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Studiens syfte var att undersöka hur lärare i år 1–3 planerade och genomförde en 
problemlösningslektion samt få en uppfattning om vilka olika frågetyper som 
användes under lektionen. Hur förberedde läraren lektionen och vilken roll ansåg 
läraren att den hade, vilket belystes utifrån det sociokulturella perspektivet. En 
kvalitativ metod användes genom dels semistrukturerade intervjuer i vilka lärarna 
beskrev hur de såg på problemlösning och sin roll under lektionen. Dessutom användes 
observationer av problemlösningslektioner där lärarnas frågetyper bokfördes. Analys 
av frågorna kategoriserades utifrån ett framtaget analysverktyg. Detta genomfördes vid 
sju lektionstillfällen med olika lärare. Resultatet visade att lärare ledde lektionen, där 
arbetssättet och lektionens genomförande var i fokus. Lärarna ställde fler faktafrågor 
och färre reflekterande frågor.  Studiens slutsats blir att lärare bör utmana eleverna 
under problemlösningslektioner genom att ställa fler reflekterande frågor vilka 
behöver förberedas utifrån problemets matematiska innehåll.  
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1. Inledning 
 
De senaste åren har grundlärarstudenter vid ett lärosäte där jag är undervisande lärare 
uttryckt en undran över hur lärare och elever arbetar med problemlösning. 
Studenterna beskriver att elever och lärare verkar ovana vid lektioner där fokus ligger 
på problemlösning och diskussion kring det matematiska innehållet och hur elever 
tänker då de löser problem. Studenterna genomför i en fältstudieuppgift en problem-
lösningslektion utifrån en förutbestämd struktur. Studenter menar att eleverna är vana 
vid textproblem som finns i läroboken, vilka syftar till att pröva om elever kan använda 
en räknemetod eller förstår ett begrepp. Då elever ska arbeta i par, grupp och helklass 
genom att diskutera problemuppgifter som lyfter matematiska idéer eller strategier, 
uppfattar studenter att det uppstår svårigheter med att förstå det matematiska 
innehållet, hur uppgiften ska lösas och vilka strategier som kan användas.  
 
I läroplanen för grundskolan (Lgr11) och kursplanen i matematik beskrivs i syftet att 
”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera 
och lösa problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller 
och resultat” (Skolverket, 2018, s. 54). I Lgr11 finns problemlösning även beskrivet som 
både förmåga och centralt innehåll, vilket visar på betydelsen av problemlösning i 
grundskolan. På lågstadiet ska eleverna ”ha strategier för matematisk problemlösning 
i enkla situationer och formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga 
situationer” (s. 56).  
 
Kursplanens skrivningar för matematik när det gäller problemlösning har över tid 
förändrats. I Läroplan för grundskolan 69 (Lgr69) skulle läraren undervisa för 
problemlösning dvs undervisning behandlar först innehållet för att kunna lösa 
problemet. I Läroplan för grundskolan (Lgr 80) skulle läraren undervisa om problem-
lösning vilket betyder att eleverna skulle undervisas om olika strategier som kan 
användas för problemlösning. I de två senaste, Läroplanen för det obligatoriska skol-
väsendet (Lpo94) och Lgr11 framgår att läraren skulle/ska undervisa genom problem-
lösning där problemlösningsuppgifter innehåller de begrepp eller strategier som 
läraren vill att eleverna ska lära. Palmér & van Bommel (2012) sammanfattar detta 
med att eleverna inte längre ska lära sig matematik för att kunna lösa problem utan 
genom problemlösning får eleverna utveckla sina matematiska kunskaper. Detta 
styrker även Lester & Lambdin (2007) som beskriver att problemlösning ska ses som 
ett verktyg för att utveckla matematikkunskaper.  
 
I kursplanen i matematik (Skolverket, 2018) ska undervisningen leda till att eleverna 
utvecklar förmågor. Dessa är fem stycken, problemlösnings-, begrepps-, metod-, 
kommunikations- och resonemangsförmågan. Då behöver läraren fundera över hur 
undervisningen ska organiseras för att eleverna ska utveckla dessa förmågor. Detta 
betyder att en kommunikation mellan lärare och elever bör uppstå i klassrummet. 
Läraren kan exempelvis starta denna kommunikation genom att ställa frågor till 
eleverna. I klassrum där elever och lärare interagerar med varandra kan 
kommunikationen leda till att även resonemangsförmågan utvecklas hos eleverna. Vid 
resonemang kommer förmodligen eleverna beskriva begrepp och metoder och på så 
vis får eleverna möjlighet att utveckla de fem förmågorna. Då behöver läraren ta en 
aktiv roll och styra diskussionen enligt Larsson & Ryve (2017). I ett sådant klassrum 
kan läraren ställa olika typer av frågor. Smith & Stein (2014) belyser vikten av att ställa 
frågor men även använda olika samtalsstrategier. Det kan stödja eleverna då de ska 
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utveckla förmågan att lyssna på varandras tankar. Eleverna behöver förstå kamraten 
för att kunna bygga vidare på dennes tankar. Författarna menar då eleverna erbjuds 
möjlighet att få resonera. 
 
Utifrån studenternas funderingar och egen erfarenhet av undervisning blir det 
intressant att undersöka hur problemlösningslektioner genomförs på lågstadiet. 
Därför avser den här studien att undersöka hur lärare förbereder en lektion i 
problemlösning samt hur de leder lektionen. Kan det finnas andra faktorer som 
påverkar problemlösningen och som lärarna anser har betydelse för undervisningen. 
En nyfikenhet som särskilt väcktes var framförallt hur och vilka frågor som ställs under 
en lektion.  

2. Syfte 
 
Studien syftar till att undersöka hur lärare i år 1–3 planerar och genomför en 
problemlösningslektion samt få en uppfattning om vilka olika frågetyper som används 
under lektionen. 
 

2.1 Frågeställningar: 
 

i. Hur förbereder läraren en problemlösningslektion? 
 

ii. Hur ser läraren på sin roll under en problemlösningslektion? 
 
iii. Vilka typer av frågor ställer läraren under lektionen och hur förbereds dessa? 

 
iv. Vilka faktorer anser läraren är särskilt viktiga att beakta under en 

problemlösningslektion? 
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3. Litteraturgenomgång 
 
Här beskrivs problemlösningens och lärarens roll i undervisningen utifrån litteraturen. 
Vidare redogörs för olika typer av problemlösningsuppgifter och frågor som kan ställas 
i klassrummet. 

 

3.1 Problemlösningens roll i matematikundervisningen 
 
Sedan 1990-talet har undervisningen i problemlösning setts som ett övergripande drag 
i matematikundervisningen, den ses som både ett mål och medel, vilket innebär att 
undervisningen ska innehålla problemlösning och via problemlösning lär sig eleverna 
det matematiska innehållet (Häggblom, 2013).  Författaren anser att undervisningen 
genom problemlösning handlar om att eleverna ska förstå hur de ska koppla samman 
sitt kunnande. När elever löser problem får de möjlighet att tänka djupare, relatera till 
begrepp samt utveckla och förbättra sina kunskaper i matematik (Häggblom, 2013). 
Lester & Lambdin, (2007) menar att undervisning genom problemlösning leder till att 
elever får möjlighet att utveckla en djupare förståelse för begrepp och metoder i 
matematik. Då eleverna får arbeta matematiskt genom problemlösningsuppgifter 
utvecklar de ett tankesätt de kan applicera på andra matematiska uppgifter och 
situationer de möter. Författarna menar att en samverkan mellan förståelse och 
problemlösning ger möjlighet till lärande i matematik.  
 
Helenius (2018) redogör för att det finns två sidor i matematikdidaktisk forskning av 
matematikundervisningens roll i klassrummet. Den ena sidan förespråkar att läraren 
anknyter till elevernas vardag, arbetar med begreppsförståelse och problemlösning, 
vilket innebär att eleverna får en relationell förståelse, en djupare förståelse som bidrar 
till att eleven kan dra slutsatser och jämföra likheter och olikheter. Han menar då att 
läraren väljer uppgifter eller situationer där eleverna får upptäcka det läraren vill att 
de ska upptäcka. Läraren behöver även reflektera över om aktiviteten knyter an till 
elevernas vardag. Häggblom (2013) stödjer det förstnämnda och anser att då eleverna 
klarar av att lösa en problemlösningsuppgift förstår de metoder och begrepp bättre då 
dessa är kopplat till ett sammanhang. Den andra sidan, menar Helenius (2018), 
förespråkar att eleverna ska lära sig procedurer för hur olika typer av problem ska 
lösas. Han lyfter begreppet instrumentell förståelse, vilket innebär att elever lär 
procedurer och regler för specifika uppgifter med det är inte säkert att eleven förstår 
dessa regler och hur de förhåller sig till varandra.   
 

3.2 Lärarens roll vid problemlösning 

                                                                                                                                                                                                                   
Smith & Stein (2014) förespråkar ett ramverk som består av fem undervisnings-
praktiker: förutse (1), överblicka (2), välja ut (3), ordna (4) och koppla ihop (5). Dessa 
fem praktiker ger läraren möjlighet att orkestrera undervisningen och därmed får 
läraren en tydlig roll i klassrummet. I enlighet med de fem praktikerna ska läraren 
använda elevlösningar vilka utgör underlag för hur matematikdiskussionen ska ledas.    
Detta skulle kunna ge eleverna möjlighet att utmanas och utveckla de fem förmågor 
som kursplanen i matematik förespråkar: begreppsförmåga, metodförmåga, 
kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga 
(Skolverket, 2018). Larsson & Ryve (2018) betonar vikten av att matematikläraren tar 
en aktiv roll i klassrummet. Läraren behöver leda och strukturera en 
problemorienterad undervisning anser Larsson & Ryve (2018). De menar vidare att 
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läraren ska välja uppgifter som utmanar, förklara uppgifter och dess innehåll, leda 
diskussioner i klassrummet, utgå från elevernas förkunskaper och skapa ett tillåtande 
klimat i klassrummet. Larsson & Ryve (2018) hänvisar till ovanstående ramverk av 
Smith & Stein (2014) som en möjlighet för läraren att skapa tydliga riktlinjer för hur 
en problemlösningslektion kan genomföras.  
 
Enligt läroplanen ska skolan erbjuda eleverna en strukturerad undervisning som leds 
av läraren, i helklass såväl som individuellt (Skolverket, 2018). Kazemi & Hintz (2014) 
beskriver vikten av att läraren tydliggör målet med lektionen. Läraren planerar sin 
lektion utifrån målet. Lektionsmålet avgör hur läraren ska planera och leda 
diskussionen i klassrummet. Det blir då betydelsefullt hur läraren leder diskussionen. 
Det är enkelt att börja diskussionen med att be eleverna beskriva sina tankar. Hur 
läraren sen ska gå vidare med elevers tankar är en stor utmaning. Läraren behöver 
framförallt knyta an till elevernas olika tankar och koppla ihop dem med den 
matematiska idén, vilket innebär den matematik som ligger inbäddad i problemet, viss 
strategi eller begrepp som ska läras. En annan aspekt författarna anser är viktigt är att 
läraren kan förmedla att alla elevers tankar är värdefulla.  
 
Palmér & van Bommel (2016) menar att läraren har olika roller i det problemlösande 
klassrummet. Denne kan ställa frågor, visa, utmana, förtydliga och sammanfatta 
lektionen. De anser även att läraren behöver förtydliga vad det innebär att lösa 
problem, att eleverna på förhand inte kommer att veta hur problemet ska lösas. 
Författarna anser att lärare behöver skapa en norm i klassrummet där undervisningen 
sker i samspel mellan lärare och elev. D.v.s. hur olika material används och hur 
eleverna samarbetar i matematik. De sociomatematiska normerna i klassrummet 
påverkar undervisningen genom att möjliggöra eller begränsa lärandet. Detta stödjs 
också av Boaler (2017) som menar att läraren ska utmana elever och lyfta fram misstag. 
Läraren behöver förklara vikten av att ”vi alla lär av våra misstag”. Läraren behöver 
även lyfta fram det värdefulla av att eleverna får ta tid på sig och arbeta långsamt då de 
löser problem. Det innebär enligt Boaler (2017) att läraren skapar en norm i 
klassrummet där problemlösning signalerar för eleverna att arbetet får ta tid och att 
det är tillåtet att göra fel.                                                                        

 

3.3 Olika typer av problemlösningsuppgifter 
 
Hagland, Hedrén och Taflin (2005) definierar begreppet problem som förekommer i 
undervisningen genom följande bild: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Hagland m.fl. (2005) visar uttrycken uppgift och problem kopplat till undervisning. 

 
Rutinuppgifter och standarduppgifter är övningar som inte innebär svårigheter utan 
är bekanta uppgifter för eleverna. Oftast är dessa uppgifter färdighetsträning (Hagland 



 
 

5 
 

m. fl., 2005). Text-, benämnd- och vardagsuppgift är typer av uppgifter som avser att 
eleven ska kunna använda matematiska modeller eller att uppgiften avser att leda till 
användandet av en viss modell. Hagland m. fl. (2005) menar att denna typ av uppgift 
kan vara ett problem men måste då uppfylla kriterier vad som menas med problem. 
Författaren menar att uppgiften är ett problem om de uppfyller följande tre kriterier: 
En uppgift där problemlösaren inte har en given lösningsstrategi eller inte känd på 
förhand. Problemet kräver dessutom ansträngning av eleven för att lösas och eleven 
vill/behöver lösa uppgiften (Hagland m. fl., 2005; Häggblom, 2013; Palmer & van 
Bommel, 2016). Hagland m. fl. (2005) beskriver rika problem enligt följande: 
Problemet ska introducera matematiska idéer och vara lätta att förstå för att möjlig-
göra att alla elever kan arbeta med dem. De ska dessutom ta tid att lösa och vara en 
utmaning vilket även styrks av Lester & Lambdin (2007) som menar att bra 
problemlösningsuppgifter är de som kan utmana elever som befinner sig på olika 
nivåer. Hagland m. fl. (2005) anser vidare att problemet ska kunna lösas på olika sätt 
dvs eleverna ska använda olika strategier och representationsformer. Problemet ska 
leda till matematiska diskussioner som behandlar lösningsstrategier, representations-
former och matematiska idéer. Problemet ska även knyta samman olika matematiska 
områden, t ex aritmetik, algebra, geometri och proportionalitet.  

