliggör matematiken och som ger upphov till eftertanke och 

argumentation utan att underminera elevernas tankar (Fraivilling, 1999). Utformningen av 

den sortens frågor är mycket utmanande och ansträngande för lärare, speciellt att formulera 

under diskussionens gång (Cengiz, 2007). Det finns en annan viktig faktor som påverkar hur 

helklassdiskussionen genomförs, nämligen undervisningskulturen. Undervisningskulturen 

påverkar klassrumsnormer och klassrumsklimatet vilken i sin tur har stor påverkan på hur 

elever interagerar i klassrummet. Larsson (2015) hävdar att den svenska 

matematikundervisningen under många år präglats av elever som tränar procedurkunskaper 

som läraren gått igenom. Undervisningskulturen är en del av en större kontext som påverkas 

av  politiska belsut och samhällsnormer, det tar därför lång tid att förändra synen på läraren 

(Stigler & Hiebert, 1999). Trots att undervisning är inbäddad i den rådande samhällskulturen 

finns det åtgärder läraren kan genomföra för att skapa ett klassrumsklimat där diskussioner 

frodas. Engle och Conant (2002) menar att produktivt engagemang går att fostra fram genom 

att fullfölja principer som uppmuntrar eleverna att ta sig an problem, som ger eleverna 

makten att ta sig an problemen, som gör elevers arbete öppet för granskning och att elever 

ges förutsättningar för den typen av arbete. 

 

2.3 Smith och Stein’s 5 undervisningspraktiker 

Smith and Stein (2014) har utformat en modell för att stödja lärarna i att leda samtal som rör 

sig utanför formen av visa-och-berätta samt att hjälpa lärarna hantera en elevcentrerad 

undervisning. Modellen utgörs av fem praktiker som ska hjälpa läraren i planeringen av ett 

givande matematiskt samtal. Praktikerna består av att förutse, överblicka, välja ut, ordna och 

koppla ihop. Men innan praktikerna kan tillämpas behöver målet med lektionen utformas. 

När läraren satt upp vilka mål eleverna ska uppnå under lektionen kan arbetet med de fem 

praktikerna börja. Praktikerna bygger på varandra så planeringen i den första praktiken 

utgör förutsättningarna för de resterande.  
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Första praktiken, förutse, innebär att läraren innan lektionen försöker förutse så många olika 

typer av elevlösningar som möjligt, felaktiga som korrekta, för att se hur dessa förhåller sig 

till de mål som läraren satt upp.  

Genom att förutse lösningar underlättas överblickandet av elevernas lösningar, som i sin tur 

leder till att läraren lättare kan välja strategi att angripa dessa och föra eleverna närmare 

lektionsmålen. Den andra praktiken, överblicka, innebär att iaktta elevernas strategier och 

matematiska tänkande för att lösa problemet. Iakttagelserna ligger till grund för det som 

läraren vill uppmärksamma under diskussionen. Den tredje praktiken är att välja ut 

lösningar. Läraren väljer ut elevlösningar att lyfta i helklassdiskussionen med hjälp av sina 

iakttagelser.  

Därefter ordnas elevlösningarna i den ordning de ska visas upp, som är den fjärde praktiken. 

Medvetna val påverkar diskussionens riktning och förutsättningarna eleverna ges för att nå 

lektionsmålen. Ordningen som elevlösningarna visas upp utgörs av det som är mest 

ändamålsenligt. Den femte och sista praktiken är att koppla ihop. Det innebär att läraren ska 

stötta eleverna att se kopplingar mellan sina egna och andras lösningar och att kunna koppla 

dem till matematiska koncept och hjälpa eleverna uppnå målen med lektionen (Smith & 

Stein, 2014). 

 

Larsson (2015) menar att även fast Smith och Stein’s modell är stödjande med de 

arbetsgången av undervisningsprinciperna, brister den genom att inte ge tillräckligt konkret 

stöd för lärarna. Hon menar att modellen är för generell för att vara ett direkt stöd för lärare 

när det kommer till ett specifikt problem. Det krävs alltså mycket planering av läraren trots 

att undervisningspraktikerna i sig är värdefulla. Larsson beskriver de utmaningar som 

läraren ställs inför att leda en helklassdiskussion och poängterar att lärare ställs för 

ytterligare utmaningar när diskussionen också ska ge upphov till argumentation. Modellen 

ger inte stöd för att skapa ett argumenterande diskussion utan fokuserar på matematiska 

kopplingar. Modellen behöver utecklas i form av konkretisering och stöd för att skapa en 

argumenterande diskussion (Larsson, 2015). Larssons synpunkter på brister och förslag till 

förbättring av modellen har inspirerat till utformningen av den problemspecifika 

lärarhandledningen. 

  

2.4 Lärarhandledningar 

Lärarhandledningar kan vara värdefulla verktyg som underlättar lärarna i sin planering av 

lektioner som i sin tur förbättrar elevernas lärande (Penuel, Phillips & Harris, 2014). Ball och 

Cohen (1996) menar att lärarhandledningar är det äldsta sättet att påverka undervisningen. 

De redogör för några anledningar till varför lärarhandledningar har haft en ojämn 

tillämpning av lärare genom åren.  
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En av dem är att det finns en kritik mot att lärarhandledningar reducerar yrkeskompetensen 

hos lärare. En viktig aspekt som Ball och Cohen (1996) berör är att utfallet av handledningen 

kan landa i något helt annat än vad den från början avsåg. Detta förklarar de med att lärare 

gör sina egna tolkningar av vilka de centrala delarna av handledningen är.  

De gör anpassningar av materialet till sin elevgrupp, där lärarens syn på eleverna spelar in 

och men också vilket typ av klassklimat läraren anser råder. En annan anledning är att 

utformarna av lärarhandledningarna inte tagit hänsyn till lärares behov.  

Penuel et al. (2014) redogör för vad ett integritetsorienterat perspektiv på implementeringen 

av lärarhandledningar är och vad dess syn på hur minskningen av gapet mellan intentionerna 

och utfallet av lärarhandledningarna bör ske. Från detta perspektiv är nyckeln minskningen 

mellan intentionerna och utfallet av lärarahandledningar och kan ske genom 

kompetensutveckling där lärarna ges den vägledning de behöver för att urskilja syftet och 

upplägget med handledningarna. De kan då se fördelarna med och tillämpa de avsedda 

instruktionerna för att nå målen. Ett sådant integritetsperspektiv utgör också en form av 

analysverktyg för att bedöma kvaliteten på implementeringen av lärarhandledningen. I detta 

avseende ger den feedback till skaparna om vilka möjligheterna att genomföra särskilda 

läroplanstrukturer i klassrum som finns och vad lärarna behöver stöttning i och med detta 

(Penuel et al. 2014). 

Det här arbetet utgår från ett integritetsperspektiv i det avseendet att det problemspecifika 

lärarstödet i den här studien kan ses som ett utkast för hur en lärarhandledningen för den 

typen av problem kan utformas. Den utgår från Smith and Stein’s (2014) 

undervisningspraktiker men har samtidigt inspirerats av Larsson (2015) synpunkter på 

utveckling av modellen för att skapa en argumenterande diskussion. Observationen har 

fungerat som en sätt att se på vilket sätt lärarna implementerar stödet i orkesteringen av 

diskussionen medan intervjuerna har fungerat som ett sätt att utvärdera lärarhandledningen 

i syfte för att ta reda på hur det ska vidareutvecklas för ett gediget stöd.  

3. METOD 

I detta avsnitt beskrivs hur utformningen av den problemspecifika lärarhandledningen, 

observationerna och interjuverna gick till samt hur de genomfördes. Forskningsetik 

diskuteras och dataanalys beskrivs också i denna del. Hur det insamlade materialet 

bearbetades beskrivs i slutet av avsnittet. 
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3.1 Utformning av lärarhandledningen 

För att skapa ett problemspecifik lärarhandledning användes en del av Skolverkets (2014) 

problemlösningsmodul som kallas Problembanken.  

I Problembanken finns det färdiga problem med information till läraren som beskriver vilket 

typ av problem det är, vanliga missuppfattningar, och det matematiska innehållet i 

problemet. Det finns förslag till nivåanpassningar till varje problem och två tänkbara 

elevlösningar med bild och kommentarer. Jag valde problemet som kallas Sandlådan (se 

bilaga 1, Orginalet av problemet sandlådan).  

