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The purpose of this study is to highlight opportunities and possible obstacles that may 
arise in the communication between teacher and pupils, as well as between students 
during work with a task containing a complex mathematical problem. The data was 
collected through an observation, and interview and data produced by the pupils 
through the six theoretically related concepts.This is to get a clearer picture of how 
teachers’ choice of teaching strategies supports pupils’ ability to reason and how teachers 
use questions that help the learner further without revealing solutions strategies around 
a complex mathematical problem-solving task to support creative reasoning. The result 
shows that the teacher's approach to alternative solutions in the problem-solving task 
and as such excludes the pupils’ creative solutions and creative reasoning. The teacher's 
guiding questions led to the pupils choosing imitative reasoning because the teacher 
shows that the correct answer is what is important. One thing that emerges is that the 
teacher's choice of teaching strategies and questions is based on knowledge of the 
students' previous mathematical knowledge. This can be seen as an opportunity in the 
communication between the teacher-pupil, since the teacher has in mind the pupil's 
mathematical knowledge. 
 
____________________________________________________________
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1. Inledning 
  

Enligt Myndigheten för skolutveckling (2007) är den vanligaste 
matematikundervisningen i att läraren har korta genomgångar, visar hur 
exempeluppgifter kan lösas varefter eleverna övar på liknande uppgifter. Vidare beskrivs 
att elevernas förmåga att argumentera och diskutera inte prioriteras. Det som är 
utmärkande i de svenska matematikklassrummen är att eleven mekaniskt producerar 
svar i matematikboken och att eleven förväntas att läraren bekräftar om svaret är rätt 
eller inte. I ett sådant arbetssätt är eleverna beroende av att få sådana bekräftelser från 
läraren. Om eleven inte får bekräftelse och inte avger de rätta svaren kan detta medföra 
att eleven upplever matematikängslan samt kan orsaka att eleven får uppfattning att 
matematiken är en mängd regler som inte går att diskutera kring.  

För att komma tillrätta med dessa ovan nämnda problem föreslår Myndigheten för 
skolutveckling (2007) att lärarna istället fokuserar på att det kan finnas olika sätt att 
tänka kring lösningar och representationsformer för matematiska problem. Det gör 
också att elevernas resonemang och kommunikationsförmåga tas tillvara. Detta kan 
förstärkas ifall lärarna ställer utmanande frågor. Eleverna har möjligheten att beskriva 
sitt tänkande samt i diskussionen bidra med olika sätt att få förståelse kring de 
matematiska innehållet.  

Rika matematiska problem bjuder till utveckling av elevernas resonemang och 
kommunikationsförmåga. Detta eftersom rika matematiska problem är utmanande, 
kräver elevansträngning, kan lösas på olika sätt som skapar möjlighet för eleverna så att 
de kan beskriva hur de har gått tillväga för att lösa problemet samt få förståelse kring 
innehållet. Frågan är på vilket sätt lärarna tar till vara de möjligheter som rika 
matematiska problem erbjuder för att skapa möjlighet till elevernas utveckling av 
resonemang och kommunikationsförmåga. Det som är allra viktigast med rika 
matematiska problem är att läraren sätter igång en matematisk diskussion utifrån olika 
lösningar som eleverna själva har kommit fram till. En sådan diskussion för med sig att 
helklassdiskussionen lyfter fram olika representationsformer och lösningsstrategier från 
konkret till abstrakt som slutligen kan bygga broar mellan de olika områden inom 
matematik (Hagland, Hedren och Taflin, 2005). 

Val av undervisningsstrategier och frågor som ställs skulle kunna vara avgörande i 
kommunikation lärar- elev och elever emellan i arbetet med en rik 
problemlösningsuppgift. Eftersom rika problem förefaller vara något som alla elever kan 
engagera sig och att problemlösning av Skolverket föreslås främja resonemangs- och 
problemlösningsförmåga kommer denna studie att undersöka hur en lärare i åk 3 
arbetar med en rik matematiskt problemlösningsuppgift i sin undervisning. 

 

1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet för denna studie är att synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan 
framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en 
rik matematisk problemuppgift. 

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor: 
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På vilket sätt stödjer lärarens val av undervisningsstrategier elevernas möjligheter att 
resonera kring en rik matematiskt problemlösningsuppgift? 

På vilket sätt använder lärare frågor som hjälper eleven vidare utan att avslöja 
lösningsstrategier under arbetet med en rik matematisk problemlösningsuppgift? 

2. Bakgrundslitteratur  

Denna del kommer att beskriva möjligheter som rika problemlösningsuppgifter 
erbjuder. Vidare kommer en presentation av Lithners kategorisering av resonemang som 
kreativa och imitativa samt dess innebörd. Därefter presenteras olika 
undervisningsstrategier. Sist tas Skolverkets aspekter på möjligheter med 
problemlösning upp. 

 

2.1 Rika problemlösningsuppgifter 

I enlighet med Hagland, Hedrén och Taflin (2005) skall rika problemlösningsuppgifter 
uppfylla sju kriterier: introduktion av matematiska idéer; vara utmanande samtidigt som 
tillåtas ta tid och kräver ansträngning; alla ska kunna ha möjlighet att arbeta med den; 
den ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer och 
bjuda in i en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar; en diskussion 
som visar på olika lösningsstrategier, representationer och matematiska idéer; vara bron 
mellan olika matematiska områden; leda till utveckling av nya problem. 