 

3.4 Frågetyper under lektionen 
 
Smith & Stein (2014) skriver att en vanlig lärarfråga är den som kallas IRE (initierar, 
respons, evaluerar). Läraren ställer en fråga, eleven svarar med ett fåtal ord och läraren 
utvärderar om svaret är rätt eller fel. Denna fråga är en s.k. sluten fråga. Kilhamn & 
Liljekvist (2018) använder dock uttrycket ”Pippi Långstrump-frågor” och menar att 
läraren ofta ställer frågor denne redan har svaret på. Smith & Stein (2014) anser att 
bra frågor tvingar elever att formulera sina tankar i ord så att tankarna blir begripliga 
för andra. Då elever uttrycker tankar i ord eller använder andra uttrycksformer, t ex 
bild, tabell eller symbolspråk, främjas deras lärande. Författarna menar att läraren 
behöver ställa frågor som utmanar elevernas kognitiva tanke, vilket betyder frågor som 
hjälper elever till djupare tankar runt det matematiska innehåll som behandlas. Detta 
stöds också av Boaler (2017) som påpekar att läraren även behöver förvänta sig olika 
typer av svar.                 
 
Emanuelsson (2001) definierar begreppet fråga som: ”en handling, verbal, skriftlig 
eller fysisk som bjuder in, eller uppmanar till svar i form av interaktion av någon typ” 
(s.14). Därför anser han att den som vill veta något ska ställa frågor. Det vanligaste är 
att läraren ställer frågor till eleverna, vilket leder till att kommunikation uppstår. 
Vidare menar han att lärarens syfte med att ställa frågor i klassrummet kan vara av 
olika arter. Det kan vara att eleverna ska koncentrera sig, läraren vill fördela ordet till 
olika elever eller ta reda på elevernas kunskap. Han skriver vidare att frågor leder till 
att interaktion uppstår inte bara mellan lärare och elev utan interaktionen kan även 
ske elever emellan. Denna interaktion kan dock bara uppstå, enligt Cunningham 
(1987), om läraren använder olika frågor till eleverna vid olika tillfällen. Varje elevs 
kunnande och lärandesituation kräver nämligen en uppsättning av olika frågetyper. 
Vidare menar han att det är ett stöd för läraren om denne kan föra protokoll över de 
frågetyper som används. Det möjliggör att läraren kan skapa en större mångfald då 
denne interagerar med eleverna. Läraren kan sedan med stöd av protokollet se 
kvaliteten på interaktionen och om denne lyssnar på samtliga elever.                                                                                                                                           
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Smith & Stein (2014) betonar också vikten av att frågor ska ställas vid rätt tillfälle under 
diskussionerna i klassrummet, vilket skulle kunna vara då begrepp ska tydliggöras eller 
då strategier ska synliggöras. De menar vidare att hur frågorna ställs ska ske utifrån 
vilket mål lektionen har och beroende av var eleverna befinner sig på vägen mot målet. 
I matematikundervisningen är det betydelsefullt att läraren ställer öppna frågor för att 
stimulera elevers tänkande och resonemang. Enligt läroplanen ska alla elever utmanas 
och få möjlighet att utvecklas och undervisningen ska främja elevers fortsatta lärande 
(Skolverket, 2018). 

4.  Tidigare forskning 
 
I detta avsnitt redovisas för tidigare forskning som gjorts inom området.  
 

4.1 Normer i matematik-klassrummet 
 
Kent (2017) beskriver att speciellt utifrån ämnet matematik måste undervisningen och 
därmed läraren ta ansvar för att skapa en rik undervisningsmiljö. En miljö där lärarna 
arbetar för att skapa sociomatematiska normer. Eleverna får möjlighet att förklara sina 
lösningar och hur de tänkt vilket är en social norm. Lopez & Allal (2007) menar att 
detta innebär att läraren i klassrummet låter eleverna använda olika strategier till ett 
specifikt problem och strategier redovisas i helklassdiskussionen. De ska även få 
förståelse för vad som räknas som en matematisk accepterad förklaring. De behöver 
förstå att olika lösningar har olika kvalitéer vilket utgör en sociomatematisk norm 
(Yackel & Cobb, 1996). Detta vidhåller även Lopez & Allal (2007) och visar betydelsen 
av att läraren vid helklassdiskussionen diskuterar strategiernas olika kvalitéer för att 
finna den mest effektiva strategin. De beskriver begreppet som en norm där det finns 
förväntningar på problemlösningslektionens genomförande: Vad är godtagbart 
gällande förklaringar, strategier procedurer i matematik och gällande vilka former för 
social interaktion som främjar problemlösningsförmågan. Kang & Kim (2016) menar 
att det är viktigt att läraren utvecklar den sociala interaktionen i klassrummet. Det kan 
ske genom att läraren skapar en undervisning där eleverna deltar aktivt. Det innebär 
att läraren måste avvika från den traditionella undervisningen för att kunna bidra till 
att sociomatematiska normer kan utvecklas. En traditionell undervisning skulle 
karakteriseras av att läraren ger exempel som eleverna praktiserar, tillvägagångssättet 
är detsamma och igenkänningsfaktorn hos elever och lärare är hög. Boaler (2016) 
påvisar vikten av att elever tillåts göra misstag i matematik. Författaren anser att det 
är av sina misstag som elever lär och läraren behöver utveckla ett tillåtande klimat där 
felsägningar och misstag är tillåtna.  
 
Lärarens ”beliefs” vilket menas med tron på hur elever lär matematik, påverkar deras 
beslut över hur de väljer innehåll, vilka metoder som används och även hur lärarna 
interagerar med eleverna. Detta, menar Kang & Kim (2016), bidrar till skapandet av 
sociomatematiska normer som uppstår mellan lärare och elever. Lärarens ”beliefs” kan 
i hög utsträckning vara svåra att förändra då de kan bygga på övertygelse om hur 
lärandet i ett matematikklassrum ska se ut. Läraren präglas av sin syn på hur lärandet 
ska ske och hur det gestaltar sig i klassrummet. Synen på lärandet påverkar och bidrar 
till de beslut som läraren fattar under lektionen. De menar vidare att lärarens syn på 
matematiken som ett skolämne avgör hur undervisningen bedrivs. En syn läraren kan 
ha på matematik är att ämnet är abstrakt och logisk. En annan syn är att matematik är 
en mängd procedurer och regler som ska läras. En tredje är att matematik är en process 
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där elever får lösa problem. Under problemlösningsprocessen får eleverna möjlighet 
att upptäcka ny kunskap. En fjärde syn på matematik är en vetenskap som bidrar till 
att lösa vardagliga problem. 
 

4.2 Klassrumsmiljön  
 
En vanlig företeelse i klassrummet är enligt Childs & Glenn-White (2018) att många 
lärare tror att elever lär enbart genom att de får redovisa lösningar, visa egna och 
kritisk granska andras lösningar då de löser problem. Sharill (2013) menar att det finns 
andra faktorer som är minst lika viktiga och betydelsefulla i ett problemlösande 
klassrum. Läraren behöver bejaka framförallt felaktiga svar och inte fördöma dessa. 
Läraren ska också även visa ett genuint intresse för elevernas svar oavsett vad svaret 
kan vara. Detta stödjer Kent (2017) som menar att en viktig komponent i det 
matematiska klassrummet är att läraren måste tro att alla eleverna duger till att lära 
oavsett bakgrund. Läraren behöver skapa en miljö där elever ges tid för att upptäcka 
och utforska matematiken. Martino & Maher (1999) betonar vikten av att eleverna 
erbjuds en klassrumsmiljö där de gör upptäckter och utforskar matematiken. En 
klassrumsmiljö där läraren uppmuntrar elever att uttrycka sina tankar och att andra 
elever och lärare lyssnar. De skriver vidare att läraren måste modellera, visar hur elever 
ska gå till väga då de beskriver sina tankegångar. Läraren behöver även visa att denne 
lyssnar på eleverna och låter elever utbyta tankar med varandra. Vikten av att läraren 
är en skicklig lyssnare betonas av författarna, vilket innebär att läraren fångar upp 
elevernas tankar och bygger vidare på dem. Eleverna ska förstå att dessa diskussioner 
tillsammans med kamrater utvecklar deras förståelse.  Detta, beskriver Sharill (2013), 
gör att det sker en interaktion i klassrummet mellan elever och lärare, vilket medför 
att fler elever får delta eller höra diskussioner där det uttrycks tankar och åsikter om 
matematiska problemlösningsuppgifter. En interaktion av det slaget möjliggörs om 
eleverna är villiga att dela sina tankar med varandra (Ing, m. fl., 2015).  När eleverna 
får möjlighet att utveckla sin förståelse tillsammans med andra ger det dem möjlighet 
att förstå nya områden och kunna lösa problem som inte är kända på förhand menar 
Munter (2014). Det är av vikt i det problemlösande klassrummet att lärare   lyssnar 
mer när eleverna resonerar och på så vis ge eleverna möjligheten att resonera 
(McCharty m. fl., 2016). 
 

4.3 Lärarens roll 

  
Munter (2014) beskriver fyra nivåer på en lärares agerande under en problemlösnings-
lektion. Läraren som levererar kunskap (1) vilket innebär att läraren undervisar 
strukturerat och visar på hur problem ska lösas. Eleverna får öva och läraren 
kontrollerar elevernas arbete och svarar på frågor. Eleverna arbetar individuellt och 
gemensamma diskussioner förekommer inte. I nästa roll, menar författaren, är läraren 
en observatör (2), där läraren leder och visar hur problemet ska lösas och eleverna 
förväntas arbeta tillsammans genom att lösa liknande problem och läraren cirkulerar 
i klassrummet och ger elever det stöd som de behöver. Den tredje rollen, läraren som 
diskussionsledaren (3) innebär att eleverna löser problem givet av läraren men till 
skillnad från tidigare får eleverna inte en färdig lösning utan endast en påbörjad. 
Eleverna förväntas att i par eller grupper slutföra uppgiften och eleverna turas om att 
dela med sig av strategier och lösningar. Läraren avslutar med att tydliggöra hur 
eleverna skulle ha löst problemet. Den sista rollen, anser han, läraren kan inta att vara 
en mer kunnig person (4). Den rollen innebär att läraren presenterar ett problem och 
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försäkrar sig om att samtliga elever förstår problemet. Eleverna arbetar därefter 
tillsammans och försöker utveckla strategier för att finna lösningar. Läraren och elever 
reflekterar och delar sedan med sig av sina lösningar för att tillsammans förtydliga 
matematiska begrepp som problemet innehar. 
 
Lärarens roller kan med andra ord vara olika men läraren bör även organisera ett 
arbete där eleverna bereds möjligheter till att diskutera och resonera. Webb (2009) 
menar att ett sådant arbete kan vara att ge eleverna möjlighet till arbete i mindre 
grupper. De får förklara hur de tänker för varandra för att utveckla den kognitiva 
förmågan. Läraren får då en viktig roll då denne leder gruppen och hjälper eleverna 
med att ge dem olika strategier och metoder. Författaren använder begreppet 
reciprocal teaching, vilket innebär att elever och lärare arbetar i dialog. Läraren 
modellerar och ger exempel som eleverna kan använda i grupparbetet. Vidare 
beskriver författaren hur eleverna får olika roller i genomförandet av uppgifter. Varje 
roll har olika uppgifter t ex lyssnaren, ledaren, läsaren mm. Läraren tränar eleverna på 
att använda olika frågetyper, speciellt frågor på en högre kognitiv nivå. Hon menar 
vidare att frågeord som ”varför?” och ”hur?” hjälper eleverna att tillsammans 
omformulera sina och andras tankar och att förklara strategier vid problemlösning för 
att få en högre förståelse.  
 
Lärarens roll innebär också att välja problem som består av varierande matematiska 
innehåll för att eleverna gradvis ska vidga förståelsen för det matematiska innehållet 
anser Murata & Kattubadi (2012). De problem läraren väljer ska ge eleverna möjlighet 
att diskutera och lösa dem tillsammans med kamrater. Läraren behöver då organisera 
arbetet i klassrummet för att ge eleverna förutsättningar för detta (Childs & Glenn-
White, 2018; Ing m.fl., 2015). Under diskussionerna behöver läraren stötta eleverna 
och få eleverna att beskriva sitt tänkande men även få dem att engagera sig i 
kamraternas redogörelser (Ing. m.fl., 2015; Kent, 2017). I den diskussionen menar 
även Aziza (2018) ska eleverna få möjlighet att förklara sin tanke inte bara redovisa 
sina lösningar. Förklaring skiljer sig från redovisning då de innebär att eleven måste 
förklara sin strategi eller uträkning inte bara redogöra för vad denne gjort. 
Diskussionen ska ledas av läraren. Stein m.fl. (2008) presenterar en modell i fem steg 
(undervisnings-praktiker) som läraren kan använda då denne leder en 
matematiklektion. Läraren kan förutse (1) elevernas lösningar innan lektionen. Under 
lektionen överblickar (2) läraren elevernas arbete för att sedan välja ut (3) de 
elevlösningar som läraren vill använda i diskussionen. Läraren ordnar (4) 
elevlösningarna i en ordning som möjliggör för alla elever att följa 
helklassdiskussionen. Slutligen kopplar läraren ihop (5) elevlösningarna för att 
tydliggöra centrala matematiska idéer som exempelvis begrepp eller strategier. Stein 
m.fl. (2008) anser att denna modell stödjer lärarens lektion och undviker att 
slutdiskussionen enbart handlar om att eleverna visar och berättar om sina lösningar. 
De menar vidare att om läraren har gjort förberedelser av tänkbara elevlösningar i 
förväg underlättar det lärarens agerande under lektionen. Den stora utmaningen, 
anser de, är för läraren att under lektionen behandla elevernas svar på ett sätt som 
gynnar hela klassens matematiska utveckling och framförallt leder utvecklingen mot 
en djupare förståelse.  
 

4.4 Planering av lektion 
 
Vid lektionsplaneringen är valet av problem betydelsefullt. Problemet ska stimulera 
elever till utveckling av begrepp och bör vara öppna för att stimulera till olika lösningar 
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och användandet av olika uttrycksformer menar Martino & Maher (1999). Murata & 
Kattubadi (2012) menar att problemlösning är en viktig matematisk erfarenhet för 
elever och inte bara en uppgift som finns i slutet av kapitlet i en lärobok. De anser att 
det finns ett stort behov av att undersöka hur elever tolkar problemuppgifter. Eleverna 
behöver få lära sig hur de kan tillämpa och koppla samman olika lösningar i en 
problemlösningsuppgift. Problemet ska även bygga på elevers förståelse av det aktuella 
området vilket innebär att läraren ska ha kunskap om elevers förförståelse, anser Kent 
(2017). Då lärare planerar sina lektioner ska de även planera vilka frågor som ska 
ställas. Då är det viktigt att frågorna har ett tydligt syfte. En problemlösningslektion 
ska inte bara fokusera på att komma fram till ett korrekt svar utan det är 
problemlösningsprocessen som ska vara i fokus. Frågorna ska leda till att utveckla 
elevernas matematiska erfarenhet och inte bara ge korrekta svar på frågan. Vidare är 
det av vikt att lärare inte ska tro att bra frågor bara inträffar utan de behöver planeras 
(Childs & Glenn-White, 2018). Cunningham (1987) menar om läraren lägger ner tid på 
att planera vilka frågor som ska ställas betyder det att läraren samtidigt måste överväga 
vilka begrepp som ska utvecklas. Läraren kan även med frågor som stöd hjälpa elever 
utifrån individuella skillnader. Då behöver läraren ha kunskap om matematiska 
begrepp och hur elever tänker och resonerar i matematik (McCarthy m fl., 2018; Boaler 
& Brodie, 2004; Emanuelsson, 2001; Martino & Maher; 1999). Planerandet av frågor i 
förväg menar Sharill (2013) bidrar till att läraren utvecklar en säkerhet i 
undervisningssituationen.  
 