Problemet är ett statistikproblem där eleverna behöver kategorisera informationen som ges 

för att kunna räkna ut antalen. Problemet handlar om barn, pojkar och flickor, som leker i 

sandlådan och där alla barn har varsin spade i färgen röd eller gul. Informationen som ges i 

den lättare versionen är att antalet barn är 10 stycken varav 6 stycken är flickor och att fem 

barn har gula spadar och två pojkar har röda spadar. Det som efterfrågas är hur många 

flickor det är som har gul spade. Det svåraste i problemet är egentligen att sortera och 

värdera informationen eftersom det rör sig om låga tal. I den svårare versionen ökar antalet 

barn och spadarna kan ha tre olika färger. 

När jag utformade den problemspecifika lärarhandledningen för Sandlådan så utgick jag från 

den information som redan fanns till problemet från Problembanken. I lärarhandledningen 

fanns också Smith och Stein’s fem undervisningspraktiker kort beskrivna. Jag kategoriserade 

olika tänkbara lösningar och la till kommentarer och frågor som läraren kunde använda sig 

av till varje lösning. Kategorierna ordnades i den ordning som presentationen av 

elevlösningar var tänkt att redovisas efter. Larsson (2015) menar att Smith och Stein’s förslag 

att presentera den mest använda strategin först, för att fånga majoriteten av eleverna, 

begränsar möjligheterna för en argumenterande diskussion. Istället kan ett missförstånd 

eller felaktig lösning skapa engagemang hos eleverna.  

Utformandet av frågorna inspirerades av Boaler och Brodie’s (2004) frågetyper 3-5 som 

fokuserar på att utforska matematiska samband, som får eleverna att förklara hur de tänkt 

och som ger upphov till diskussion (se figur 1). Jag valde att utgå från just frågetyperna 3-5 

då Smith och Stein (2014) beskriver dessa som särskilt viktiga då de synliggör kopplingar, 

sonderar hur eleverna tänker och skapar diskussion. 
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Figur 1. Utdrag från Boaler och Brodie’s (2004) nio frågetuper i Smith och Stein (2014, s. 

101) 

 Frågetyp  Beskrivning 

3 Utforskar matematiska 
innebörder och/eller 
samband. 

Pekar på bakomliggande matematiska samband och 
innebörder. Gör kopplingar mellan matematiska idéer 
och presentationer. 

4 Sonderar, får eleven att 
förklara hur de tänkt. 

Ber eleven formulera, närmare förklara eller 
förtydliga idéer. 

5 Skapar diskussion Ber om bidrag från flera i klassen. 

 

För att stödja lärarna i att använda materialet Penuel et al. (2014) för att skapa ett 

argumenterande klimat, instruerade jag lärarna att be elever förklara varandras lösningar.  

Avsikten var att det kunde ge upphov till ett djupare reflekterande hos alla elever samtidigt 

som att skaparna av lösningen kunde få ingripa och rätta till, om beskrivningen av 

tankegången inte stämde överens.  

Lärarna uppmanades också vid olika tillfällen i texten att försöka hitta elever med en annan 

åsikt om ett påstående eller resonemang som någon delat med sig av. Larsson (2015) påpekar 

vikten av att se till att olika åsikter förs fram är i sig en strategi som lärare kan använda under 

diskussionen.  

I handledningen fanns upprepande instruktioner att be eleverna motivera sina 

tillvägagångssätt. I slutet av diskussionen gavs förslag på hur man kunde diskutera 

jämförelse och förbättringar av elevlösningarna (se bilaga 2, problemspecifika 

lärarhandledningen). I lärarhandledningen fanns även ett förslag till tidsdisponering av 

lektionens olika faser (se bilaga 2, problemspecifika lärarhandledningen). Problemet, 

anpassningarna och lektionsmålen fanns beskrivet i ett eget dokument (se bilaga 3, 

information om problemet). Bildstödet bifogades separat (se bilaga 4, bildstöd). 

3.2 Utformning av intervjuguiden 

Studiens syfte är att ta reda på vilka upplevelser lärarna har av den problemspecifika 

lärarhandledningen. Läraranas upplevelser kan synliggöra handledningens styrkor och 

svagheter och på så vis bidra till utvecklingspotentialen av lärarhandledningen. Frågor som 

ansågs ringa in lärarnas upplevelser utformades som bildade en intervjuguide (se bilaga 5 

intervjuguide). 
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Intervjuerna var semistrukturerade vilket  betyder att intervjuerna utgick från intervjuguiden 

men där  uppföljande frågor i stunden kunde ställas för att få så uttömmande svar som 

möjligt. Intervjufrågorna var blandade av rakt-på-sak frågor och frågor med en typ av 

projektion.  

Fejes och Thornberg (2015) beskriver projektion som ett sätt då forskaren bäddar in 

fenomenet som forskningen gäller. Fördelen med projektion är att intervjuobjektet ger ett 

mer reflekterat svar och inte påverkas i samma utsträckning av vad den förväntas svara. Två 

exempel på projektion är fråga 2 (Hur känner du inför att leda matematiska samtal?) och 

fråga 9 (Vad skulle behöva vidareutvecklas?). Fråga 2 låter läraren redogöra för sina känslor 

och tankar kring att leda matematiska samtal och svaret kan ge upphov till att urskilja vad 

läraren upplever som utmanande. Fråga 9 kan ses som både en direkt fråga då den ber 

läraren ge synpunkter på förbättring av lärarhandledningen men den avslöjar också det som 

läraren upplever som utmaningar och vill ha mer stöd i. 

3.3 Urval  

Kriterierna för deltagandet i studien var en lärarexamen med behörighet att undervisa i 

matematik. Lärarna skulle vid aktuellt tillfälle helst undervisa elever i lägre åldrar, årskurs 1-

3. Men med brist av klasslärare och stor risk för bortfall gjordes beslutet att inkludera även 

årskurs 4. De som fullföljde studien var tre klasslärare i respektive årskurs 1,2 och 3 samt en 

klasslärare i årskurs 4.  

Anledningen till att jag valde problemet Sandlådan var för att jag ansåg att just den typen av 

statistikproblem inte berörs speciellt mycket i de matematikböcker jag mött.  

Därför tänkte jag att uppgiften hade större chans att bli ett problem och inte en rutinuppgift i 

de olika årskurserna (1-4). 

3.4 Datainsamlingsmetod 

Jag valde att samla in min data genom observationer och intervjuer. Det observerade tillfället 

var problemlösningslektionen som läraren ledde med hjälp av den problemspecifika 

lärarhandledningen. Efter observationen gjordes en intervju vars syfte var att rama in 

lärarnas upplevelser  av lärarhandledningen.Intervjuerna var huvudredskapet att få fram 

lärarnas upplevelser av lärarhandledningen medan observationerna främst hade en 

kompletterande roll i förhållande till intervjuerna. 

Med kompletterande roll menas att observationen har fungerat som en sätt att se på vilket 

sätt lärarna implementerar stödet i orkesteringen av diskussionen medan intervjuernas 

funktion var den primära metoden för att utvärdera lärarhandledningen i syftet att ta reda på 

hur det ska vidareutvecklas för att ge ytterligare stöd. Ahrne och Svensson (2015) menar att 
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intervjuns svagheter är att intervjun är ett resultat av ett samtal vid ett visst tillfälle där det 

som sägs kan ha andra syften än det intervjuaren tänkt sig.  

Ahrne och Svensson rekommenderar därför att komplettera intervjun med andra 

datainsamlingsmetoder som exempelvis en observation. 

3.4.1 Observationer 

Observationerna var av öppen karaktär där läraren och eleverna visste i vilket syfte jag var 

där. Den var passiv i form eftersom jag inte deltog i lektionen utan endast såg på. Hela 

lektionstillfället observerades men hade fokus på diskussionsdelen. Jag valde att studera hur 

lärarna använde sig av handledningen för diskussionen genom att titta på om de använde sig 

av presentationsordningen av elevlösningar eller de frågor som fanns för att synliggöra 

matematik och skapa argumentation.  

Under lektionstillfället satt jag placerad längst bak i klassrummet för att få en överblick av 

lärarens agerande. Jag observerade hela lektionstillfället men det var under diskussionsdelen 

som jag förde anteckningar. Det jag studerade var om läraren använde sig av 

presentationsordningen av elevlösningarna och om läraren använde sig av frågorna från 

lärarhandledningen. Jag studerade vilken riktning diskussionen tog och om läraren ledde 

eller tog över diskussionen Inget observationsprotokoll användes utan jag förde generella 

anteckningar utifrån det jag studerade till exempel ”följer lektionsupplägget, följer inte 

presentationsfrågor, använder sig av några frågor ur handledningen” medan jag hade den 

problemspecifika lärarhandledningen framför mig. Ahrne och Svensson (2015) påpekar att 

det är viktigt att försöka dämpa forskarrollen vid en observation eftersom en hög distans 

mellan observatören och aktörerna påverkar vilket tillträde observatören får till 

”verkligheten”. 

I och med detta var jag därför på plats i god tid för att kunna småprata med lärarna innan 

lektionen och svara på eventuella frågor i ett försöka att minska känslan av att jag var där för 

att granska och kontrollera.  

3.4.2 Intervjuer 

För att kunna besvara min forskningsfråga utformade jag en semistrukturerad intervju med 

frågor som jag ansåg skildrade lärarnas upplevelser av att leda matematiska samtal med och 

utan stöd (se bilaga 5, intervjuguide). Lektionen skedde på förmiddagen och intervjun på 

eftermiddagen samma dag med respektive lärare för att de skulle ha lektionen färskt i 

minnet. Intervjuerna var semistrukturerade även i praktiken. Jag använde mig utav 

intervjufrågorna jag utformade tidigare, i samband med lärarstödet.  
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Om jag ansåg att lärarnas svar inte uppfyllde det jag frågade om ställde jag frågan på ett 

annat sätt och tydliggjorde vad det var jag ville veta, just omformulering av frågan är något 

Ahrne och Svensson (2015) rekommenderar om svaret inte blir tillräckligt.  

Jag ställde också spontana följdfrågor för att få utförligare, nyanserade svar vid kortfattade 

svar eller vid extra nyfikenhet. Intervjuerna spelades in och transkriberades.  

Jag valde att transkribera materialet för att få en översikt av intervjuerna och underlätta 

tolkningen av svaret eftersom det bearbetades ytterligare genom transkriberingen. Arhne och 

Svensson (2015) nämner att just en fördel med att transkribera sitt material är att man redan 

då inledder tolkningsarbetet och lär känna sitt material.   

3.5 Forskningsetiska aspekter 

Jag har utgått från de forskningsetiska principer Vetenskapsrådet (2002) beskriver. Lärarna 

blev först informerade om syftet och tillvägagångssättet av studien innan de tillfrågades att 

delta med möjlighet att tacka nej eller när som helst avsluta deltagandet under studien. Jag 

berättade hur studien skulle gå till med observation av lektion och en efterföljande intervju. 

Jag informerade att jag avsåg spela in intervjuerna och att deras svar skulle redovisas 

anonymt (informationskravet). Ingen lärare nämns vid namn eller beskrivs på ett sådant sätt 

utomstående som tar del av studien kan lista ut vilka som deltagit. All insamlad data används 

endast i ändamål att skriva uppsatsen (konfidentialitetskravet och nyttjandekravet). Alla som 

tillfrågades att delta i studien fick denna information (samtyckeskravet).  

Även om eleverna inte var forskningsobjekt i studien skickades ett informationsbrev ut till 

föräldrar och elever om att jag skulle vara med och observera en matematiklektion. Mina 

kontaktuppgifter fanns med så de kunde höra av sig vid eventuella frågor.  

3.6 Bearbetning och analysmetod 

Analysfrågorna var följande; 1. Hur ser lärare på  arbetet med problemlösning i 

matematikundervisningen? 2. Vad upplever de som utmaningar med att leda en matematisk 

helklassdiskussion? 3. Vad brukar lärarna ha för mål med de matematiska samtalen och hur 

brukar de bli? 4. Hur kändes det att utgå från en problemspecifik lärarhandledning och vad 

var stödjande? 5. Hur tyckte de att det fungerade med en problemspecifik 

lärarhandledningen i praktiken? 6. Hur anser de att den problemspecifika 

lärarhandledningen ska vidareutvecklas?   

Analysfrågorna har spelat en central roll i bearbetningen av datainsamlingen då jag använde 

mig av dessa för att få fram ett resultat. Analysfrågorna har fungerat som sätt att kategorisera 

och gruppera det transkriberade materialet. Fejes och Thornberg (2015) menar att analysen 
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handlar om att identifiera mönster och att sortera ut information vilket gjordes med hjälp av 

analysfrågorna.  

Redan i transkriberingsstadiet började analysen då det snabbt gick att se likheter och 

skillnader i lärarnas svar. Transkripten lästes flera gånger för att bekanta mig vid materialet 

och för att snabbt kunna orientera mig bland frågorna och svaren.  

Till en början skapades ett dokument med analysfrågorna, under varje analysfråga gjordes 

vågräta uppställningar av lärarnas initialer. Jag tog en analysfråga i taget och scannade 

igenom en lärares transkriberade intervju åt gången. Jag hade hela tiden den aktuella 

analysfrågan i tankarna när jag läste igenom transkriptet och kopierade delar ur intervjun 

som korrelerade med analysfrågan.  

4. RESULTAT 

Här redovisas resultatet av observationerna, intervjuerna och analysfrågorna. Svaren på 

analysfrågorna analyseras sedan för att beskrivas i en sammanfattande resultatanalys.  

4.1 Sammanställning  

De fyra lärare som deltog i studien arbetade som klasslärare i årskurs 1, 2, 3 och 4. Istället för 

deras namn kommer de benämnas med siffror utifrån den årskurs de undervisar i. Lärare för 

årskurs 1 kommer därför benämnas som lärare 1, lärare i årskurs 2 som lärare 2 och så 

vidare.  

4.1.1 Observationer 

Lärare 1 följde ordningen på lektionsupplägget och sorterade elevuppgifterna utifrån 

kategorierna. Hon utgick från frågorna i lärarhandledningen och kompletterade med egna 

frågor anpassade till situationen. Eleverna svarar på frågorna men blir dock ingen riktig 

diskussion trots det. 

Lärare 2 följde tidsdisponeringen och lektionsupplägget men följde inte upplägget vid 

diskussionen. Vid diskussionen gick snarare läraren igenom lösningen istället för att ställa 

frågor så att eleverna fick talutrymme. Det blir inte riktigt en diskussion utan snarare 

redovisning och genomgång av elevlösningarna. Frågor som ”Hur räknade ni ut det?” ställs 

istället för ”Hur tänkte ni?” och ”Varför?”. Eleverna från inte möjlighet att försöka förklara 

varandras lösningar heller. 

Lärare 3 följde lektionsupplägget men inte diskussionsupplägget. Under redovisningen av 

elevlösningarna får eleverna förklara vad de har gjort. Läraren ställer förvisso frågor som 
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utvecklar elevernas förklaringar av sina tankar men det blev ingen diskussion utan läraren 

pratar ändå mest och tar ibland över. 

Lärare 4 följer lektionsupplägget men inte diskussionsupplägget. Vid redovisningen 

presenterar läraren den rätta lösningen först. Men hon avslöjar inte om lösningen har 

kommit fram till rätt svar förrän i slutet av ”diskussionen” (går inte riktigt att kalla det 

diskussion).  

Endast lärare 1 tillämpade ordningen av lärarhandledningen fullt ut genom lektionsupplägget 

och diskussionshandledningen med stöd i form av kommentarer och frågor. 

4.1.2 Transkript 

Det transkriberade materialet bearbetades och grupperades utifrån analysfrågorna som 

nämndes i metoddelen. 

För att svaren ska ha ett samband med analysfrågan krävs det att det görs en tolkning av 

svaren där den gemensamma nämnaren är upplevda utmaningar i att leda en matematisk 

helklassdiskussion. Tolkningen är nödvändig då budskapet i kommunikation inte alltid 

uttrycks bokstavligt.  

Exempel för analysfråga 2: Vad upplever de som utmaningar med att leda en matematisk 

helklassdiskussion?  

Citat 1. Här frågas det bokstavligen om vilka utmaningar läraren upplever vid att leda en 

matematisk helklassdiskussion. Svaren kursiveras och klistras in vid lärare 1 svar på 

analysfråga 2. 