4.5 Slutna frågor, faktafrågor och fokuserande frågor 
 
Det finns olika typer av slutna frågor. I undervisning ställer läraren många frågor men 
de flesta är slutna frågor, enligt Aizikovitsh-Udi & Star (2011). De beskriver att slutna 
frågor är frågor som besvaras med antingen ja och nej eller ett svar. De slutna frågorna 
kan beskrivas som faktafrågor och fokuserande frågor. De slutna frågorna kan 
beskrivas som faktafrågor som helt enkelt avser att prova elevernas ämneskunskaper. 
Aizikovitsh-Udi & Star (2011) får medhåll av Cunningham (1987) som menar att 
faktafrågor är den första av tre nivåer och lättast att hitta i undervisningen. På den 
första nivån ska eleverna minnas och redogöra för fakta t.ex. genom att besvara frågor 
som exempelvis vilket räknesätt som ska användas, hur de kan göra en beräkning eller 
förklara ett begrepp. Boaler & Brodie (2004) upptäckte i sin studie att de vanligaste 
frågorna läraren ställer är som tidigare nämnts av typen IRE-frågor. Frågor som 
utmanar elever är däremot färre men Boaler & Brodies (2004) resultat visar att lärare 
som använde frågor på olika kognitiva nivåer bidrog till ett förbättrat elevresultat. De 
sex olika lärare som studerades i Boaler & Brodies studie visade nämligen på olika 
resultat beroende av undervisningssätt. Resultatet var att lärare som undervisade på 
ett traditionellt sätt i matematik ställde nästan enbart faktafrågor (mer än 90%). 
Lärare som däremot använde ett progressivt arbetssätt ställde färre faktafrågor (ca 
70%). Emanuelsson (2001) och Kilhamn & Liljekvist (2018) menar att slutna frågor 
kan vara ett stöd för läraren om hur denne kan gå vidare i undervisningen. Läraren 
värderar vad eleverna kan, utgår från den kunskapen och fattar beslut om hur 
undervisningen ska vidareutvecklas. Det finns dock ett problem menar de, vilket 
innebär att de elever som kan svaret på frågan väljer att svara och de som inte kan 
förblir tysta (Emanuelsson, 2001; Kilhamn & Liljekvist, 2018). 
 
En annan kategori av slutna frågor är fokuserande frågor. Dessa frågor används för att 
rikta elevernas uppmärksamhet mot något specifikt t ex ett begrepp, tecken eller 
symbol. Sådana typer av frågor har tagits upp av bland annat Boaler och Brodie (2004) 
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och Kilhamn och Liljekvist (2018). Fokuserande frågor kan vara särskilt betydelsefulla 
då elever är i början av sin matematiska utveckling och läraren behöver stötta och visa 
det eleverna ska lära. Faktafrågor och fokuserade frågor är viktiga för att eleverna ska 
kunna besvara de konceptuella och reflekterande frågorna men det är av vikt att 
läraren inte enbart använder faktafrågor och fokuserande frågor (Kilham & Liljekvist, 
2018). Det är framförallt hur frågorna ställs, när de ställs och hur många gånger varje 
fråga ställs som har betydelse för förståelsen. Lärare kan ställa utforskande frågor utan 
att dessa leder vidare till någon meningsfull diskussion mellan lärare och elever, 
problemet redovisas genom att eleverna berättar hur de gjort. Utmaningen för läraren 
blir att starta en diskussion där eleverna vidgar sin förståelse och kan upptäcka t ex 
likheter och skillnader i elevlösningar (Aizikovitsh-Udi & Star, 2011). 
 

4.6 Öppna frågor, konceptuella och reflekterande frågor 
 
Motsatsen till slutna frågor är öppna frågor. De öppna frågorna har fler svarsalternativ 
och därmed också en högre kvalité. Dessa frågetyper menar Aziza (2018) utvecklar 
matematisk kreativitet och uppmuntrar även eleverna till flera svar vilket leder till att 
läraren behöver utveckla sin förmåga att besvara oväntade frågor från eleverna. Detta 
innebär att läraren ställs inför en större utmaning till skillnad från när läraren ställer 
slutna frågor, som oftast bara kräver ett svar. Författaren menar vidare att öppna 
frågor kan stimulera elevers tänkande då de kräver att eleven kommunicerar sin tanke 
och förklarar sig med ett längre svar. I den förklaringen kan läraren upptäcka och 
därmed tydliggöra eventuella missuppfattningar som elever möjligen besitter. Vid 
slutna frågor kan eleven svara rätt eller fel men tanken bakom svaret redogörs inte. 
McCarthy m.fl. (2016) stärker ovanstående och skriver att när öppna frågor används 
kan många korrekta svar ges vilket gör att lärandemiljön i klassrummet blir mer 
komplex och mindre förutsägbar för lärare och elever. Svaren på frågorna måste 
beskrivas och förklaras vilket innebär att eleverna stimuleras att tänka kreativt till 
skillnad från de slutna frågorna. Öppna frågor kräver planering av läraren och dessa 
inträffar inte oväntat utan måste planeras av läraren i motsats till slutna frågor (Childs 
& Glenn-White, 2018). 
 
Öppna frågor kan delas in i konceptuella och reflekterande frågor. Cunningham (1987) 
väljer att dela in de konceptuella frågorna i nivåer där eleverna får förklara hur de 
tänker på den lägre nivån och på nästa nivå kan förklara och resonera. De konceptuella 
frågorna, anser Kilhamn & Liljekvist (2018), handlar om att läraren inte alltid vet vad 
eleverna svarar utan att elevernas svar ska tolkas av läraren. De menar vidare att dessa 
frågetyper ska leda till att eleverna utvecklas matematiskt i klassrummet. Elevernas 
svar handlar om att beskriva, förklara eller ge förslag på strategier eller lösningar. Här 
kan läraren även lyfta fram felaktiga lösningar och diskutera för att utveckla elevernas 
matematiska kunnande. Denna frågetyp hjälper eleverna vidare i deras matematiska 
utveckling.  
 
Den högsta nivån, reflekterande frågor (evaluerande frågor), ger eleverna förut-
sättningar att utveckla ett kritiskt tänkande. Dessa frågetyper är få i undervisningen 
(Cunningham, 1987; Boaler & Brodie, 2004; Childs & Glenn-White, 2018). Lärare som 
oftare använder frågor för att utmana och stötta elevers lärande erhåller ett högre 
resultat beträffande elevers förmåga att resonera och lösa problemlösningsuppgifter i 
jämförelse med klasser där lärare ställer färre frågor av utmanande karaktär (Ing, m.fl., 
2015; Boaler & Brodie, 2004).  Det främsta beviset för att använda frågor som kräver 
hög kognitiv utmaning är att eleverna utmanas att förklara anledningen till det 
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uppkomna svaret. När detta sker engageras eleverna och reflektionen blir djupare 
(Hiebert & Wearne, 1993; Azizas, 2018). Framtida elever kommer behöva kunna tänka 
kritiskt, fatta beslut och lösa problem. Läraren spelar en betydelsefull roll och kan med 
bra frågor och många olika frågor hjälpa eleverna att utveckla dessa högre kognitiva 
färdigheter (Aizikovitsh-Udi & Star, 2011).  
 
Boaler & Brodie (2004) menar att det är en kognitiv utmaning för en lärare att ställa 
bra frågor och kräver såväl goda ämneskunskaper som kunskap om elevers kunnande. 
Detta vidhåller även Martino & Maher (1999) som menar att det är en konst att ställa 
frågor och kan ta år att utveckla på grund av att det krävs djup ämneskunskap i 
matematik och kunskap om hur barn lär matematik. Emanuelsson (2001) anser att 
läraren måste behärska ämnet och de frågorna i matematik som läraren ställer. 
Läraren ska även besitta kunskap om elevernas förståelse inom området. 

5. Teori 
 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och de fem undervisnings-
praktikerna som ligger till grund för studiens analys. 
 

5.1 Teoretisk utgångspunkt, det sociokulturella perspektivet 
 
Säljö (2014) uttrycker att i det sociokulturella perspektivet lyfts samspelets betydelse 
för utveckling av lärandet och tänkandet. Människor lär tillsammans med andra och 
språket utvecklas i interaktion med andra. Språket har en central betydelse för lärandet 
(Skolverket, 2012). Språket möjliggör för eleverna att utveckla ett lärande men måste 
då ske i ett socialt samspel. I samtalet får eleverna med olika kunskaper ta del av 
varandras tankar och då utveckla nya kunskaper (Säljö, 2014). Det är inte enbart 
kommunikationen som är viktig utan även interaktionen mellan eleverna.  Det är 
Vygotskijs teorier som utvecklat det sociokulturella perspektivet (Skolverket, 2012). 
Han menade att lärande och utveckling är en process som ständigt pågår. När 
människor lär sig nya färdigheter möjliggör det ny kunskap (Säljö, 2014). Då personen 
ska lämna en kunskapsnivå för att ta sig till nästa nivå behövs hjälp av en kunnigare 
person. Det kan vara en kamrat eller en lärare. I undervisningen skulle det kunna 
innebära att eleven får ett material som är något svårare än det eleven klarar på egen 
hand vilket innebär att eleven utmanas. Om undervisningen är upplagd för att eleverna 
ska samspela med kamrater kan eleven också genomföra arbetet. Vygotskij kallar detta 
den proximala utvecklingszonen d.v.s. människans utvecklingspotential. Det personen 
kan tillsammans med en annan människa kan denne själv nästa gång. Vygotskij 
menade att när personen befinner sig i utvecklingszonen behöver den verkligen 
vägledning för att ta till sig instruktioner eller förklaringar (Säljö, 2014).  
 
Säljö (2014) skriver att det sociokulturella perspektivet visar att samspel är viktigt för 
lärandet. Genom scaffolding (stöttning) kan en person vägleda eller hjälpa en annan 
person vidare genom att ställa frågor. Det sociokulturella perspektivet framgår tydligt 
i läroplanen där kommunikationen skrivs fram och specifikt i kursplanen för 
matematik där det tydligt framgår att kommunikation är en av fem förmågor eleverna 
ska få möjlighet att utveckla (Skolverket, 2018). I ett problemlösande klassrum där det 
ges utrymme att kommunicera matematik kan läraren stötta eleverna genom att ställa 
frågor. Ett ramverk som bygger på fyra kategorier frågor bidrar till att sortera lärarnas 
frågor. Fakta (1) frågor och fokuserande (2) frågor kan stödja eleverna i deras lärande 
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men det krävs också konceptuella (3) och reflekterande (4) frågor för att ge eleverna 
möjlighet att diskutera och på så vis utveckla djupare matematiska kunskaper. Dessa 
frågetyper kan ha betydelse för hur eleverna kan ta sig vidare till nästa utvecklingszon 
med stöd av lärare eller kamrater. I denna studie används analysverktyget (bilaga 3) 
som stöd för att urskilja de olika frågetyperna som läraren ställer. 
 
Problemlösning blir utifrån ett sociokulturellt perspektiv en möjlighet för elever att 
utbyta matematiska idéer med kamrater och jämföra och koppla ihop varandras 
lösningar i gemensamma diskussioner. För att eleverna ska utveckla kunskaper i 
matematik ska de aktivt delta i aktiviteten genom att samspela med andra (Ing m.fl., 
2015).  Säljö (2014) beskriver att en av Vygotskijs viktigaste tankar är språket och 
särskilt det verbala språket.  Språket bidrar till att forma våra tankar och bidrar till 
utveckling av de kognitiva tankarna. Detta kan vara särskilt viktigt utifrån ämnet 
matematik som är ett ämne med många begrepp och strategier som kräver 
förklaringar. Om eleverna får diskutera, motivera och resonera tillsammans med 
kamrater och lärare kan det möjliggöra att de utvecklar sina matematiska förmågor 
vilket kursplanen förespråkar (Skolverket, 2018).  
 

5.2 De fem undervisningspraktikerna 
 
Studiens syfte är att ta reda på hur läraren ser på sin roll i det problemlösande 
klassrummet. Då behöver läraren ha en plan för hur lektionen ska genomföras. De fem 
undervisningspraktikerna, förutse (1), överblicka (2), välja ut (3), ordna (4) och 
koppla ihop (5) kan stödja läraren och förtydliga lärarens roll under genomförandet av 
en problemlösningslektion. Smith & Stein (2014) menar att de fem praktikerna är ett 
stöd för läraren då lektionen ska planeras och genomföras och med dessa kan läraren 
tydliggöra det matematiska innehållet och styra diskussionen mot lektionsmålet.  
 
Den första praktiken, förutse, handlar om att läraren i förväg ska fundera över vilka 
tänkbara elevlösningar som eleverna skulle kunna komma fram till. Här är det viktigt 
att läraren funderar över felaktiga som korrekta lösningar.  Det räcker inte med att 
bara bedöma om uppgiften är på rätt nivå för eleverna. Smith & Stein (2014) menar att 
läraren funderar över strategier och lösningar som läraren vill att eleverna ska 
behärska. Detta är ett mödosamt arbete för läraren och här kan forskningen, 
lärarhandledningar och tidigare elevexempel vara till stöd för läraren. Läraren behöver 
i denna fas få fatt i den matematiska idéen och hur eleverna lär sig den. Genom att 
förutse elevlösningar lägger läraren grunden för lektionen menar författarna. 
 
Den andra praktiken, överblicka, bygger på den första. Läraren låter eleverna arbeta 
med problemet enskilt eller i par. Läraren överblickar elevernas lösningsstrategier 
under elevernas arbete. Detta underlättas genom lärarens tidigare förutsedda 
lösningar. Smith & Stein (2014) menar att denna fas hjälper läraren att fånga upp vad 
läraren vill lyfta i den efterföljande diskussionen.  De menar vidare att i denna fas är 
lärarens frågor betydelsefulla då de kan bidra till att synliggöra elevernas tankar, 
läraren kan ställa frågor som belyser strategier eller begrepp som läraren vet är 
betydelsefulla för det specifika problemet.  
 