 

Citat 2. Här ställs frågan hur lärare 1 känner för att leda matematiska samtal som inte 

uttryckligen fokuserar på utamningar, frågan är en form av projektionsfråga. Hela svaret 

tolkas som utmaningar vid matematiska helklassdiskussioner. Det kursiveras och klistras in 

på lärare 1 svar på analysfråga 2.   
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Citat 3. En fråga kring hur hennes diskussioner i tidigare klasser ställs. Här förklarar hon att 

yngre barn inte är så intresserade av andras lösningar och att det blir lättare att föra en 

diskussion ju äldre de blir. Tolkningen av svaret blir då att åldern på barnen också kan vara 

en utmaning. Delar av svaret kursiveras och klistas in på analysfråga 2. 

 

Citat 4. En sammanställning av lärare 1:s svar på analysfråga 2. Likheter och skillnader söks 

efter i den kursiverade texten för att kunna sammanfatta vad lärare 1 anser vara utmaningar i 

att leda matematiska helklassdiskussioner. 
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Citat 5. Här görs den slutliga tolkningen av lärare 1 svar och sammanfattas. Likadant gjordes 

med de övriga analysfrågor och lärare. 

 

4.1.3 Analysfrågor 

Analysfråga 1: Hur ser lärare på  arbetet med problemlösning i matematikundervisningen?  

Lärare 1 arbetar inte med problem så ofta som hon skulle vilja. Hon anser att det beror på 

gruppen. Hon tycker det är lättare för en rörig grupp att arbeta mer traditionsenligt med 

matematikboken, men om hon följer en grupp från åk 1-3 så går det att skola in dem i 

upplägget så att problemlösningslektioner ökar med åldern. Detta för att man utvecklar ett 

kreativt tänkande och får testa sig fram. Ingen förutbestämd metod som man ska öva på. 

Lärare 2 arbetar återkommande med problem i matematikundervisningen. Hon tycker 

fördelen är att eleverna får öva kommunikationsförmågan samtidigt som alla matematiska 

förmågor tränas. 



18 
 

Lärare 3 arbetar också återkommande med problem. Hon tycker fördelen med problem är att 

de får klura på hur man får fram svaret och de får se att de finns olika vägar dit. En annan 

fördel är att de övar sitt matematikspråk under tiden. 

Lärare 4 jobbar också med problem i matematikundervisningen men inte i det formatet som 

lärarhandledningen. Upplägget brukar gå snabbare och ske i helklass, utdelning av problem 

sker på morgonen för att sedan lösa det tillsammans i helklass på eftermiddagen. 

Anledningen till inslag av problem i matematikundervisningen motiverar hon som att de inte 

är självklart hur man löser ett problem och eleverna behöver få öva på 

problemlösningsstrategier. 

Analysfråga 2: Vad upplever lärarna som utmaningar med att leda en matematisk 

helklassdiskussion?  

Lärare 1 tycker att den största utmaningen uttrycker hon som att få så många som möjligt att 

vara delaktiga i diskussionen. Men hon anser också att det är en mognadsfråga att få till en 

bra diskussion eftersom det också bygger på att eleverna  är intresserade av andras lösningar 

eller bara vill visa sin.  

Lärare 2 tycker synliggörandet av matematiken så alla förstår är den största utmaningen och 

att få alla att vara delaktiga i diskussionen.  

Lärare 3 upplever den största utmaningen är att få alla delaktiga i diskussionen och i 

diskussionen få ”starka” elever att hålla tillbaka och svagare att våga prata. Hon brukar oftast 

ha matematiska diskussioner i halvklass och upplever att det blir en annan stämning än i 

helklass. Svaren och frågorna brukar ofta riktas mot henne istället för kamraten i helklass, 

det blir inte en diskussion eleverna emellan.  

Hon uttrycker det såhär: 

Dels är det ju flera som får lättare att slippa undan, liksom att backa tillbaka och inte synas och 

inte ta plats. Sen är det ju också några som inte vågar riktigt ta plats. (personlig kommunikation 

24/4-17) 

Jag frågade lärare 3 hur hon tacklade den utmaningen och då svarade hon såhär: 

Dom uppstår sällan när vi sitter i gruppdiskussion för den diskussionen blir ju mer intim i och 

med att vi sitter på ett annat sätt och det blir mer ett gemensamt samtal. [paus] Nackdelen när vi 

sitter såhär, dels väldigt utspridda och vi blir så här många är att dom här starka eleverna kan ju 

bli lite huggiga och så. Och några har lite svårt att hålla tillbaka (…) (personlig kommunikation 

24/4-17) 
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Lärare 4 uttrycker också att det svåraste är att få alla delaktiga men också få alla att förstå. 

Hon menar att synliggörandet av matematiken på en nivå så alla förstår också är en stor 

utmaning.  

Analysfråga 3: Vad brukar lärarna ha för mål med de matematiska samtalen och hur 

brukar de bli? 

Lärare 1 brukar oftast ha som mål att eleverna får se att man kan lösa samma problem på 

flera olika sätt. Hon har just nu en årskurs ett och upplever att det i lägre åldrar är viktigt för 

eleverna att få visa upp och berätta då de ofta inte har intresset av andras lösningar. Hon 

tänker på de äldre elever hon har haft och upplever det lättare att få igång en diskussion som 

ger upphov till att ställa följdfrågor. Hon brukar använda sig av öppna frågor, låta barnen 

förklara varandras lösningar för att skapa engagemang.  

Lärare 2 har som främsta mål att synliggöra matematiken och elevernas tankar, strategier att 

de förstår och kan motivera det dom gjort. Hon tycker oftast de når målen, det som varierar 

är hur mycket stöttning och vägledning hon behöver ge för att de ska komma dit. Hon 

upplevde inte att det skiljde sig så mycket mellan den lärarhandledda diskussionen och de 

som hon själv brukar leda. Hon menar att det var samma elever brukar vara aktiva och prata. 

Lärare 3 vill visa på att man kan göra på olika sätt, att det inte är så farligt att göra ”fel” och 

att man kan dra likheter och paralleller mellan sina och andras lösningar. Hon brukar oftast 

ha matematiska diskussioner i halvklass och upplever att det blir en annan stämning än i 

helklass. Svaren och frågorna brukar ofta riktas mot henne istället för kamraten i helklass, 

det blir inte en diskussion eleverna emellan. Hon påpekar att det också brukar vara mer 

engagemang i hennes diskussioner än vad det blev i diskussionen med lärarhandledningen. 

Lärare 4 burkar ha som mål att fokusera på olika strategier att ta sig an problemet. De brukar 

ofta prata om hur de tänkt när de löst problemet. Hon säger att hon krasst brukar få med sig 

ungefär hälften i diskussionen. De diskussioner hon har brukar oftast utgå från de områden 

de då arbetar med för tillfället.  

Analysfråga 4: Hur kändes det att utgå från en problemspecifik lärarhandledning och vad 

var stödjande? 

Lärare 1 tyckte strukturen var bra men känner att hon hade behövt arbeta mer med sin grupp 

inom området då upplägget var väldigt nytt och annorlunda för dem. Det som var stödjande 

var att få strukturen och förutsägelserna konkretiserade. Hon uttryckte sig såhär: 
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(…) för tidigare när man har gått utbildningar så har dom ju liksom pratat om den här strukturen 

men inte konkretiserat. Men nu har jag ju det här på papper så nu kommer jag ju kunna använda 

det här och ”just ja” och tänka ut dom här typerna av lösningar. Det kan jag ju tänka ut, det har ju 

hjälpt mig, det kan jag tänka till andra problem också… (Personlig kommunikation 21/4-17.) 

Lärare 1 tyckte också det var bra med förslag på frågor att ställa i samband med de olika 

förutsägelserna vid diskussionen. Kommentarerna till elevlösningarna upplevde hon en hjälp 

för sig själv för att förstå hur eleverna tänkt för att kunna hjälpa eleverna framåt. 

Lärare 2 var inte alls bekväm att arbeta med en fast struktur som inte var hennes egen. Hon 

upplevde lektionsdispositionen som stödjande men var mindre bekväm med resten av 

lärarhandledningen då det var för styrt. Något som hon däremot reagerade positivt på var 

hur redovisningsordningen av elevlösningar kunde läggas upp vilket hon framöver kommer 

reflektera över. 

Lärare 3 menar att hon tänker i samma banor som lärarhandledningen men att det var skönt 

att få missförstånd konkretiserade för sig. Hon upplevde konkretiseringen som en hjälp för 

att snabbt se vad eleven har missat så hon kan hjälpa eleven vidare. Hon poängterar att trots 

att hon ofta arbetar på liknande sätt som i lärarhandledningen så är det bra att få testa 

samma sak på ett sätt som man inte brukar göra. 