Iden tredje fasen, välja ut, ska läraren välja ut de lösningar som läraren vill att resten 
av klassen ska få tillgång till. Smith & Stein (2014) anser det viktigt att det val av elever 
och lösningar som görs bygger på lektionens matematiska mål, vilket innebär att val av 
elever som ska redovisa är inte slumpmässiga. Läraren lektionsmål är i fokus. Under 
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tidigare fas har läraren gjort förarbetet och vet vilka metoder och strategier som kan 
vara lämpliga och ger läraren bättre förutsättningar att leda diskussionen. 
 
I den fjärde fasen, ordna, ska läraren fundera över vilken ordning lösningarna kan 
presenteras. Ett sätt menar Smith & Stein (2014) är att börja med en konkret lösning, 
t ex en bild för att sedan gå mot abstraktare lösningar. De menar även att läraren kan 
utgå från strategier som flest elever har för att fånga upp många elever i diskussionen 
och sedan gå vidare till lösningar som ett fåtal elever använt. Ett annat angreppssätt 
menar de är att läraren utgår från vanliga missuppfattningar som elever kan ha. 
Läraren vill reda ut dessa för att hjälpa eleverna att finna bättre lösningsmetoder. 
 
Den femte praktiken, koppla ihop, är kritisk enligt Smith & Stein (2014) för här ska 
läraren koppla ihop olika lösningar för att belysa den matematiska idéen. Risken här 
menar de kan vara att diskussionen stannar vid att en mängd olika lösningar 
presenteras. Läraren måste leda diskussionen där eleverna kan urskilja t ex mönster 
och hur lösningar kan vara mer effektiva än andra. Då lektionen är slut ska eleverna ha 
förstått den matematiska idén och fått upptäcka flera olika lösningsstrategier. 

6. Metod 
 
Metodologiskt är studien kvalitativ och beskrivs under forskningsmetod. Efter metod-
avsnittet diskuteras pilotstudien, observationer, intervjuer och hur urvalet skedde 
samt genomförandet. Vidare redogörs för vilket analysverktyg som används och vilka 
etiska ställningstaganden som tagits hänsyn till i studien. Avslutningsvis diskuteras 
studiens reliabilitet och validitet.  

 

6.1 Forskningsmetod 
 
Denscombe (2017) skriver att kvalitativ metod används för att studera verkligheten, i 
detta fall undervisning i skolan. Vidare att i en kvalitativ studie lämpar sig såväl 
observationer som intervjuer för insamling av data. I en studie av kvalitativ karaktär 
avser nämligen forskaren att gå på djupet genom att samla in data från ett fåtal 
personer. Den andra metoden, observationen, innebar att studera vilka frågetyper 
läraren använde under lektionen och hur många av olika slags frågor som användes. 
Lektionens frågor sammanställdes i ett protokoll och blir studiens analysverktyg 
(bilaga 3). Insamling av empiri skedde genom att lektionerna observerades med stöd 
av ett observationsschema (bilaga 4). På detta protokoll bokfördes antalet frågor under 
respektive kategori. Sammanställning av vilka frågor läraren ställde och redovisas 
under avsnittet resultat och analys. Lektionerna kompletterades även med en 
ljudinspelning. Efter lektionen slut skedde en intervju (bilaga 3) där läraren fritt 
berättade utifrån de huvudfrågor som fanns och observatören, tillika intervjuaren 
kunde ställa följdfrågor. Intervjun spelades in för sedan kunna dokumentera lärarens 
redogörelse. Den kvalitativa forskningen bygger på en induktiv syn, vilket betyder att 
utgår från erfarenheten d.v.s. lärarnas praktik (Bryman, 2011). I detta fall 
beskrivningar som getts av lärarna och insamling av data från observationen vilka 
sedan ska förklaras.  
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6.2 Pilotstudie 
 
En pilotstudie har genomförts för att pröva observationsschemat och intervjuguiden. 
Syftet var att undersöka om datainsamlingsinstrumenten fungerade; om 
observationsschemat (bilaga 4) gav adekvat information och om intervjufrågorna 
(bilaga 2) fungerade. Detta för att kunna göra kvalitativa förändringar.  Enligt 
Denscombe (2017) kan pilotstudien ge kunskap om hur studien ska komma vidare eller 
om konsekvenser kan uppstå. Detta utfördes i ett klassrum med en lärare med lång 
erfarenhet av undervisning. Diktafon användes som inspelningsverktyg och fungerade 
bra bortsett från viss dialog mellan lärare och elev då dessa befann sig långt från 
inspelningsutrustningen och därmed inte spelades in. Det var endast lärarens frågor 
vid helklassdiskussionen och vissa dialoger som hördes och kunde bokföras. Beslut 
fattades om att detta även skulle ske i fortsatta studie.  Fokus skulle vara på hur läraren 
ställde frågor under helklassdiskussionen. Intervju med läraren efter lektionen 
genomfördes och tidsramen för intervjun stämde väl överens med den angivna tidsram 
som avtalats. Den valda ordningsföljden ändrades något (Bryman, 2011) då det kändes 
bra att intervjupersonen fick börja med att beskriva sin egen erfarenhet av och 
utbildning i matematik. Svaren på frågor gav under pilotstudien upphov till ytterligare 
följdfrågor. Denscombe (2017) menar att om pilotstudien visar att 0m det finns 
förbättringar att göra ska detta ske. Följdfrågor som uppstod var ifall läraren deltagit i 
matematiklyftet och i vilken utsträckning läraren arbetat med problemlösning under 
utbildning. Skulle det finnas en skillnad i synen på problemlösning i klassrummet 
kopplat till utbildning? En viktig lärdom som gjordes under pilotstudien var insikten 
att intervjuaren behövde skapa tid för intervjupersonen att tänka och tillåta en tystnad 
i samtalet (Bryman, 2011). Det var informanten som skulle tala. 
 
Funderingar gjordes över om lärare med olika lång erfarenhet av undervisning skulle 
kunna observeras. Detta då litteraturen menar att det tar tid, kräver kunskap i ämnet 
och om elever för att utveckla förmågan att ställa frågor (Boaler & Brodie, 2004; 
Martino & Maher, 1999; Emanuelsson, 2001).   
 

6.3 Urval 
 
Vid skolstart vårterminen 2019 kontaktades 16 skolor i en stad i Sverige. Förfrågan 
skedde via e-post till såväl lärare som undervisar på lågstadiet och ansvariga rektorer. 
Tillsammans med förfrågan bifogades ett missivbrev (bilaga 1) där syftet med studien 
beskrevs. De intresserade lärarna ombads ta kontakt för överenskommelse om träff. 
Urvalet för denna studie var utbildade lärare som arbetade i åk 1–3. Det kan ses som 
ett målinriktat urval då personer på ett specifikt stadium valdes ut (Bryman, 2011). 
Urvalet kan även ses som ett bekvämlighetsurval då det visade sig vara en svårighet att 
få kontakt med lärare som ville delta. Tidsramen för denna studie låg fast och därmed 
valdes de lärare som först anmälde intresse och därmed var tillgängliga för att delta i 
studien (Bryman, 2011). Trots detta bekvämlighetsurval kunde lärare med olika lång 
erfarenhet av undervisning observeras och intervjuas. Vilket får ses som en styrka då 
det vid en kvalitativ undersökning är av vikt att komma åt bredden av uppfattningar. 
Resultatet kan inte generalisera då urvalet, de medverkande lärarna är få. 
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6.4 Genomförandet 
 
I slutet av januari kontaktades lärare som visat intresse för att delta i studien. Tider för 
lektion och intervju i anslutning till lektionen bokades via mail. Antal lektionsbesök 
som genomfördes var sju stycken. Sex av sju lektioner var i helklass. Två lektioner i åk 
1 och 2 och tre lektioner i åk 3. Observatören presenterades för eleverna som fick se 
inspelningsutrustningen och var den skulle ligga bestämdes i samråd mellan elever, 
lärare och observatör. Därefter intog observatören en undanskymd plats i rummet. 
Tillvägagångsätt var detsamma genom att lärarna informerades om studien innan 
lektionens genomförande och missivbrevet skrevs under. Läraren genomförde 
lektionen och därefter följdes den upp med en intervju.  
 

6.4.1 Observationer 
 
Strukturerade observationer genomfördes, vilket innebär att det finns ett bestämt syfte 
om vad som ska observeras (Carlström & Carlström-Hagman, 2012). För att få kalla 
observationen strukturerad ska ett observationsschema upprättas (Denscombe, 2017). 
Författaren använder begreppet systematisk observation och menar att 
observationsschemat (bilaga 4) ska fungera som en checklista för observatören 
(Denscombe, 2017). Det som skulle observeras var om de olika frågetyperna kunde 
urskiljas under lektionens helklassdiskussioner. Denscombe (2017) menar att det är 
viktigt att forskaren uppmärksammar samma typ av aktivitet, här frågeställningarna. 
Valet av att spela in lektionen gjorde det möjligt att i efterhand kunna komplettera 
observationsschemat vilket underlättade. Det ökade tillförlitligheten och möjligheten 
att få med samtliga frågor läraren ställde. Det minskade även stressen hos 
observatören. Ett etiskt övervägande gjordes när informanterna i informationsbrevet 
endast fick veta att det var en problemlösningslektion som skulle genomföras. Detta 
för att lektionen och lärarens planering inte skulle påverkas.  Valet av att lärarna själva 
valde problemlösningsuppgift var också av nämnda anledning. Detta möjliggjorde för 
lärarna att välja uppgift som för dagen passade undervisning. Denscombe (2017) 
menar att det som normalt inträffar är det som ska observeras.  Lektionen skulle 
genomföras på sedvanligt sätt för att observatören skulle möta en ”vanlig” 
undervisningssituation. Detta för att säkerställa att studien inte skulle påverka 
undervisningen, lärarens planering eller agerande. Det enda onaturliga skulle vara att 
det fanns en observatör i klassrummet men som eleverna på förhand visste om skulle 
närvara. Observatören presenterades för eleverna i början av lektionen och intog en 
diskret placering i rummet där det gick att överblicka men inte störa (Denscombe, 
2017). Sammanställning av de frågor läraren ställde under lektionen gjordes efter 
observationerna. Inspelningen av lektionen bidrog till att samtliga frågor i helklass 
kunde noteras.  

 

6.4.2 Intervjuer 
 
Direkt i anslutning till lektionerna genomfördes intervjuerna (bilaga 2) som även de 
spelades in. Detta för att skapa ögonkontakt med den intervjuade läraren (Carlström 
& Carlström Hagman, 2012) och få denne att berätta om hur denne såg på 
problemlösning på ett avslappnat sätt. Det blev en så kallad semistrukturerad intervju 
där det fanns huvudfrågor, vilka kunde kompletteras med följdfrågor men även kunna 
vara flexibel i val av ordning av dessa (Denscombe, 2017). Det var viktigt att läraren 
fick möjlighet att beskriva sina tankar och upplevelser om hur denne såg på 



 
 

16 
 

problemlösning i klassrummet genom att utgå från de öppna frågeställningarna. 
Intervjun gav observatören möjlighet att utveckla följdfrågorna genom att återkoppla 
till lektionen vilket möjliggjorde att observationen kunde förtydligas genom intervjun. 
Öppna frågor ger även intervjupersonen möjlighet till viss del att styra samtalet. 
Intervjuer kändes nödvändiga för studien då observationer endast hade inneburit 
observatörens tolkningar av genomförda lektioner (Bryman, 2011). Den avsatta tiden 
för intervjun respekterades då läraren informerats om detta i missivbrevet (bilaga 1). 
Samtliga intervjuer avslutades genom att informanten blev tillfrågad om denna hade 
något ytterligare att tillägga och därefter tackade observatören för deltagandet 
(Denscombe, 2017). Samtliga intervjuer transkriberades på liknande sätt. 
Huvudfrågorna användes som utgångspunkt och med hjälp av inspelningsverktyget 
gick det att gå fram och tillbaka mellan dessa huvudfrågor för att säkerställa att allt 
som sades blev dokumenterat. Detta innebar att det blev enklare att analysera 
materialet t ex för att jämföra och se likheter och skillnader mellan lärarnas svar.  
 

6.6 Analysmetod 
 
Analysmetoden (bilaga 3) som används för att kategorisera frågorna i denna studie 
utgår från Cunninghams (1987) ramverk av frågekategorier med ett tillägg, 
fokuserande frågor.  
 
                                  -Factual Recall - Faktaåtergivande frågor 
                                  -Conceptual - Konceptuella frågor 
                                  -Evaluative - Reflekterande frågor 
 
Cunninghams (1987) frågetyper är inte specifikt framtagna för att studera matematik 
men kan appliceras på fler ämnen. Här används hans frågetyper utifrån ämnet 
matematik. För att avgränsa denna studie används inte de olika underkategorierna av 
de konceptuella frågorna vilket kändes lämpligt i ett åk 1–3 perspektiv att inte ha för 
många detaljerade frågekategorier. I ett initialt skede efter sökande av olika frågetyper 
upptäcktes fokuserande frågor (Boaler & Brodie, 2004; Kilhamn & Liljeqvist, (2018). 
Dessa frågetyper passade inte in i Cunninghams ovan tre kategorier men de 
inkluderades i detta analysverktyg då de skulle kunna vara värdefulla att användas i ett 
lågstadieklassrum där grundläggande begrepp lärs in. Frågekategorierna 
sammanställdes i en mall (bilaga 3) och är studiens analysverktyg. Mallen liknar 
observationsschemat (bilaga 4) men den tredje kolumnen lämnades tom för att föra in 
antalet frågor under respektive kategori under observationen. Likt studien gjord av 
Boaler & Brodie (2004) är frågor av praktisk och organisatorisk karaktär inte 
dokumenterade i denna studie. Det är endast frågor kopplade till lektionens 
matematiska innehåll som dokumenterats och de frågor som behandlats i helklass.  
 

6.7 Etiska ställningstaganden 
 
Vetenskapsrådet (2017) poängterar att etiska överväganden är av vikt för hur forskning 
genomförs och resultatet har betydelse för samhället. Hänsyn till etiska val som gjorts 
i denna studie beskrivs nedan.                                                                           
 
Deltagarna informerades om studien genom missivbrevet (bilaga 1), där studiens syfte 
framkom. Vetenskapsrådet (2017) anger att informationskravet innebär att deltagarna 
ska informeras om studien och vilka krav som ställs på deltagarna. Missivbrevet 
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skickades till lärarna via mail. Detta skedde i samband med starten på vårterminen 
2019. Vid observationen och intervjun påmindes deltagarna om missivbrevet och 
studiens syfte.  Samtyckeskravet (Vetenskapsrådet, 2017) innebär att deltagarna själva 
ska samtycka till att delta i studien och kan göra valet att avbryta studien om de önskar. 
Deltagandet i studien godkändes av lärarna genom underskrift av missivbrevet i 
samband med intervjun. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2017) är till för att 
deltagarnas identitet ska skyddas. I materialet framkommer inte lärarnas identitet och 
skola. Materialet som samlades in var endast ämnat för denna studie. Detta 
informerades även om i missivbrevet. Inspelade lektioner och intervjuer kommer att 
raderas efter arbetets godkännande. Detta för att säkerställa att nyttjandekravet 
(Vetenskapsrådet, 2017) efterföljes. Denna studies resultat bygger på att skaffa sig 
erfarenhet och kunskap om hur problemlösningslektioner genomförs och hur lärare 
ställer frågor i ett lågstadieklassrum. Det innebär att observatören skulle kunna dra 
lärdom av studien för att utveckla och förbereda blivande lärare i undervisning genom 
problemlösning. Därmed bör ingen lärare känna sig kränkt utan de har bidragit till 
detta. 
 

6.8 Reliabilitet 
 
Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig denna studie är och om den kan upprepas 
(Bryman, 2011). Denna studies möjlighet till upprepning skulle fungera om samma 
observationsprotokoll och intervjufrågor användes vid ett annat tillfälle, däremot                           
är det inte säkert att samma resultat skulle uppnås (Denscombe, 2017). I intervjuerna 
används kvalitativ metod och där kan resultatet inte generaliseras.  Vid en ny studie 
skulle intervjuerna kunna genomföras på liknande vis men de medverkande 
informanterna skulle vara personer med andra erfarenheter av problemlösning, vilket 
gör att denna studies resultat inte skulle generera samma resultat (Bryman, 2011).  
 
Inspelningarna och anteckningarna på observationsprotokollet har gett möjlighet att 
bearbeta materialet fler gånger vilket ökar reliabiliteten och medför att ingen 
information gått förlorad (Carlström & Carlström-Hagman, 2012). Pilotstudien gav 
observatören möjlighet att pröva inspelningsutrustningen och framförallt insikt om 
frågeställningarna kunde besvaras och hur materialet kunde tolkas. Observatörens 
förmåga att lyssna och ställa följdfrågor blev tydliga efter pilotstudien. Det blev viktigt 
att inte påverka eller leda informanten utan låta lärarens synpunkter och svar vara i 
fokus (Carlström & Carlström-Hagman, 2012).      
 

6.9 Validitet 
 

Validiteten beskriver på vilket sätt studien är giltig. Denna studie har vid samtliga 
lektionsbesök genomförts på det sätt som tidigare beskrivits gällande observationer 
och intervjuer. Observationsschemat (bilaga 4) som är studiens analysverktyg (bilaga 
3) tillsammans med lektionsinspelningen med diktafon gjorde att de fyra 
frågekategorierna kunde upptäckas. Möjlighet att bearbeta materialet fler gånger 
stärker studiens trovärdighet. Inspelningarna kunde bearbetas genom att dessa 
transkriberades och de frågeställningar som saknades i protokollet kunde antecknas. 
Det antecknade materialet kunde sedan användas för att analyseras. Denscombe 
(2017) menar att kvalitativ forskning har sina fördelar genom att materialet hämtas 
från verkligheten, all empiri i denna studie är hämtad från klassrumsobservationer och 
lärarintervjuer. Dessa lektioner kunde ha utförts på liknande sätt utan en observatör i 
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rummet då lektionen utgick från lärarens ordinarie planering. Material i denna studie 
har insamlats och bearbetats enligt god forskningssed.  

7. Resultat och analys 
 
Här presenteras en sammanställning av lärarnas utbildning, resultatet av intervjuerna 
och analys av dem. Vidare redovisas vilka fråg0r lärarna använde under observationen 
och analys av dessa. Lärarna betecknas A-G i tabellen nedan för att säkerställa 
anonymiteten. 
 
Tabell 1. Sammanställning av deltagande lärare 
 

Intervjupersoner Utbildning Tjänsteår Fortbildning 
Lärare A Grundlärare 1–7, svenska-so 

Ansökt om behörig i matematik efter 
undervisningserfarenhet (Skolverket) 

16 år Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning, 
Enstaka kurser och 
föreläsningar  

Lärare B Förskollärare, kompletterande lokal 
behörighet för åk 1–3 i matematik 

25 år Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning, 
Högskolekurser och 
föreläsningar  

Lärare C Högstadielärarexamen från annat land 
kompletterat svenska-matematik för 
lågstadiet 

6 år Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning, 
Enstaka kurser o föreläsningar  

Lärare D Tidigarelärare åk 1–5, samtliga ämnen 7 år Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning 

Lärare E Tidigarelärare åk 1–7 matematik-no 
 

25 år Utbildad handledare i 
matematiklyftet, ledde 
taluppfattning och 
problemlösning 

Lärare F Grundskollärare 1–7, ma-no 
Behörig ma till åk 6 

17 år Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning. 

Lärare G Grundskollärare F-5 inriktning natur-
teknik, 
Behörig i matematik till åk 5 

10 år Matematikkurs i kommunens 
regi, taluppfattning 
Matematiklyftet: 
taluppfattning och 
problemlösning 

 

Tabellen visar att samtliga lärare är behöriga att undervisa i matematik och har en 
lärarlegitimation. Lärarna har varierad erfarenhet av läraryrket, 6–25 års erfarenhet. 
Samtliga lärare har deltagit i matematiklyftet och arbetat med problemlösnings-
modulen. Matematiklyftet är en fortbildning för verksamma lärare som erbjuds av 
Skolverket.  Utbildningen leds av en utbildad handledare som handleder arbetslag på 
skolan. Lärarna arbetade tillsammans med kollegor, läste forskningsartiklar, 
diskuterade och praktiskt tillämpade uppgifter i undervisningen. Dessa utvärderades 
sedan gemensamt. Utbildningen pågick under ett läsår varav problemlösnings-
modulen sträcktes sig över en termin. I modulen bestod arbetet av att lärarna fick 
diskutera matematiska problem, anpassa dessa till elevgruppen och genomföra dessa. 
Problemuppgifterna var så kallade rika problem. En av lärarna var handledare i 
matematiklyftet. Två av lärarna berättar att de genomgått andra korta kurser i 
matematik efter sin utbildning, dels av eget intresse men även för att utveckla den egna 
kompetensen. Flera lärare berättar att samarbetet med kollegor bidrar till att utveckla 
undervisningen. 
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7.1 Lärarens roll och förberedelse under en problemlösningslektion 
 
Lektionerna varade mellan 60–75 minuter utom en som varade i 45 min. 
Lektionsförberedelserna handlar om val av uppgift och hur lärarna kan stödja eleverna 
i arbetandet med uppgifterna. Problemet som lärarna väljer menar de ska kopplas till 
innehållet eleverna arbetat med tidigare i matematikboken och/eller annat innehåll 
från undervisningen. Fyra lektioner bestod av så kallade rika problem. Problemen 
bestod av flera delmoment med ökad svårighetsgrad. Problemen var utformade för att 
eleverna skulle kunna använda olika lösningsstrategier eller att uppgiften skulle vara 
möjliga att generera fler olika svar. Några av lärarna berättar att de själva konstruerar 
uppgifter anpassade till elevernas nivåer. De menar att uppgifterna de konstruerar kan 
handla om ett begrepp de vill eleverna ska visa kunskap om eller ett problem som 
kräver att eleverna ska använda specifika strategier.  
 
På de andra lektionerna arbetade eleverna med textproblem. Lärarna som använder 
textproblem hämtar uppgifter från t ex matematikboken eller annat material. 
Problemen avser att pröva elevernas förståelse för olika matematiska begrepp. I dessa 
klassrum arbetade samtliga elever med samma uppgifter. I klassrummen kunde 
läraren ha samma uppgift till alla elever med det som skiljde var i vilken ordning 
eleverna genomförde uppgifterna. I samtliga klassrum fick eleverna arbeta efter 
modellen EPA, enskilt, par och gemensam diskussion. En modell där elever samspelar 
och erbjuds tillfällen att diskutera med kamrater. Under en lektion saknades dock 
diskussionen med en kamrat. Läraren valde att eleverna fick tänka själva först och 
sedan följde helklassdiskussionen.  
 
Vissa lärare beskriver vikten av att förbereda lektionen genom att plocka fram konkret 
material anpassat till problemlösningsuppgifterna. Detta för att underlätta för 
eleverna och därmed göra det enklare att visualisera matematiken.  
 

Lärare G: Jag försöker hitta problem som går att lösa på olika sätt men 
även ett liknande problem då eleverna blir klara olika fort. 
 
Lärare E: Ibland plockar jag uppgifter från läxor som jag ser att eleverna 
inte klarat av. 

 
I empirin framkommer att lärarna refererar till kursplanen och beskriver att 
kursplanen är utgångspunkten för förberedelsen av lektionen. Det är även viktigt att 
läraren har till uppgift att under lektionen att sätta eleverna i arbete och få dem att 
komma fram till ett svar. Lärarna beskriver även att det är viktigt att följa en viss 
struktur och oftast genom att genomföra lektionen på liknande sätt.  Strukturen måste 
vara tydlig för att eleverna ska känna igen sig. T.ex. strukturen kan vara kopplad till 
arbetssättet, enskilt, par, gemensamt. Lärarnas val av par skiljer sig. Några vill att 
elever ska paras ihop med kamrat som är på samma kognitiva nivå medan en del lärare 
vill ha par där eleverna befinner sig på olika kognitiva nivåer för att en elev som kommit 
längre i sitt kunnande ska stötta den andre eleven. Dessa två parbildningar 
återkommer i undervisningen och varieras av lärarna utifrån de uppgifter som eleverna 
arbetar med. Vikten av att träna på att använda olika verktyg, t.ex. att eleverna får 
använda konkret material och andra representationsformer såsom rita bilder, tabeller 
eller använda symbolspråk som eleverna behöver för att lösa problem. Användandet 
av olika strategier lyfter några lärare fram som betydelsefullt.  
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7.2 Lärarens frågor i klassrummet och hur de förbereds 
 
Lärarna funderar inte i förväg på vilken frågetyp de tänker använda under lektionen. 
Några uttrycker dock att de skulle vilja fundera över frågor i förväg men oftast beror 
det på tidsbrist.  En lärare menar att lektionens syfte t.ex. vilket begrepp som kan 
användas eller om denne vill att eleverna ska träna en strategi gör att dennes frågor 
riktas mot begrepp (fokuserande frågor) eller en strategi (konceptuella frågor). En 
annan lärare betonar något liknande dvs. vikten av att ställa frågor för att hålla fokus 
på lektionsmålet. Eleverna behöver då frågor där likheter och skillnader kan upptäckas 
(reflekterande frågor). Lärarna uttrycker på olika sätt att de vill att eleverna ska 
beskriva sitt tänk, därför vill de använda öppna frågor och framförallt många olika 
frågor. De säger att de vill försöka undvika slutna frågor. En lärare menar att 
reflekterande frågor är viktiga men i åk 1 kan de vara svåra för eleverna men under 
lågstadiet utvecklar eleverna kunskaper och i åk 3 går det att ställa reflekterande 
frågor.  Lärare nämner även att frågorna individualiseras då elevernas kunskapsnivå 
ibland bestämmer vilken fråga som ska ställas. 

 
Lärare F: Jag tänker inte på frågor speciellt även om jag skulle vilja. 
Låter situationen ge mig frågan inget jag förbereder. 
 
Lärare B: Jag ställer många frågor och syftet med dessa är att eleverna 
ska beskriva sitt tänk. 

 

7.3 Viktiga faktorer under en problemlösningslektion enligt lärarna 

 
Lärarna belyser vikten av att eleverna ska vara aktiva och gärna samarbeta vid 
problemlösningsuppgifter. Några lärare anser att det är viktigt att elever fungerar bra 
socialt därför behöver de planera hur eleverna ska grupperas. Fokus ska vara på 
matematik och eleverna får inte hamna i andra diskussioner. Talutrymmet är viktigt, 
eleverna ska lyssna på varandra. En annan aspekt lärarna beskriver är svårigheten med 
utmanade uppgifter. De vill att uppgifterna ska vara på en rimlig nivå och inte för svår. 
Några lärare låter eleverna arbeta med samma uppgift och här handlar det om att ge 
eleverna tid. Då eleverna blir färdiga olika fort löser läraren detta med tyst läsning eller 
att eleverna helt enkelt får sitta och vänta in sina kamrater. 
 

Lärare E: Att utmana eleverna genom att ha fler nivåer i undervisning 
är mitt ständiga dåliga samvete. 

 
Lärarna beskriver på olika sätt vikten av att elever ska tillåtas göra fel. Klimatet ska 
bidra till att eleverna vågar säga fel och att det är viktigt att de lyssnar på varandra. 
Detta är tydligt i ett klassrum då läraren hela tiden hänvisar till klassens gemensamma 
normer för hur de arbetar med matematik. Där uppmanas eleverna att kämpa då 
uppgifterna är utmanande, de ska lyssna på varandras tankar och dela med sig av sina 
matematiska idéer. Då eleverna ska diskutera lösningar lyfts felaktiga lösningar och 
korrekta lösningar fram och dessa behandlas likvärdigt d.v.s. läraren kommenterar att 
ibland kan elever göra rätt och ibland göra fel. Fokus på det tillåtande klimatet och 
elevers rätt att göra misstag ges stort utrymme och det matematiska ett mindre 
utrymme. I detta klassrum är det läraren som äger talutrymmet trots nedanstående 
kommentar:  
 

Lärare C: Det är helt ok att tänka fel. Vi får tänka olika. Vi lyssnar på  
varandra och det är så vi lär oss. 
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I några klassrum gjordes en kortare utvärdering av lektionen. Där ställdes frågor om 
samarbetet hade fungerat. En lärare berömmer elevernas genomförande och påtalar 
vikten av att kunna samarbeta. Frågor ställdes även om uppgifterna var lätta eller 
svåra. I ett klassrum framkom vid utvärderingen att samtliga elever ansåg att uppgiften 
var lätt vilket inte kommenterades av läraren. Under lektionen säger lärarna att de 
lyssnar på eleverna och stöttar de som inte kommer igång, vilket samtliga anser är en 
viktig roll för dem som lärare. De påtalar vikten att vara aktiva och få igång eleverna 
utan att lotsa dem. En svårighet säger flera är att vänta ut eleverna och ge dem tanketid. 
Den största utmaningen anser samtliga lärarna är att inte räcka till för alla elever.  
 