Lärare 4 hade svårt att bara ta det till sig på en gång eftersom det inte är hennes tankar, hon 

behöver tid att reflektera kring det. Hon uttryckte det såhär: 

Jag tycker det är svårt. Att göra det, eftersom det inte är mina tankar. Så det tar ju ett tag och 

implementera det. Men kanske om jag kör samma problem en gång till, i en annan klass, det här 

med och göra det till mitt. Det är bra att ha ett stöd, men man behöver köra det några gånger. 

(Personlig kommunikation, 28/4-17.) 

Samtidigt tyckte lärare 4 att det var skönt att ha ett stöd och tänker att hon behöver göra 

lektionen flera gånger för att det till slut ska bli bra eftersom hon inte fick till en diskussion 

vid det observerade tillfället. Hon gillade upplägget på hur man kan välja ut och visa 

elevernas lösningar. 

Analysfråga 5: Hur tyckte de att det fungerade med lärarhandledningen i praktiken? 

Lärare 1 upplevde överblickandet av elevlösningarna som utmanande. Tyckte det var svårt att 

kategorisera elevernas lösningar och se vart de befann sig undertiden de arbetade. 

Lärare 2 ansåg att de nådde målen med lektionen även fast hon kanske inte följde 

lärarhandledningen fullt ut. 

Lärare 3 tyckte det gick bra och att det blev som det oftast brukar bli klassen när det är 

problem. 
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Lärare 4 fick inte till en diskussion.  

Analysfråga 6: Hur anser de lärarhandledningen ska vidareutvecklas? 

Lärare 1 vill ha mer förslag på hur man kan presentera problemet för de eleverna som inte 

förstår. Hon efterfrågar flera nivågrader för att kunna individanpassa så långt som möjligt. 

Lärare 2 ville ha en mer lättläst handledning och helst inte ha så konkretiserat utan hellre 

som punkter läraren bör ha i åtanke. 

Lärare 3 önskade fler förslag på hur man kan föra diskussionen vidare utifrån elevernas 

lösningar. Hon ville ha elevlösningar bildligt presenterande och utmanande frågor som vrider 

och vänder på problemet som tvingar eleverna att reflektera över problemet och sina 

lösningar. 

Lärare 4 önskade fler specifika frågor att diskutera utifrån. 

4.2 Sammanfattande resultatanalys  

Det som alla fyra lärare formulerade som en stor utmaning i att leda en matematisk 

helklassdiskussion var att få alla delaktiga i diskussionen. Ingen uttryckte 

lärarhandledningen som ett stöd i att få fler elever än vanligt delaktiga i samtalet.  

Samtidigt var det bara en lärare som följde upplägget, lärare 1, som också uttryckte att hon 

inte ansåg eleverna vara mogna för den typen av samtal och därför inte heller arbetat så och 

var ovana vid den typen av lektion. Något alla upplevde som ett stöd var konkretiseringen av 

elevlösningar.  

Det var blandade känslor kring att följa upplägget. Det som tog emot var att upplägget var 

väldigt styrt och att det inte var deras lektion och tankar. Lärarhandledningen upplevdes 

också som ett projekt att ta sig an, de skulle ha behövt läsa det flera gånger för att kunna 

reflektera kring det. Tidsbristen gjorde att stödet inte riktigt utgjorde det stöd det var 

meningen att utgöra. Men det fanns det ändå någonting varje lärare kunde tänka sig att ta 

med sig i framtida lektioner.  

Av intervjuerna upplevde jag att de i och med lärarhandledningen, lektionen och 

intervjufrågorna reflekterade kring sina tillvägagångssätt gällande problemlösningslektioner 

och helklassdiskussioner. Det som lärarna kände att de saknade stöd i var förslag på fler sätt 

att anpassa problemet, även på enskild nivå. Fler förslag på frågor var något som lärarna 

uttryckte att de ville ha stöd i, frågor som för diskussionen framåt utifrån elevlösningarna och 

frågor som tvingar eleverna att reflektera kring problemet. De kände alltså att förslagen som 

fanns inte var tillräckliga. 
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Det blev inte så mycket till diskussion trots i att hon till stor del tog hjälp av handledningen, 

visserligen var eleverna delaktiga genom att berätta hur de tänkt och försöka sätta sig in i 

någon annans resonemang. Det observerade lektionstillfället var i åk 1.  

Vid de andra lektionstillfällena noterade jag att lärarna ställde frågor som gjorde 

diskussionerna till mer en redovisningform av strategierna där fokus låg på vad och hur de 

hade gjort snarare än argumentera varför. De tre andra diskussionerna mynnande också ut i 

någon typ av genomgång där läraren gick igenom elevernas lösningar och därmed gjorde 

sammankopplingar och synliggörandet av matematiken.  

I årskurs 4 blev det ingen diskussion alls. Blev ingen direkt diskussion på 

problemlösningslektionen erkänner att hon inte var tillräckligt påläst på lektionsupplägget. 

5. DISKUSSION OCH SLUTSATS 

I detta avsnitt diskuteras studiens validitet i form av styrkor och svagheter av metod och 

resultat. En sammanfattande slutsats för studien beskrivs och vilken betydelse den har inom 

det matematikdidaktiska fältet och exempel på vidare forskning ges. 

5.1 Validitet 

Fejes och Thornberg (2015) redgör för flera mänskliga fallgropar som kan äventyra kvaliteten 

i analysen. Jag redogör för det som kan ha påverkat studien och det hur det hade kunnat 

undvikas.  

Dataöverbelastning innebär att ta sig an en för stor mängd data och därför drabbas av en 

oförmåga att hantera materialet. Detta har undvikts genom att analysen redan startat vid 

transkriberingen och att vid sammanställningen av lärarnas svar genom att endast hantera 

en analysfråga i taget tillsammans en lärares transkript åt gången.  

Fast i det första intrycket menas att den inledande analysen kan påverka den senare 

analysen som inte ger materialet rättvisa, detta går hand i hand med fokus på positiv data. 

Då jag läst en del forskning som kartlagt svårigheter vid matematiska diskussioner och 

utformandet av frågor kan resultatet av tidigare kunskaper färga hur jag analyserar datan. 

Det finns en risk att forskaren lägger vikt vid det som bekräftar tidigare antaganden. 

Samtidigt går det aldrig att garantera att materialet hanteras helt objektivt då forskaren är ett 

subjekt.  

En allt för stor självsäkerhet i sina slutsatser innebär att ha orimligt stor tilltro på sina 

slutsatser. Detta har försökt att undvikas genom att ständigt reflektera kring om tolkningarna 

och analysen av datan är rimlig.  
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Tillgången till informanter handlar om hur representiva de individer studien utgår ifrån är. 

Antalet lärare som deltagit i studien är väldigt få vilket påverkar generaliserbarheten av 

studien. Samtidigt är de som deltagit representanter av elever i olika åldrar vilket bidrar till 

att synliggöra de gemensamma nämnare av utmaningar lärare möter i orkestrering av 

helklassdiskussioner.  

Fejes och Thornberg (2015) menar också det aldrig går att vara säker att upptäcka alla 

tänkbara sätt att uppfatta något. I den bemärkelsen ökar ett större urval av informanter 

bidragen för olika typer av uppfattningar även fast det inte är en garanti.  

Studiens validitet har stärkts genom att dessa fallgropar har parerats.  

5.2 Metoddiskussion 

Fördelen med en semistrukturerade intervju var att det skapade en röd tråd genom intervjun 

samtidigt som det gav möjlighet att ställa följdfrågor som utvecklade både frågorna och 

svaren. Observationerna bidrog till en djupare substans i min analys av intervjusvaren då 

jämförelse med intervjusvar och observation då kunde göras vilket i sin tur ökar validiteten.  

Lärarhandledningen har fungerat som verktyg för att belysa lärarnas upplevelser av ett 

problemspecifikt. Det finns brister med handledningen i sig, genomförandet av studien och 

analysen av resultatet. Vad gäller själva lärarhandledningen, hade mer tid på själva 

utformningen vad gäller innehåll, handledning och layout behövts. Syftet och målet hade 

behövts göras ännu tydligare och innehållet hade med fördel också kunna göras mer lättläst 

och begripligt.  