7.4 Analys av intervjuer 
 
I sammanställningen av lärarnas utbildning och erfarenhet finns det vissa likheter 
mellan lärarna. Lärare är behöriga att undervisa i matematik åk 1–3. Samtliga har 
deltagit i Matematiklyftets utbildning och arbetat med problemlösningsmodulen. Det 
som skiljer är den övriga fortbildning inom matematik som lärarna genomgått efter 
examen, endast tre lärare har ytterligare fortbildning. Ingen av lärarna kan erinra sig 
att problemlösning har haft en central betydelse under deras lärarutbildning. 
 
Resultatet av intervjuerna är att det finns en samstämmighet hos lärarna då det gäller 
förberedelser av lektionen. Vid förberedelse av lektionen är det viktigt att fundera över 
lektionens struktur. Där visar alla lärare att de använder samma modell (EPA-
metoden) vilket visar att de vill skapa möjlighet för eleverna att samspela genom att de 
kommunicerar i par och till viss del i helkass. Detta är vad den sociokulturella 
traditionen förespråkar d.v.s. att inlärning sker genom samspel (Säljö, 2014). Detta är 
ett arbetssätt som förespråkades i problemlösningsmodulen i Matematiklyftet vilket 
lärarna har anammat. Strukturen för lektionens genomförande verkar lärarna ha tagit 
till sig men det matematiska innehållet verkar däremot ha kommit i skymundan. Hur 
lärarna vill lyfta och diskutera det matematiska innehållet framgår inte lika tydligt. Två 
lärare lyfter fram hur de tänker igenom problemet innan lektionen och vilka eventuella 
misstag som eleverna kan göra i sin förberedelse.  
 
Kursplanen (Skolverket, 2018) förespråkar att elever ska undervisas genom problem-
lösning vilket lärarna också påpekar. Lärarna vill att uppgifterna ska innehålla begrepp 
eller strategier som eleverna ska lösa. Dessa behöver inte vara kända för eleverna sen 
tidigare. Vid helklassdiskussionen ställer lärarna frågor för att belysa dessa begrepp. 
De andra lärarna undervisar om problemlösning, vilket var framskrivet i Lgr80, 
tidigare läroplan. Undervisning om problemlösning innebär att eleverna får träna olika 
strategier som kan användas vid problemlösning. Dessa lärare låter eleverna redovisa 
sina olika lösningar utan att diskutera olikheter. 
 
Lärarna säger att det finns olika frågetyper, som de benämner slutna och öppna. De är 
överens om att det är viktigt att eleverna får möjlighet att beskriva sina lösningar 
(konceptuella frågor) och resonera men det är inget som de avsiktligen planerar i 
förväg. Reflekterande frågor anser flera lärare är svåra i åk 1 men något de vill att 
eleverna ska få möjlighet att träna på och vänja sig vid för att eleverna ska utveckla ett 
djupare tankesätt med stigande ålder. Några av lärarna påpekar att lektionens syfte 
och innehåll är viktigt och då funderar de på vilka begrepp de vill lyfta fram.   
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Lärarna berättar att eleverna ska utmanas vilket de hanterar på olika sätt. De vill leda 
lektionen efter den specifika plan de har men hanterar utmaningar på olika sätt. Flera 
lärare nämner till exempel att det är en utmaning då eleverna är på olika nivåer. Ett 
sätt att utmana eleverna är genom att förbereda problemuppgifter där det finns 
delproblem med ökad svårighetsgrad. Det innebär att eleverna kan arbeta vidare på sin 
nivå och att elever utmanas. Lärarna väljer att hålla ihop klassen och arbeta med 
samma problem, de elever som kan blir sittande för att vänta eller får genomföra andra 
aktiviteter som inte behöver vara matematikrelaterande. Vid intervjuerna framgår det 
att lärarna funderar i förväg hur de ska para ihop eller gruppera sina elever. De anser 
att detta har betydelse då eleverna behöver kunna samarbeta. 
 

7.5 Observationerna 

 
Det som framkommer är att faktafrågor dominera undervisningen. Lärare ställer 
procentuellt flest faktafrågor i helklassdiskussionen. Det finns lärare som ställer 
ungefär lika stor andel faktafrågor som fokuserande frågor. Två olika typer av 
faktafrågor framgår tydligt. Dels frågor som kräver ett kortfattat faktasvar dels frågor 
där eleverna förväntas svara ja eller nej.  
  
 Lärare F: Har alla fått det här svaret? 
 

Lärare G: Hur många är det tillsammans? 
 

Faktafrågorna används såväl vid inledningen av lektionen då lärarna försöker 
tydliggöra problemet men framförallt i den avslutande helklassdiskussionen. 
 
Fokuserande frågor används i hög utsträckning men varierar dock mellan lärarna. 
Lärare som använder faktafrågor och fokuserande frågor i stor utsträckning under 
lektionen leder diskussionen och upptar själv en stor del av talutrymmet. Här är det 
korta svar från eleverna, svar på faktafrågor som dominerar i helklassdiskussionen. 
Kunskaper som eleverna har eller inte har memorerat i tidigare undervisning. Eleven 
hämtar fram kunskapen från minnet. 
 
 Lärare D: Hur många fiskar blir det? 
 
 Lärare F: Vad kallas räknesättet? 
 

De konceptuella frågorna används av lärarna. De ställer flera gånger under lektionerna 
frågor där eleverna framförallt ska beskriva en strategi eller en uträkning.  

 
-Hur gjorde ni? 
 

 -Hur kom ni fram till det? 
 

Ovanstående typ av frågeställningar användes av lärarna vid ett flertal tillfällen under 
helklassdiskussionen. Lärarna tydliggör vikten av att eleverna ska beskriva det de 
genomfört. Det blir en form av redovisning av tillvägagångssättet men även ett sätt för 
läraren att leda diskussionen framåt. Även frågan: ”Hur tänkte du?” ställdes i samtliga 
klassrum. En frågetyp som är bra att ställa men vad läraren väljer att göra med 
elevernas svar är avgörande för hur eleverna får förståelse för begrepp och strategier. 
Lärarna ställde även andra typer av frågor som utgick från ett svar från en elev men 
följdes upp genom att eleverna ombads utveckla svaret till mer än bara ja eller nej det 
vill säga förklara sin tanke.  
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Lärare B: Det kanske måste vara ett jämnt tal. Förklara! 
 
Lärare A: Hur visste ni att ni skulle ta bort 4? Berätta! 

 

Eleverna ges många tillfällen under lektionerna att beskriva sitt tänk men få tillfällen 
att motivera. Syftet är i första hand att eleverna ska beskriva enskilt eller tillsammans 
med kamraten, under den pågående helklassdiskussionen, hur de kom fram till sin 
lösning. Eleverna beskriver och läraren fortsätter att ställa följdfrågor där fortsatta 
beskrivningar krävs. Denna frågetyp är viktiga men de bygger på att läraren är 
medveten om vilka följdfrågor som kan ställas. Den sista frågekategorien reflekterande 
frågor, d.v.s. där eleverna skulle lägga fram bevis eller motivera varför de kommit fram 
till en speciell lösning, var den frågetyp som användes minst.  Dessa frågetyper 
används i liten utsträckning. Exempel på reflekterande frågor som lärarna ställde: 
 
 Lärare B: Kan du bevisa hur 

3

36
 är samma som 

36

3
 ? 

 
 Lärare G: Finns det några likheter och skillnader mellan räknesätten? 
 

 

7.6 Analys av observationerna                      
 
Sammanställning av hur frågekategorierna fördelades under lektionen stämmer väl 
överens med vad tidigare forskning visar. Lärarna ställer främst faktafrågor och 
fokuserande frågor. Detta är frågor som kräver ett direkt svar från eleverna. Då frågor 
som ställdes till eleverna enskilt inte är bokförda skulle denna procentsats kunna vara 
högre eller eventuellt lägre. Valet av uppgift kan även innebära att det ställs många 
faktafrågor och fokuserande frågor. Då eleverna i några klassrum fick textuppgifter där 
begrepp skulle tydliggöras blir det möjligtvis enklare att ställa denna typ av frågor då 
syftet egentligen avser att pröva om eleverna förstår ett specifikt begrepp. Några lärare 
visar detta vid några tillfällen. Då ställer de frågor där begrepp synliggörs framförallt 
genom att ställa följdfrågor för att begreppen ska förklaras. Då används fokuserande 
frågor. Frågorna i sig kräver inte en kognitiv utmaning och igenkänningsfaktorn verkar 
vara hög hos eleverna.  
 
De konceptuella frågorna förekommer i mindre utsträckning dvs eleverna ska få 
möjlighet att beskriva eller förklara sin strategi eller uträkning. Eleven beskriver, 
läraren lyssnar och detta sker i dialog mellan dessa parter. Sällan eller nästan aldrig 
deltar övriga elever fast detta pågår i helklassdiskussionen. Normen i klassrummen 
verkar vara att eleverna helt enkelt redovisar sina lösningar för läraren.  Lärarna 
fördelar ordet och det är viktigt att många elever får redovisa sina lösningar. 
Reflekterande frågor används i mycket liten grad och endast av tre lärare. Det kan vara 
en övertygelse läraren har att eleverna befinner sig på olika nivåer kunskapsmässigt 
och att det då i helklass kan vara en svårighet att ställa reflekterande frågor, vilket 
lärarna antyder under intervjuerna. Detta kan föranleda en tro att endast de lärare som 
undervisade i åk 3 ställde reflekterande frågor, men det var inte fallet. Lärarens 
kunskap om hur det matematiska innehållet ska tydliggöras spelar en betydelsefull roll 
här och hur läraren är medveten om lektionens syfte. 
 
Vid observationerna kunde noteras att reflekterande frågor kunde ha ställts oftare. 
Specifikt frågor som behandlar likheter och skillnader mellan elevers lösningar då 
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dessa oftast dokumenterades på tavlan. Här fanns även tillfällen för läraren att 
använda fokuserande frågor kopplat till de reflekterande frågorna. En styrka är att 
lärarna knyter ihop lektionen med en avslutande diskussion. Vad eleverna tänker 
framgår men om de förstår hur andra tänker är svårt att observera och redovisas inte 
heller under lektionerna. Det finns lärare som väljer att tydligt lyfta fram den 
matematiska idéen.  
 
Lärare som använder alla fyra frågekategorier har ytterligare en gemensam nämnare, 
de har konstruerat problemen själva utifrån begrepp och strategier som de vill att 
eleverna ska utveckla eller arbeta vidare med. Oftast konstruerar lärarna liknande 
problem men byter kontext för att se om eleverna har förstått det matematiska 
innehållet. Målet med uppgiften framgår genom diskussionen och lärarnas frågor 
riktas mot målet. Förståelsen är i fokus och inte genomförandet. 

8 Diskussion 
 
Här diskuteras först studiens resultat kopplat till studiens frågeställningar sedan val 
av metod. Kapitlet innehåller även diskussion kopplat till analysverktyget och de det 
sociokulturella perspektivet.  

 

8.1 Resultatdiskussion 
 
Resultatet visar att samtliga lärarna vill att deras problemlösningslektioner förbereds 
enligt en förutbestämd struktur, arbetsgång, för att eleverna ska känna igen lektionens 
olika faser. Vilket då besvarar den första frågeställningen. Lärarna tar en aktiv roll i att 
leda lektionen och lägger stor vikt vid hur de ska genomföra den. Vilket arbetssätt som 
ska användas är betydelsefullt och delas av samtliga lärare. Framförallt vill de att 
eleverna ska arbeta tillsammans för att stötta varandra. Det stämmer väl överens med 
det sociokulturella perspektivet på lärande. Elever ska ges möjlighet att lära i samspel 
med andra (Säljö, 2014). Samtliga lärare anser att det är av vikt att lektionen knyts 
ihop med en avslutande diskussion. Detta visar de också tydligt i genomförandet. De 
verkar ha påverkats av den arbetsmodell (EPA-modellen) som Matematiklyftet 
introducerat där eleverna får möjligheter att samarbeta vilket kan ge förutsättningar 
för att kommunicera och resonera och därmed också förståelse för det matematiska i 
problemet. Lektionsavslutningen behöver dock inte nödvändigtvis handla om det 
matematiska innehållet utan utvärdering av hur samarbetet fungerat är betydelsefullt 
för lärarna. Detta för tankar till att sociala normer är betydelsefulla för dem. Yackel & 
Cobb (1996) och Lopez & Allal (2007) menar att det är vanligt att lärarna introducerar 
problemet, låter eleverna arbeta i par och sedan redovisa sina lösningar i 
helklassdiskussionen. Det som författarna beskriver som sociomatematiska normer 
dvs. att läraren hjälper eleverna att värdera strategier och finna de mest effektiva 
lösningarna förekommer i väldigt liten utsträckning, enbart i ett klassrum.  
 
Då det gäller lärarens roll, vilket undersöks i den andra frågeställningen, visar 
resultatet att det matematiska innehållet inte är det mest väsentliga. Lärarna betonar 
vikten av att lektionen har en viss struktur och följer samma arbetsgång för att eleverna 
ska känna trygghet. Det teoretiska ramverket – Smith & Steins (2014) fem 
undervisningspraktiker – kan utifrån lektionens innehåll till viss del skönjas i 
undervisningen.  De lärare som förutser (1) elevlösningar gör det genom att fundera 
över missuppfattningar och svårigheter som kan förekomma. Under lektionens gång 
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överblickar (2) de elevernas arbete men lärarna menar att då handlar detta 
överblickande mer om att se hur eleverna förstått uppgiften och om de kommit igång. 
De stöttar dock eleverna med frågor för att de ska komma vidare i arbetet, vilket Smith 
& Stein (2014) menar är betydelsefullt. Valet av lösningar, välja ut (3) sker mer av en 
slump, lärarna anser att det är viktigt att många elever får möjlighet att redovisa, vilket 
Smith & Stein (2014) menar inte är nödvändigt. Därför är fas 4, ordna (4) inte viktigt 
för lärarna. Det finns dock lärare som påpekar att de vill att lösningar som presenteras 
skiljer sig från varandra. Lärarnas användande av olika metoder för att visa på 
skillnader och likheter mellan elevers tankar eller lösningar i den femte praktiken, 
koppla ihop (5) är få. Detta leder till funderingar om eleverna i och med den begränsade 
möjligheten att få koppla ihop tankar och lösningar, får möjlighet att utveckla en 
djupare förståelse för det matematiska innehållet. Istället för att koppla ihop 
matematiska samband eller idéer blir det mer av ”show and tell” vilket fler forskare 
anser ofta förekommer i matematikklassrummet (Stein m.fl., 2008; Kazemi & Hintz, 
2014; Child & Glenn-White, 2018). De fem undervisningspraktikerna (Smith & Stein, 
2014) skulle kunna utgöra en grund som stödjer läraren i genomförandet av en 
problemlösningslektion. Framförallt för att belysa det matematiska innehållet vilket 
tenderar att spela en undanskymd roll i denna studie.  Läraren skulle då få hjälp med 
att orkestrera undervisningen med ett fokus på det matematiska innehållet (Larsson & 
Ryve, 2018). 
 
Svaret på den tredje forskningsfrågan visar att lärarna, under lektionens gång ger 
eleverna möjlighet att stötta varandra i arbetet. Lärarna använder där sina frågor för 
att stötta och utmana eleverna till att utveckla kommunikations- och resonemangs-
förmågan. Samtliga lärares frågor i inledningen av lektionens helklassdiskussion 
består av att tydliggöra fakta och fokusera på innehållet, vilket McCarthy m.fl. (2016) 
och Kilhamn & Liljeqvist (2018) menar ofta sker i klassrum. Säljö (2014) skriver att 
utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan läraren, för att hjälpa eleven vidare till nästa 
utvecklingsnivå, ställa frågor som ger elever stöd för att uppmärksamma det viktigaste 
i uppgiften. När lärarna fortsätter diskussion genom att ställa fler frågor av konceptuell 
karaktär för att eleverna ska beskriva sina tankar och på så vis visa 
resonemangsförmåga, stannar läraren ofta där och går vidare till nästa elev, trots att 
möjligheter till fördjupning av diskussionen fanns om läraren hade ställt reflekterande 
frågor. Fördjupningen bör ske för att lärarna ska ge eleverna möjlighet att förstå det 
matematiska innehållet.  Lärarna verkar tro att eleverna lär genom att redovisa sina 
lösningar, vilket Childs & Glenn-White (2016) menar är vanligt förekommande i 
matematik-klassrummet. Vid helklassdiskussion är det viktigt att läraren samlar ihop 
diskussionen på ett systematiskt sätt och får eleverna att delta i kamraternas 
förklaringar vilket stöds av forskning (Stein m.fl., 2008; Ing. m.fl., 2015; Kent, 2017). 
En slutsats blir, att lärare i högre utsträckning än vad denna studie visar, bör utmana 
elever genom att ställa betydligt fler reflekterande frågor. 
 
Analysverktyget (bilaga 3) bidrog till en sammanställning av vilka frågor lärarna ställer 
i klassrummet, vilket redovisats tidigare. Sammanställningen visar att lärarna 
använder fler slutna frågor än öppna frågor i sin undervisning, vilket överensstämmer 
med vad tidigare forskning visar (Cunningham, 1987; Boaler & Brodie, 2004; 
Aizikovitsh-Udi & Star, 2011) De slutna frågorna har ett syfte då de kan förbereda för 
fler öppna frågor vilket stöds av forskning (Emanuelsson, 2001; Kilhamn & Liljekvist, 
2018). Det är en utmaning för lärare att byta innehåll av frågor för att ge eleverna 
möjlighet till djupare diskussion. Detta kan vara problematiskt för elever då de inte har 
vana av denna typ av frågor och därmed inte utmanas matematiskt. Det bör vara viktigt 
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för läraren att hjälpa eleverna och stödja dem i hur reflekterande frågor kan besvaras, 
vilket skulle kunna innebära att även missuppfattningar lyfts och därmed kommer de 
sociomatematiska normerna i klassrummet ändras. Resultatet väcker funderingar om 
eleverna får möjlighet att kognitivt utmanas. Lärarna verkar visserligen vara medvetna 
om att de ska ställa frågor av beskrivande art (konceptuella frågor) för att eleverna ska 
tränas i att uttrycka sina tankar, men likväl väljer lärarna att inte fördjupa diskussionen 
eller för den delen lyfta det matematiska innehållet. 
  
Det framgår inte explicit under lektionen eller vid intervjun om lärarna vet om eleverna 
förstått innehållet eller inte. En fundering är även om lärarna funderat på vilka effekter 
bra frågor och planerandet av dessa kan vara för att kunna leda helklassdiskussionen 
vilket Cunningham (1987) menar kan vara avgörande för elevers begreppsförståelse. 
Det framkommer tydligt i intervjuerna att lärarna inte planerar frågor i förväg men de 
är medvetna om att olika frågetyper behövs. Hur läraren använder olika typer av frågor 
är inte lika tydligt i praktiken, vilket kan vara tillfälligheter. Lärarna uttrycker en 
svårighet att ställa reflekterande frågor dels med hänvisning till elevers ålder dels då 
denna typ av frågor, enligt lärarna, är svåra för många elever. Om lärarna ställer öppna 
frågor kommer eleverna dock lära sig att argumentera och resonera. Med andra ord 
behöver elever som mest öppna frågor, men min studie visar, motsägelsefullt nog, att 
lärarna låter eleverna öva detta minst. Öppna frågor i ett klassrum ger elever möjlighet 
att tillsammans med lärare och kamrater utveckla den kognitiva förmågan som hjälper 
dem vidare till nästa proximala utvecklingszon. Eleverna får ingå i ett socialt samspel, 
vilket den sociokulturella teorin förespråkar (Säljö, 2014) men hur eleverna får 
möjlighet att förflytta sig till nästa utvecklingszon är svårt att besvara då andelen 
utmanande och därmed reflekterande frågor är få. Det sociala samspelet i 
helklassdiskussionen sker oftast mellan lärare och elev, där läraren leder diskussionen. 
Tillfällen då fler elever deltar samtidigt i den diskussionen är få och lärarna är inte 
tydliga med att jämföra lösningar för att dessa ska ge eleverna möjligheter till nya 
erfarenheter. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att ny kunskap och en förflyttning 
till nästa utvecklingszon. Enligt det sociokulturella perspektivet behöver eleverna få 
interagera och kommunicera med andra för att ett lärande och utveckling ska ske. Det 
är framförallt i den språkliga kommunikationen som eleverna utvecklar sitt tänkande 
(Säljö, 2014).  Kursplanen i matematik (Skolverket, 2018) betonar vikten av att 
eleverna ska utveckla förmågor. Det kan vara viktigt för framtida studier i matematik 
att eleverna i tidig ålder erbjuds möjligheter till framförallt begreppsförståelse, 
kommunikation- och resonemangsförståelse. Förmågorna skrivs fram i kunskaps-
kraven (Skolverket, 2018) och kommer betygssättas i åk 6. Lågstadieläraren skulle med 
hjälp av, användandet av öppna frågor, kunna lägga grunden för hur förmågor kan 
utvecklas för att ge eleverna förutsättningar för vidare studier i matematik. 
 
Lärarna leder diskussionen men det matematiska innehållet försvinner i samtalet. Det 
är visserligen inget som de själva ger uttryck för under intervjuerna utan lärarna verkar 
inte bara ha fokus på matematik. Lärarna kan styrka sin kunskap ytterligare genom att 
utveckla former för hur ett matematiskt samtal ska ledas och genom att t.ex. förutse 
elevlösningar skulle de tydligare få tag i matematiska innehållet. Lärarna har inte 
genomgått någon fortbildning i matematikämnet, bortsett från enstaka lärare, efter 
avslutad utbildning vilket kanske inte är ovanligt. En lågstadielärare undervisar i fler 
ämnen och möjligheten att utveckla sina didaktiska kunskaper i matematik sker ofta 
via den erfarenhet de skaffat sig i undervisningen. Arbetet tillsammans med kollegor 
kan även bidra till utveckling vilket några lärare beskriver som värdefullt för att 
utveckla undervisningen i klassrummet. Samtliga lärare har genomgått 
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Matematiklyftets utbildning, vilket verkar ge dem modeller för att stödja dem i 
undervisningen. Forskning menar att lärare även behöver goda ämneskunskaper och 
kunskap om hur barn lär matematik (McCarthy m.fl., 2018; Boaler & Brodie, 2004; 
Emanuelsson, 2001; Martino & Maher; 1999). De lärare som själva konstruerat 
problemen visar i helklassdiskussionen att det matematiska begreppet tydliggörs. 
Dessa lärare ställer även reflekterande frågor och en fundering blir om de har ett 
progressivare arbetssätt än de övriga lärarna, vilket Boaler & Brodie (2004) menar, att 
det finns en skillnad mellan traditionell undervisning och progressivare undervisning 
i valet av vilka frågor som används. Kan skapandet av egna problem bidra till att 
andelen reflekterande frågor är högre hos dessa lärare blir en fundering.  Problemen 
är s.k. rika problem, problem där svaret inte är givet och kan lösas med olika strategier. 
Har dessa lärare helt enkelt högre förväntningar på elevernas kunnande i matematik 
eller tror de att elever lär matematik genom problemlösning? De övriga lärarna 
använder textproblem vilket kan innebära att läraren ställer fler faktafrågor och 
fokuserande frågor då begreppet och elevernas förståelse är i fokus. Hur som helst är 
det en utmaning för lärare att genomföra en problemlösningslektion och det krävs en 
ständig utveckling av nya arbetsmetoder som stödjer läraren så att läraren kan känna 
en säkerhet då metoderna ska används i undervisningen. Lärare behöver därför 
fortsätta få möjlighet att utveckla sin yrkesprofession kopplat till ny forskning, i detta 
fall problemlösning. 
 
Studien visar att lärarna har fokus på klassrumsklimatet och vikten av att felsägningar 
är tillåtet vilket stöds av forskningen (t ex Boaler, 2017; Sharill, 2013) vilket besvarar 
den fjärde forskningsfrågan. Det är värdefullt att lärarna på lågstadiet skapar en 
matematisk norm i klassrummet där elever får tillgång till fortsatt matematiska 
kunnande. Lärarna är tydliga med vikten av detta. I det empiriska materialet 
framkommer att det matematiska inslaget ibland kommer i skymundan och 
felaktigheter presenteras tillsammans med korrekta lösningar utan att dessa värderas 
eller diskuteras. Dessa situationer får mig att fundera över i vilken utsträckning 
eleverna uppfattar matematiken och dess innehåll. Kan lärarens iver över att få 
eleverna att våga uttrycka sig matematiskt vara viktigare än att missuppfattningar lyfts 
utan att dessa bearbetas och jämförs med andra lösningar? Läraren vill signalera att 
lärandeklimatet tillåter felsägningar men frågan är om tillvägagångssättet istället kan 
få motsatta effekt och bidrar till att eleverna helt enkelt missar att lära sig 
matematiken? Eleverna lämnar lektionen utan att veta vad som räknas som en 
acceptabel lösning. Det är visserligen av vikt att lärarna tror på elevernas förmåga att 
lära och visar ett intresse för felaktigheter menar Kent (2017), men för att eleverna ska 
lära måste felaktigheter likväl diskuteras och synliggöras för eleverna. Den 
matematiska normen behöver utvecklas till en sociomatematisk norm där eleverna 
tillåts diskutera felaktigheter och förstår att diskussionerna kan leda till fördjupad 
kunskap i ämnet. 
 
8.2 Metoddiskussion  
 
Studiens resultat går inte att generalisera eftersom resultatet enbart bygger på de sju 
lärarnas deltagande vilket är alldeles för få deltagare för att dra en slutsats. Studiens 
resultat kan dock ge en bild av en viss variation av hur undervisning i problemlösning 
på lågstadiet kan fungera. Dessutom var det ett bekvämlighetsurval vilket gör att 
studiens resultat gäller endast för dessa sju lärare. 
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Resultatet hade kunnat vara annorlunda om urvalet hade varit annat t.ex. elever i 
samma årskurs. Det kan nämligen finnas en skillnad i lärarens roll och genomförande 
i undervisningen i åk 1 jämfört med åk 3, vilket lärarna antyder under intervjuerna.  En 
fråga som väckts under studien är om lärarna ser olika på sin roll beroende på elevers 
ålder. Har lärarna en progression i området problemlösning, som gör att deras syn på 
elevers lärande kopplat till elevernas kunnande växer med stigande ålder hos eleverna. 
Om detta är fallet kan därmed en skillnad i vilka typer av frågor som läraren ställer i 
respektive årskurs bero på vilka årskurser läraren genomförde sin undervisning i. 
 
Efter pilotstudien bestämdes att det endast var vid helklassdiskussion som lärarnas 
frågor skulle dokumenteras. Funderingar finns även om detta resultat och om det varit 
annorlunda om samtliga frågor hade dokumenterats. Kan lärarna exempelvis avsiktligt 
välja att ställa enklare frågor i helklass och vid samtal med enskilda individer anpassa 
frågor och frågetyper till specifika enskilda individer.  Då skulle kanske lärarna i högre 
utsträckning använda reflekterande frågor. Lärarna uttryckte också detta explicit och 
menade att det kunde finnas individuella skillnader på frågor beroende av elevernas 
förutsättningar och vilken kunskapsnivå de befann sig på. 
 
Analysverktyget som bygger på Cunninghams (1987) kategorier och ytterligare en 
kategori underlättade urskiljningen av respektive frågetyp och bidrog framförallt till 
att fokus var på frågor under observationen. I kombination med att spela in lektionerna 
parallellt med att föra anteckningar på observationsprotokollet gavs möjlighet att gå 
tillbaka i materialet för att säkerställa att samtliga frågor fångats upp. Mina 
erfarenheter och kunskaper har bidragit till att frågorna kategoriserats på ett visst sätt 
men någon med annan erfarenhet skulle möjligen få ett annat resultat. 
 
Det var en fördel att observera lektionen först och därefter genomföra intervjun. Då 
fanns det möjlighet att koppla tillbaka till lektionen med stöd av följdfrågor som fanns. 
Det stärker studiens trovärdighet, då samtliga lektionsbesök följde samma mönster. I 
efterhand kan jag konstatera att det hade varit intressant att även göra tvärtom dvs. 
intervjuat läraren först och sedan observerat lektionen. Om läraren hade medvetande-
gjorts eller påmints om olika frågetyper skulle det dock vara möjligt att de hade 
påverkats att använda öppna frågor i en högre utsträckning än vad denna studie visar. 
Detta hade då lett till att studien hade fått ett annat resultat. Lektionen hade då heller 
inte speglat den ordinarie undervisningen, vilket var ett etiskt ställningstagande som 
gjordes innan studiens genomförande och framkom i missivbrevet. En annan 
fundering i efterhand är om läraren medvetet tog ett större talutrymme än vanligt då 
denne enligt missivbrevet visste att läraren skulle vara i fokus.  