Resultatanalysen av lärarnas tillämpning av handledningen hade utgjort ett mer pålitligt 

underlag om tydliga punkter av vad observationen skulle fokusera med kompletterande 

formuleringar av kriterier hur punkterna uppfylls. Istället gjordes det generella anteckningar 

under observationen av diskussionen vilket inte var lika välorganiserat. Samtidigt var 

betydelsen observationerna inte lika stor eftersom de var ett komplement till intervjuerna i 

motsats till en etnografisk studie. 

För transkribering av intervjuerna gjordes en ljudinspelning under intervjuerna. Vetskapen 

av att samtalet blir inspelat kan göra så att den som blir intervjuad blir mindre benäget att 

vara ärlig i sina svar, de kan istället svara så som de tror att de förväntas svara. Som tidigare 

nämt har transkribering av det insamlade materialet fördelar eftersom forskaren lär känna 

sitt material på djupet och kan starta sin analys under själva transkriberingen.  
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Analysen av resultatet kan aldrig bli en objektiv tolkning då forskaren omedvetet påverkas av 

sin förförståelse och utifrån det angriper, förstår och tolkar materialet (Fejes & Thornberg, 

2015). Men genom den nogranna beskrivningen om hur datan analyserats ger en transparens 

som stärker studiens validitet. 

5.3 Resultatdiskussion 

Resultatet av studien sammanfaller med den forskning som berörs i bakgrunden vilket 

stärker generaliserbarheten och den yttre validiteten av resultatet.  

Under observationerna noterades att de flesta lärare snarare fokuserade på att följa 

lektionsupplägget än att leda diskussionen mot de mål som fanns i lärarhandledningen. En 

anledning kan vara det som framgår i intervjuerna att det var svårt att använda utgå från 

någon annans avsikter och mål. 

Men det kan också vara som det Penuel et al. (2014) lägger fram, att lärarna gör sina egna 

tolkningar av vad lärarhandledningens mål är. Det stämmer överens med att lärare 2 (och till 

viss del lärare 3) som upplevde att de nådde målen med lektionen (se s. 20) fast jag som 

observatör inte ansåg de gjorde det.  

Kanske var målen inte tillräckligt genomskådligt för lärarna vilket gjorde att den fasta 

strukturen snarare upplevdes som jobbig än som ett stöd.  

Även om lärarna hade följt handledningen till punkt och pricka är det inte säkert att stödet 

var tillräckligt i det avseende att nå en diskussion där eleverna är aktiva, ställer frågor och 

argumenterar. Det är svårt att avgöra potentialen som stödet kan erbjuda, alltså hur 

tillgodosedda lärarna skulle kunna bli av stödet eftersom de inte tillämpade handledningen 

fullt ut. Lärarna fick ett gemensamt utskick av lärarhandledningarna så fort den var 

färdigställd.  

Eftersom observations- och intervjutillfällena sedan tidigare var inbokade resulterade det i 

att lärarna fick olika lång tid på sig att sätta sig in i lärarhandledningarna innan 

lektionstillfället. Den ojämna tidsfördelningen kan ha gett ett missvisande bild av 

implementeringsgraden av lärarhandledningarna jämförelse ifall om alla lärare hade haft 

exakt lika lång tid på sig innan lektionstillfället. Samtidigt är det just lärarnas upplevelser 

som är i fokus för studien. Det går dock att diskutera ifall man kan ha upplevelser av något 

man inte testat? Resultatet visar ett tydligt exempel på hur lärare anpassar handledningen 

och hur intentionerna och utfallet av materialet inte alltid blir detsamma (Ball & Cohen, 

1996; Penuel et al., 2014). 
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De två lärare som ändå använder sig regelbundet av problem i matematikundervisningen och 

som utgår från Smith och Stein’s tankebanor har ändå svårt att få alla elever delaktiga i en 

helklassdiskussion. En lärare sa att under helklassdiskussionerna blir elevernas svar oftast 

riktade mot henne, vilket jag upplevde förekom under alla observationer. Jag tror att det till 

större delen beror på den klassrumskultur som funnits under en lång tid där läraren 

förväntas sitta på det rätta svaret. Den nya läroplanen efterfrågar en ny klassrumskultur där 

läraren istället är en coach som hjälper eleven att förstå snarare än att hålla föredrag 

(Larsson, 2015). Larsson menar att problemlösningslektioner är ett effektivt sätt för eleverna 

att träna alla de förmågor som skolverket formulerat. Om utfallet blir så i praktiken tåls att 

fundera på, då det inte är självklart bara för att man arbetar med problemlösning. Om det är 

klassrumskulturen som behöver komma ikapp eller om lärarna kan fostra fram aktiva 

samtalsdeltagare enligt de principer Engle och Contant (2002) formulerar, lämnar jag åt en 

annan diskussion. 

Lärarnas efterfråga av frågor som för elevernas utveckling framåt visar på att det är något 

som är krävande för lärarna att utforma vilket stämmer överens med forskning inom ämnet 

(Cengiz, 2007; Boaler & Brodie, 2004). Utvecklingen av specifika lärarstöd som utgår från 

lärarnas behov och upplevelser är därför högst aktuellt (Ball & Cohen, 1996; Larsson, 2015; 

Penuel et al., 2014).  

5.4 Slutsats och fortsatt forskning 

Forskningsfrågan löd; vilka var lärarnas upplevelser av att med hjälp av ett problemspecifikt 

lärarstöd leda en matematisk helklassdiskussion? 

Slutsatsen av resultatet och svaret på forskningsfrågan är att lärarna tyckte det var till hjälp 

att få upplägget och olika elevlösningar konkretiserade för sig. De upplevde till viss del att 

kommentarerna och frågorna var till hjälp. Det fanns känslor av att det var jobbigt att ta till 

sig av tankar och upplägg som inte var sina egna men samtidigt en viss öppenhet för att 

implementera upplägget av diskussionen. Något som som de ville ha mer stöd i var färdiga 

frågor att ställa i syfte för att leda diskussionen framåt utifrån elevlösningar.  

Frågor som tvingar eleverna att reflektera kring problemet på olika sätt var också något som 

efterfrågades. Lärarnas önskan av frågor som för elevernas utveckling framåt visar på att det 

är något som är krävande för lärarna att utforma vilket stämmer överens med forskning inom 

ämnet (Cengiz, 2007; Boaler & Brodie, 2004).  

Alla lärare uttryckte att den största utmaningen var att få alla elever delaktiga. Jag som 

observatör märkte också den svårigheten som sammanföll med att få igång en aktiv 

diskussion.  
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Eftersom forskning visar att den helklassdiskussionen är utvecklande för elevernas lärande, 

kommunikativa och argumenterande förmåga är studien viktig för att utveckla stöd som 

hjälper lärarna i denna utmaning.  

Resultatet har betydelse för lärarhandledningar utformade från ett integritetsperspektiv, då 

lärarnas behov och upplevelser är en del av utformningen för detta perspektiv. Studien visar 

vad lärarna upplever som utmanande, vad de finner stödjande och vad de skulle behöva 

ytterligare stöd i. Lärarhandledningen kan ses som ett grovutkast för en lärarhandledning för 

det specifika problemet som går att revidera och utvärdera ytterligare. Resultatet av studien 

bidrar till att synliggöra lärares behov och efterfråga. Frågor som för fram diskussionen och 

som skapar reflektion hos eleverna är det som tydligt efterfrågas av lärarna. Exempel på 

vidare forskning kan vara att utveckla lärarhandledningen yttligare genom att utforma dessa 

typer av frågor. Eftersom tidsbristen har påverkat möjligheten för lärarna att sätta sig in och 

reflektera kring den problemspecifika lärarhandledningen kan förslag på ytterligare 

forskning vara att ge lärarna den tid de behöver för att förstå sig på lärarhandledningen. 

Det ger i sin tur en tydligare bild av rollen den problemspecifika lärarhandledningen kan ha. 

Penuel et al. (2014) menar att kompetensutveckling för lärare som hjälper de att urskilja 

syftet och målet med lärarhandledningen är viktigt.  

Vidare forskning inom ämnet skulle därför också kunna innefatta en genomgång av 

lärarhandledningen som tydliggör syftet och målen men som också ger lärarna verktyg att 

urskilja syfte och mål i andra lärarhandledningar.  
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Bilaga 1 Orginalet av problemet Sandlådan  

Del 3: Problemet Sandlådan 

10 barn leker i sandlådan. De har varsin spade, gul eller röd. 6 barn är flickor. 5 barn har gul 

spade. 2 pojkar har röd spade. a) Hur många flickor har gul spade? b) Hitta på ett liknande 

problem och lös det.  