9. Slutsats 
 
Lärarens frågor gör skillnad och har en positiv effekt på elevers vidare lärande och 
utveckling i matematik. Lågstadielärare behöver därför fundera i förväg på frågor 
kopplat till problemet de valt. Frågorna behöver synliggöra den matematiska idéen 
som problemet avser att pröva. Om läraren tydliggör frågor kan det möjliggöra för dem 
att se hur elevers olika lösningar kan sammankopplas för att i helklassdiskussionen 
kunna jämföra lösningarna. Då får eleverna möjlighet att upptäcka likheter och 
skillnader vilket kan ge dem förutsättningar att utveckla en djupare förståelse för 
matematik och de fem förmågorna som kursplanen (Skolverket, 2018) ger uttryck för. 
Lågstadielärarens val av vilken typ av problemlösningsuppgift eleverna ska arbeta med 
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blir betydelsefullt för den efterkommande diskussionen. Läraren bör dessutom ta en 
aktiv roll att leda lektionen vilket kan stödja eleverna ytterligare.  
Denna studies resultat kan få pedagogisk relevans för undervisande lärare på 
lågstadiet. Studien visar på att lärare kan behöva utveckla fler verktyg för att leda en 
problemlösningslektion och det kan vara ett viktigt kompetensutvecklingsområde för 
verksamma lärare. Det är betydelsefullt att lärare utvecklar fördjupad kunskap om hur 
en problemlösningslektion kan genomföras. En fördjupad kunskap om hur olika 
frågetyper kan stödja lektionens olika faser och hur de olika frågetyperna kan varieras. 
Studien visar att lärarna behöver fundera och diskutera över hur skapandet av 
sociomatematiska normer bidrar till att leda helklassdiskussioner i matematik-
klassrummet. Det måste vara tillåtet att svara fel och att felaktiga svar ses som en styrka 
och att de berikar diskussionerna samtidigt som det är av vikt att lärarna synliggör 
felen för eleverna. Resultatet bidrar även till fortsatta utveckling av lärarstudenters 
didaktiska kunskaper i matematik och synnerhet inom området problemlösning.   

10 Förslag till fortsatt forskning 
 
För att få ett bredare urval och för att kunna generalisera resultatet skulle studien 
kunna genomföras i en betydligt större omfattning för att kartlägga lärarens för-
beredelser, frågor, genomförande och roll i det problemlösande klassrummet. En 
annan studie skulle kunna vara en jämförelse mellan problemlösning i olika årskurser 
t.ex. åk 1 och åk 3. Exempelvis skulle frågeställningar kunna behandla exempelvis 
frågetyperna eller val av problemuppgifter mellan årskurserna. Lärarna i denna studie 
nämner nämligen att det är svårt att ställa reflekterande frågor i åk 1. En tredje tanke 
som väcktes efter lektionsbesöken och intervjuerna var lärarnas nyfikenhet på de olika 
frågetyperna. En fortsatt forskning skulle kunna vara att introducera de fyra 
frågekategorierna genom diskussion med lärare. Detta skulle kunna ske utifrån den 
struktur lärarna erfarit genom Matematiklyftet, vilket innebär att lärarna tar del av 
forskning, diskuterar och planerar lektioner tillsammans med kollegor där t.ex. 
frågetyper används eller ”de fem undervisningspraktikerna”. Lektionerna genomförs 
sedan på varsitt håll för att slutligen utvärderas tillsammans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

30 
 

Litteraturförteckning 
 

Aizikovitsh-Udi, E. & Star, J. (2011). The skill of asking good questions in 
mathematics teaching. Procedia Social and Behavioral Sciences, 1354-1358. 

Aziza, M. (2018). An analysis of a teacher´s questioning related to 
students´responses and mathematical creativity in an elementary school in 
The UK. Journal of Elementary Education, 475-487. 

Boaler, J. & Brodie, K. (2004). The importance of depth and breadth in the analysis 
of teaching: A framework for analysing teacher questions. Meeting of the 
North American Chapter of the International Group for the Psychology of 
Mathematics Education, 774-783 Toronto: OISE/UT. 

Boaler, J. (2017). Matematik med dynamisk mindset-hur du frigör dina elevers 
potential. Stockholm: Natur & Kultur. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber. 

Carlström I.,& Carlström Hagman, L-P. (2012). Metodik för utvecklingsarbete och 
utvärdering. Lund: Studentlitteratur. 

Childs, K. J. & Glenn-White, V. (2018). Posing purposeful questions through making 
sense of mathematical tasks. SRATE Journal, 11-17. 

Cunningham, R. (1987). What kind of question is that? National Education 
Association, 67-94. 

Denscombe, M. (2017). Forskningshandboken för småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Emanuelsson, J. (2001). En fråga om frågor. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Hagland K, Hedrén, R. & Taflin, E. (2005). Rika matematiska problem. Stockholm: 
Liber. 

Helenius, O. (2018). Att bli matematiklärare. I O. Helenius, & M. Johansson, Att bli 
lärare i matematik (s. 12-24). Stockholm: Liber. 

Hiebert, J., & Wearne, D. (1993). Instructional tasks, classroom discourse and 
students´learning in second-grade arithmetic. American Educational 
research association, 393-425. 

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ing, M., Webb, N. M., Franke, M., Turrou, A., Wong, J., Shin, N., & Fernandez, C.H. 
(2015). Students participation in elementary mathematics classroom: the 
missin link between teacher practices and student achievement? Springer 
Science, 341-356. 

Kang, M. K., & Kim, M.K. (2016). Sociomathematical norms and teacher´s 
mathematical belief: A case study from a Korean in-service elementary 
teacher. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, 
2733-2751.  

 



 
 

31 
 

Kazemi, E., & Hintz, A. (2014). Intentional talk, how to structure and lead 
produvtive mathematical discussions. USA: Stenhouse Publisher. 

Kent, L. (2017). Examining mathematics classrom interactions: Elevating students 
roles in teaching and learning. International Journal of Educational 
Methodology, 93-102. 

Kilhamn, C., & Liljekvist, Y. (2017). Interaktion i klassrummet. I O. Helenius, & M. 
Johansson, Att bli lärare i matematik (s. 108-123). Stockholm: Liber. 

Larsson, M., & Ryve, A. (2017). Matematiklärandets roll i strukturerade 
problemlösningssituationer. I O. Helenius, & M. Johansson, Att bli lärare i 
matematik (s. 39-60). Stockholm: Liber. 

Lester, F.K., & Lambdin, D. (2007). Undervisa genom problemlösning. I J. Boesen, 
(red) Lära och undervisa matematik-internationella perspektiv (s. 95-108). 
NCM. Göteborg: Göteborgs universitet. 

Lopez, L. M., & Allal, L. (2007). Sociomathematial norms and the regulation of 
problem solving in classroom microcultures.  International Journal of 
Educational research, 252-265. 

Martino, A. M., & Maher, C. M. (1999). Theacher questioning to promote justification 
and generalization in mathematics: What research practice has taugt us. 
Journal of Mathematical behavior, 53-78. 

McCarthy, P., Sithole, A., Cho, J., Gyan, E. (2016). Teacher Questioning Strategies in     
Mathematical Classroom Discourse: A Case Stydy of Grade Eight Teachers in 
Tennessee, USA. Journal of Education and Practise, 80-89. 

Munter, C. (2014). Developing visions of high-quality mathematics instructions. 
Journal of Research of Mathematics Education, 45(5), 584-635. 

Murata, A., & Kattubadi, S. (2012). Grade 3 students´mathematization through 
modeling: Situation models and solution models with multi digit subtraction 
problem solving. The journal of Mathematical Behavior, 15-28. 

Palmér, H., & van Bommel, J. (2016). Problemlösning som utgångspunkt-
Matematikundervisning i förskoleklass. Stockholm: Liber. 

Shahrill, M. (2013). Review of teachers questioning in mathematics classrooms. 
International Journal of Humanities and Social Science, 224-231. 

Skolverket. (2012). Greppa språket. Stockholm: Fritzes. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 
Mölnlycke: Erlanders. 

Smith, M. K., & Stein, M-K. (2014). 5 undervisningspraktiker i matematik för att 
planera och leda rika matematiska diskussioner. Stockholm: Natur & Kultur.  

Stein, M. K., Engle, R. A., Smith, M. S., Hughes, E. K. (2008). Orchestrating 
productive mathematical discussions: Five practices for helping teachers move 
beyond show and tell.  Mathematical Thinking and Learning, 10, 313-340.  



 
 

32 
 

Säljö, R. (2014). Den lärande människan-teoretiska traditioner. I U.P. Lundgren,; R. 
Säljö, &  C. Liberg (red.) (2014). Lärande, skola, bildning-grundbok för 
lärare. (3.utg.) (s.251-309). Stockholm: Natur & kultur. 

Webb, N. M. (2009). The teacher´s role in promoting collaborative dialogue in the 
classroom. British Journal of Educational Psychology, 79, 1-28. 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Yackel, E., & Cobb, P. (1996). Sociomathematical norms, argumentation, and 
autonomy in mathematics. Journal of research in mathematics education, 
458-477. 

 

 

 

 

  

  



 
 

33 
 

Bilaga 1 

Missivbrev    
 

     Eskilstuna 19-01-06 

Hej! 

Mitt namn är Anette Eriksson och jag undervisar i matematikdidaktik på 

grundlärarlärarprogrammet F-3, på Mälardalens högskola. Jag ska skriva ett examensarbete i 

matematikdidaktik.  

Där syftet är att undersöka hur lärare genomför en problemlösningslektion. Jag undrar nu om 

det är möjligt för mig att få observera en av Dina lektioner. Du väljer själv en 

problemlösningsuppgift som är anpassad efter Din elevgrupps kunskaper och intresse. Hur 

lektionen kommer att genomföras får Du bestämma.    

Under lektionen kommer jag dokumentera men även använda ljudinspelningar för att sedan 

kunna analysera det som sägs. Efter lektionen hoppas jag att Du har tid för en kort intervju 

(20–30 min). 

Elevernas delaktighet och svar kommer inte användas i denna studie. Däremot är det bra om 

eleverna på förhand är förberedda på att jag kommer att deltaga vid lektionen.  

Studiens genomförande kommer att följa de regler för god forskningssed som regleras av 

Vetenskapsrådet. Det betyder för Dig som deltagare att det är frivilligt att delta och Du kan 

när som helst avbryta studien utan att det på något vis får konsekvenser för Dig. Det betyder 

även att namn på deltagare, skola och kommun är sekretessbelagd. Inspelningar kommer att 

raderas direkt efter att arbetet är godkänt. Resultat som framkommer i studien kommer att 

resultera i en uppsats vid Mälardalens högskola. Denna publiceras på databasen DIVA. 

Med hopp om att Du kan hjälpa mig i mitt arbete. 

 

Tack på förhand! 

 

Har du några frågor kring studien är du välkomna att vända dig till: 

Anette Eriksson   anette.l.eriksson@mdh.se   universitetsadjunkt, Mälardalens högskola 

016–153454 

Karin Franzén      karin.franzen@mdh.se      handledare, lektor, Mälardalens högskola 
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Bilaga 2 
Frågor efter lektionen. 

 

Lärarlegitimation: 

Undervisningsår: 

Problemlösning under utbildningen: 

Fortbildning i matematik/matematiklyftet/modul: 

 

Hur förbereder du en problemlösningslektion? 

• Planering?  

• Material? 

• Val av uppgift? Varför? 

• Lektionens struktur? 

 

Hur ser du på din roll under en problemlösningslektion? 

• Huvudsaklig uppgift under lektionen? 

 

Vilken typ av frågor ställer du under lektionen? 

• Funderar du i förväg på eventuella frågor att ställa? Vilka? 

• Faktafrågor 

• Konceptuella frågor 

• Reflekterande frågor  

• Fokuserande frågor   

• Förändras frågorna under lektionens gång? Hur?                                                   

 

Vilka faktorer anser du är särskilt viktiga att beakta under en problemlösningslektion? 

• Syftet 

• Sociomatematiska normer 

• Begreppsförståelse 

• Utmaningar 
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Bilaga 3 
Analysverktyg 

Frågetyperna 1,3 och 4 är hämtade från Cunningham, (1987) men finns även hos 

Hiebert & Wearne, (1993) och Sharill, (2013). Fokuserande frågor hittar vi hos Boaler 

& Brodie, (2004) och Kilhamn & Liljekvist (2018). 

Exempel på frågor till respektive kategori i spalt tre är mina egna exempel på frågor ur 

ett åk 1–3 perspektiv.  

 
Kategorier Vad är syftet? Frågetyp 

1) Faktaåtergivande 
frågor 

 
 

Frågor som kräver ett ja eller 
nej (sant eller falskt) eller kort 
svar som ord eller tal. 
Frågor som hjälper läraren att 
stämma av om eleverna deltar. 
Eleverna ska återge fakta, göra 
en uträkning 

Ska du addera? 
Vad heter den här figuren? 
Hur mycket är 3+8? 
Är bilden symmetrisk? 
 

2) Fokuserande frågor Frågor som vill att eleverna ska 
rikta sin uppmärksamhet till 
något specifikt. 

Vad är viktigt i denna text? 
Vad betyder ordet…? 
Var i tabellen ser du det? 
Kan jag skriva så här? 
 

3) Konceptuella frågor Frågor som läraren ställer för 
att eleverna ska sätta ord på 
det de tänker. Här är rätt eller 
fel svar inte viktigast. 
Läraren vill att eleverna ska 
beskriva, förklara t ex 
uträkningar, strategier, 
tolkningar osv.  

Känner vi igen detta sen 
tidigare? 
Kan denna lösning fungera för 
högre tal? 
Kan du hitta på ett liknande 
exempel? 

4) Reflekterande frågor 
(evaluerande frågor) 

Dessa typer av frågor ger 
eleverna möjlighet att 
motivera, argumentera och 
bevisa olika tankar, lösningar, 
påståenden. 
 

På vilket sätt skiljer sig 
lösningarna åt? 
Kan du alltid använda den här 
lösningen? 
Vilken strategi är mest 
generell? 
Hur kan vi vara säkra på att 
svaret är rätt? 
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Bilaga 4 
Observationsschema 

Kategorier Vad är syftet? Antal frågetyper 

Faktaåtergivande frågor Frågor som kräver ett ja eller nej (sant 

eller falskt) eller kort svar som ord eller tal. 

Frågor som hjälper läraren att stämma av 

om eleverna deltar. Eleverna ska återge 

fakta, göra en uträkning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fokuserande frågor Frågor som vill att eleverna ska rikta sin 

uppmärksamhet till något specifikt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konceptuella frågor Frågor som läraren ställer för att eleverna 

ska sätta ord på det de tänker. Här är rätt 

eller fel svar inte viktigast. 

Läraren vill att eleverna ska beskriva, 

förklara t ex uträkningar, strategier, 

tolkningar osv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflekterande frågor Dessa typer av frågor ger eleverna 

möjlighet att motivera, argumentera och 

bevisa olika tankar, lösningar, påståenden. 
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