Något om problemet  
Detta är ett sorts statistikproblem. Här gäller det för eleven att beskriva, sortera, välja och 

räkna med de data man har fått reda på för att på smidigast möjliga sätt få fram svaret på 

frågan. Någon typ av uppställning eller tabell kan vara till god hjälp.   

Matematiken i problemet  
Här följer några exempel på matematik som elever och lärare kan använda sig av och utveckla 

när de löser problemet och som även återfinns i det centrala innehållet i kursplanen:   

- Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för 

att ange antal.  

- De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.  

-Rimlighetsbedömning vid enkla beräkningar.  

- Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.  

- Enkla tabeller och hur de kan användas för att sortera data.  

- Strategier för matematisk problemlösning.  

- Matematisk formulering av frågeställningar.  

Vanlig missuppfattning  
En del elever kan ha svårt att ta till sig och minnas all information och provar då istället 

varierade sätt att räkna med hjälp av de tal som förekommer, alltså utan eftertanke. Andra 

elever kan tro att man måste räkna ut precis allt som kan räknas ut, men för att få svar på 

frågorna behöver man inte det. Några elever kan också anse att man alltid ska dela rättvist, 

alltså om det är sex flickor ska hälften av dem ha gula spadar och hälften av dem ha röda 

spadar. Verkligheten kan vara ett stöd men också skapa matematiska svårigheter och det 

gäller för läraren att tidigt få eleverna förstå det abstrakta och generella.   

Anpassning av problemet   
Enklare problem   
Tydligare rubrik, mer kortfattad text, lägre tal, en tillrättalagd ordning på upplysningarna och 

ett steg till i delproblemen kan underlätta. Exempel:   

5 barn har varsin spade, gul eller röd.   

3 barn är flickor.   

1 pojke har röd spade.   

2 barn har gul spade.   

a) Hur många barn är pojkar?   

b) Hur många flickor har gul spade?   

c) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det.   



30 
 

Svårare problem   
Genom att ha större tal kan problemet göras svårare. Det blir också svårare om någon är utan 

spade. Fler färger på spadarna ger också upphov till svårare problem. Exempel:   

15 barn leker i sandlådan.  

De har varsin spade, gul, grön eller röd.   

9 barn är flickor.   

7 barn har gul spade.   

4 pojkar har röd spade.   

4 flickor har grön spade.   

a) Hur många flickor har gul spade?   

b) Hitta på ett liknande problem och lös det.   

Här kan man se all information från ett svårare problem inlagd i en översiktlig tabell:  

 

Kommenterade elevlösningar  
Exempel 1 delproblem a  

 

  

Eleven har först ritat symboler för de tio barnen. Sedan har han ringat in de sex flickorna. Då 

återstår fyra barn, alla pojkar. Två av dem har röd spade och dessa pojkar markerar han med r. 

Han drar sedan slutsatsen att de två återstående pojkarna måste ha gul spade och dessa pojkar 

markerar hon med g. Nästa slutsats han drar är att det sedan finns tre gula spadar över, dessa 

räcker till tre flickor. Alltså har tre flickor gul spade. Han färgmarkerar inte de återstående 

flickorna. Han behöver inte det, han har ju redan hittat ett svar.  
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Exempel 2 delproblem a  

  

Eleven har följt texten och först ritat symboler för de sex flickorna. Redan från början har hon 

grupperat dem tre och tre, sedan ringat in alla sex och skrivit dit ”Tjejer” också för tydlighets 

skull. Sedan har hon ritat symboler för de två pojkarna med röd spade, ringat in dem och 

förtydligat genom att skriva ”Pojkar” och rita en pil. Efter det har hon fyllt på med symboler 

för de två återstående pojkarna och ringat in dem. Slutligen har hon färglagt alla 

barnsymbolerna. Hon har även skrivit att det är tre flickor med röd spade och tre med gul 

spade. Det är oklart om hon kommit fram till svaret genom att tycka att spadarna borde 

fördelas ”rättvist” inom varje grupp eller om hon räknat fram till det resultatet. 
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Bilaga 2 Lärarhandledningen 

Lektionsupplägg (50-60 min lektion) 

1. Bestäm innan lektionen vilken nivå av problemet som passar din elevgrupp. Välj 

sedan om du vill använda bildstödet till problemet. Bildstödet är också en anpassning 

för att göra problemet lättare eller svårare. Kom ihåg att problemet ska vara riktigt 
klurigt, men anpassa nivån så det inte blir övermäktigt. 

2. Berätta att de ska få lösa ett problem och för att sedan prata om hur ni gjorde. 

Framhäv att det viktigaste inte är att bli klar (inte heller att det måste bli rätt) utan att 

det viktigaste är att man kommer igång och försöker på något vis. 

      Ca 5 min 

3. Presentera problemet på smartboarden, endast text eller text med bild. Ge förslag på 

olika strategier att använda sig av (räkna med siffror, rita, använda konkret material 

etc.). Var noga med att tala om att de måste kunna redovisa sina lösningar på papper 

oavsett vilken strategi de valt. Svara på eventuella frågor och tydliggör uppgiften utan 

att lotsa eleverna mot en specifik strategi.   

      Ca 5-10 min  

4. Låt eleverna få fundera över problemet för sig själv en stund.  Ca 2-3 min 

5. Eleverna arbetar sedan parvis för att lösa problemet (som de sitter). Ca 15 min 

6. Överblicka elevernas strategier och lösningar undertiden de arbetar. Välj ut ca 5-6 

lösningar att visa i helklass. Välj ut och sortera enligt lärarstödet för helklassdiskussion. 
Ta kort med Ipad och visa på smartboarden. 

7. Inled diskussionen. Ta hjälp av stödet. 

8. Innan lektionen avslutas vill jag ställa några frågor. 

Tidsdisponeringen är endast ett förslag för att försäkra om att det finns 20-30 minuter 
kvar för diskussionen.  

Lärarhandledning för helklassdiskussion 

För att kunna ställa frågor som för diskussionen framåt, synliggör matematiken och som 

skapar ett argumenterande klimat krävs god planering. Det här är en lärarhandledning 

med färdiga förberedelser som är tänkt att underlätta vid orkestrering av en matematisk 

helklassdiskussion. Handledningen har utformats efter Maria Larssons (2015) 

utveckling av Smith and Steins fem praktiker.  

1. Förutse (förutse elev lösningar och svårigheter som kan uppstå) 

2. Presentera (presentera problemet för klassen) 

3. Överblicka (överblicka elevernas arbete med problemet för att kunna välja ut och 

ordna) 

4. Välja ut och ordna (välj ut och ordna elevlösningar för helklassdiskussionen) 

5. Koppla ihop, argumentera (koppla ihop matematiken till elevlösningarna, skapa 

argumenterande förutsättningar) 
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Praktik nummer 1 innebär att förutse eventuella lösningar och svårigheter, vilket är den 

viktigaste förberedelsen då praktikerna bygger på elevernas lösningar. Det här 

lärarstödet består av förutsedda lösningar och svårigheter. Till varje lösning finns 

kommentarer samt frågor som du kan ställa i helklassdiskussionen. Lösningarna är 

kategoriserade och kommer i följande ordning missförstånd, felaktiga lösningar, 

ofullständiga lösningar och fullständiga korrekta lösningar. Välj ut en elevlösning från 

varje kategori för att diskutera i helklass. Tanken är att de ska visas i samma ordning 

som kategorierna är ordnade. Handledningen täcker såklart inte alla tänkbara lösningar 

och svårigheter som kan uppstå, men frågorna går att applicera vid andra situationer 
också.  

Missförstånd 

1. Eleven kan utgå från verkligheten och anse att man ska dela rättvist det vill säga, 3 

flickor och 2 pojkar ska ha gula spadar (det enklare problemet). 

Kommentar: Försök att inte diskutera den här lösningen i helklass då den tar tid från det 

matematiska samtalet. Framhäv det generella och abstrakta som gäller i matematiken 
och försök att reda ut liknande missförstånd under arbetet med problemet istället. 

2. Eleven kan ha svårt att ta till sig all information och provar olika sätt att räkna med de 

tal som förekommer, helt utan eftertanke. 

Kommentar: Eleven behöver hjälp med att bryta ned och sortera informationen som ges. 

Fråga om uträkningarna. Låt eleven som gjort lösningen få berätta om hur den tänkt.  

Frågor så eleverna kommer vidare i sitt tänkande kan vara ”Vad är det vi får veta av 

problemet?” ”Finns det något vi kan göra så vi kommer ihåg det?”. 

3. Eleven räknar ut allt som går att räkna ut, även det som det inte frågas om. 

Kommentar: I de här problemen behöver man endast räkna ut hur många pojkar det är 

av alla barn och hur många pojkar det är med gul spade för att få fram svaret. Men det är 

inte heller fel att räkna ut allt. Svarar eleven tydlig på det som efterfrågas? Om ja, kan det 

bara röra sig om extra noggrannhet/osäkerhet. Om nej, är det inte säkert eleven förstått 

problemet fullt ut eller behärskar att göra rimlighetsbedömningar. Be eleven motivera 

sina uträkningar. Fråga en annan elev om den håller med om resonemanget, försök hitta 

någon som inte håller med och be den motivera varför. Hittar du ingen så fråga klassen 

om man måste göra dessa beräkningar för att få fram svaret.  

Felaktiga lösningar 

4. Eleven har missat information eller en uträkning i lösningen så att svaret blir fel. Eleven 

kan ha gjort felaktiga beräkningar. 

Kommentar: Be eleven förklara hur den tänkt och gjort kanske upptäcker eleven vad 

som saknas eller som är fel och kan komplettera muntligt. Fråga eleverna om de har 

någon tanke om lösningen. Blir det ingen respons kan du vid en felaktig beräkning be 

eleven att motivera sitt val. Vid missad information eller uträkning kan du använda 

frågorna i kommentaren till elevlösning 5 här nedan. 
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Ofullständiga lösningar 

5. Eleven ritar eller använder konkret material för att sortera informationen som ges, men 
kommer inte vidare. 

Kommentar: Eleven kan ta till sig informationen men vet inte hur han/hon ska använda 

sig utav den. Eleven kan ha svårt med att tolka informationen till frågeställningar, eller 

svårigheter med att formulera frågeställningarna matematiskt. Ställ frågorna ”Vad är det 

vi vill ha svar på?” Följdfrågor till elevernas svar kan vara ”Vilken information behöver 
vi då?” ”Vad vet vi?” ”Hur använder vi det vi vet?” ”Hur skriver man det matematiskt?”. 

Fullständiga korrekta lösningar 

6. Eleven löser uppgiften bildligt genom att rita upp antalet barn, markerar de som är 

flickor och, de som blir över, som pojkar. Eleven ritar, utifrån informationen, färgerna på 

spadarna flickorna och pojkarna har. Eleven ser hur många flickor det finns kvar som 
måste ha gul spade. 

Kommentar: Be alla elever att fundera en stund över hur eleverna som gjort lösningen 

tänkt och gjort. Låt en elev få kommentera lösningen. Fråga tillverkarna av lösningen om 

kommentarerna stämde. Upprepa och tydliggör sedan vad tillverkarna av lösningen sa. 

7. Eleven använder samma typ av strategi men behöver inte bildligt stöd utan gör 
matematiska uppställningar direkt. 

Kommentar: Gå igenom beräkningarna och fråga eleverna vad de tror uträkningarna 

står för. Fråga om det är någon som inte håller med efter ett förslag. Låt tillverkarna av 

lösningen få berätta. Synliggör kopplingarna till det bildliga exemplet. Visa hur de 

uppdelningarna och markeringarna i bilden går att skriva matematiskt. 

8. Eleven gör någon form av tabell där informationen fylls i för att sortera vilket gör att det 

går att överblicka och se svaret. 

Kommentar: Be eleverna fundera vad det är för något (en tabell). Låt en elev få svara. Be 

dom fundera över hur man kan läsa av den. Låt en elev få svara. Be tillverkarna att 

förklara.  

Synliggör att tabellen påminner om det bildliga exemplet, fast istället för att rita barn, 

spadar och måla färger har man använt sig av rader, kolumner, ord och siffror. När de 

utvalda lösningarna har redovisats och diskuteras så ställ följande frågor. Eleverna ska 

motivera sina svar. Vilken lösning var lättast att förstå? Varför? Någon som inte håller 

med? Varför? Vilken är mest avancerad? Varför? Vad är skillnaden mellan dom? Hur kan 

man göra den lättare mer avancerad? Hur kan man göra den avancerade lättare att först. 
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Bilaga 3 Information om problemet och lektionsmålen 

Problemet: Sandlådan  
Detta är ett typ av statistikproblem. Här gäller det för eleven att beskriva, sortera, välja 

och räkna med de data man har fått reda på för att på smidigast möjliga sätt få fram 

svaret på frågan. Någon typ av uppställning eller tabell kan vara till god hjälp. 

Enklare nivå: 

10 barn leker i sandlådan. De har varsin spade, gul eller röd. 6 barn är flickor. 5 barn har 
gul spade. 2 pojkar har röd spade. 

a) Hur många flickor har gul spade? 

Facit: 3 flickor har gul spade. Det är 4 pojkar och 2 av dom har röd spade (4-2=2). 2 av 

de 5 barnen med gul spade måste vara pojkar eftersom det bara finns gul och röd att 

välja på. Alltså är det 3 tjejer som har gul spade (5-2=3). Hälften av alla flickor och 

hälften av alla pojkar har gul spade. Fanns det fler färger att välja på hade det kunnat 

finnas flera lösningar.  

 Röd spade Gul spade Totalt  

Flickor 3 3 6 

Pojkar 2 2 4 

Totalt 5 5 10 

Svårare nivå: 

15 barn leker i sandlådan. De har varsin spade, gul, grön eller röd. 9 barn är flickor. 7 

barn har gul spade. 4 pojkar har röd spade. 4 flickor har grön spade.  

a) Hur många flickor har gul spade? 

Facit: 5 flickor har gul spade. Det finns 6 pojkar (15-9=6) och 4 av dom har röd spade, 

vilket gör att det bara finns 2 kvar som kan ha gul spade (6-4=2). Eftersom vi vet att 4 av 

de 9 flickorna har en grön spade, finns det bara 5 flickor kvar som kan ha gul spade, 

vilket stämmer med antalet barn med gula spadar (2+5=7). Om vi inte visste att 4 flickor 
hade grön spade, hade det funnits fler lösningar.  

 Röd 
spade 

Gul 
spade 

Grön 
spade 

Totalt 

Flickor 0 5 4 9 

Pojkar 4 2 0 6 

Totalt 0 7 0 15 



36 
 

Syftet med lektionen 

Syftet med lektionen är att genom ett problem, skapa en matematisk diskussion där 

eleverna utvidgar sina matematiska tankegångar genom att redovisa sina lösningar, 

ställa frågor och argumentera för sitt matematiska resonemang. Den matematiska 

diskussionen är alltså det centrala för den här lektionen.  

Lektionens mål 

Målet med lektionen är att läraren ska leda en givande matematisk diskussion där 

eleven är aktiv. Där också: 

- Eleven förklarar sitt resonemang 

- Eleven argumenterar för sitt resonemang 

- Eleven ställer frågor som visar på aktivt lyssnande 

- Eleven motiverar sina svar  

- Eleven tänker sig in i en annan elevs resonemang 

Det kan vara en stor utmaning att som lärare leda en givande matematisk diskussion 

som bygger på elevers idéer, matematiska samband och samtidigt främja argumentation 

i klassen. Det här upplägget med information, instruktioner och exempel är tänkt att 

utgöra en lärarhandledning vid orkestrering av en matematisk, argumenterande 

helklassdiskussion. 
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Bilaga 4 Bildstöd till problemnivåerna 
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Bilaga 5 Intervjuguide 

Intervjufrågor 

1. Brukar du använda dig av matematiska problem i undervisningen? 

Varför/varför inte? 

2. Hur känner du inför att leda matematiska samtal? 

3. Hur tycker du de matematiska samtalen brukar bli? 

Vad brukar du ha för mål? Blir det som du tänkt dig? 

4. Hur kändes det att utgå från ett lärarstöd för ett specifikt problem? 

5. Hur tyckte du det fungerade? (jämför lektionens mål med utfallet av diskussionen) 

6. Skiljde sig dagens diskussion mot de matematiska samtalen du brukar leda? 

På vilket sätt? Om inte, vad är likheterna? 

7. Vad var stödjande med lärarstödet?  

9. Vad skulle behöva utvecklas? 

10. Oavsett hur lektionen blev, finns det något, från lärarstödet, du kommer bära med 

dig i framtida matematiska samtal? 

 