Lester och Lambdin (2006) skriver att om rika problemlösningsuppgifter ska leda till 
lärande krävs att eleverna får förståelse för varför de använder olika lösningsstrategierna 
och motiverar dessa. De menar vidare att när eleven har fått förståelse för det ovan 
nämnda skapas en möjlighet för engagemang hos eleverna. Om förståelse och 
motivering uteblir blir även rika problemuppgifter en följd av memorerade och 
imiterande av lösningsstrategier. 

Palmér och Bommel (2016) visar i sin studie Problemlösning som utgångspunkt att 
problemlösningsuppgifter kan vara en fördel redan i arbetet med elever i förskoleklass 
som inte kan läsa och skriva. Dessutom har deras studie analyserat möjligheter till 
elevernas lärande under arbetet med rika problemuppgifter men även elevernas 
erfarenheter i relation till problemlösningsuppgifter. Studien visar vidare att vid 
planering och genomförande av rika problemuppgifter ingår lärarens förberedelse och 
förarbete inför undervisningen där läraren bör tänka igenom vilka strategier och 
erfarenheter eleverna har från tidigare möten med problemlösningsuppgifter. För att 
läraren på bästa möjliga sätt ska kunna undervisa genom rika problemlösningsuppgifter 
bör hen ha kunskaper om de problemlösningsuppgifter som eleverna ska arbeta med 
samt veta hur uppgiften ska anpassas till elevernas olika kunskapsnivåer.   

 

 2.2 Matematiska resonemang 

I sitt ramverk för imitativa och kreativa matematiska resonemang betonar Lithner 
(2017) vikten av att eleverna ska först och främst kunna redogöra för de matematiska 
slutsatser som de har kommit fram till. Detta för att kunna upptäcka skillnader mellan 
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gissningar och välgrundade matematiska slutsatser. Lithner (2017) sammanfattar 
resonemang som en process där flera förmågor samspelar för att kunna dra matematiska 
slutsatser. Enligt Lithner kan även matematiska resonemang grundas utifrån imitation 
som i motsats till kreativa resonemang ofta inte leder till djup matematisk förståelse. 

 

 

 

Figur 1. Kategorisering av resonemang (Lithner, 2017) 

 

2.2.1 Imitativa resonemang 

Enligt Lithner (2017) förankras imitativa resonemang genom att memorera och imitera 
lösning procedurer. Han skriver vidare att imitativa resonemang också kan förankras 
utifrån lärarinstruktioner eller de lösningar procedurer som finns i matematikboken. 
Lithner beskriver en variant av imitativa resonemang, algoritmiskt resonemang, som 
bygger på att följa en kedja av instruktioner som bjuder in till en memorerad 
lösningsprocedur som inte kräver någon förståelse. Imitativa resonemang bygger på att 
eleven väljer ut det hen tror passar bäst för situationen men dessa val är ytliga och eleven 
har svårt att motivera för dessa. Detta eftersom dessa val är oftast anknutna till att imitera 
t.ex. en kamrats tillvägagång, en lärarens tidigare tillvägagång som man har inte fått 
förståelse för eller imitera tidigare lösningar av samma typ av uppgift. Ett exempel som 
vägleder elever kan vara nyckelord som signalerar vilket strategival eleven ska utgå ifrån. 

Teledahl och Olsson (2019) beskriver i sin forskning hur formativ feedback kan utformas 
för att stödja elevernas kreativa resonemang samt hur imitativa resonemang kan 
uppmuntras genom att lärarens lotsar eleven fram till lösningen av en uppgift. Om 
läraren informerar eleverna om hur de ska gå tillväga för att få korrekta svar uteblir de 
kognitiva utmaningar som kan leda till förståelse. Teledahl och Olsson beskriver bland 
annat om att lärarens val av att presentera ny uppgift är avgörande. Om eleverna vägleds 
genom att läraren visar hur en liknande uppgift kan lösas erbjuds eleverna 
lösningsstrategier. Det vill säga lärarens val av presentationen av uppgiften erbjuder 
imitativa resonemang eftersom det leder eleverna till att de kan tillämpa det som läraren 

Imitativa resonemang

Algoritmiska resonemang / bekant 
algoritm

Memoreratresonemang

Kompisvägledning

Lärarvägledning

Textvägledning

Kreativa resonemang

Medvetet och motiverat strategival

Argument uppbyggt på relevanta matematiska 
strategier

inkluderar nya resonemang
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har visat istället för att fokusera på att förstå varför uppgiften kan lösas på ett visst sätt. 
En sådan undervisningsstrategi skapar situationer där imitativa resonemang tillämpas.  

 

2.2.2 Kreativa resonemang 

Enligt Lithners (2017) ramverk kategoriseras kreativa resonemang som att nya 
resonemang uppstår i förankring med ett medvetet strategival som både motiveras och 
argumenteras utifrån relevanta matematiska idéer. Det kan ske när eleverna får 
uppgifter där de behöver konstruera egna lösningar som de motiverar och argumenterar 
för med förankring i relevanta matematiska idéer. 

 

2.3 Undervisningsstrategier i matematikklassrummet 

Hattie (2012) beskriver i sin forskning vad som menas med ” synlig undervisning” som 
resulterar med ” synligt lärande”. Han menar att elevernas inlärning sker som mest när 
eleverna får möjlighet att vistas i en idérik miljö där de får pröva sig fram i 
undervisningsinnehållet och utifrån att göra rätt eller fel och i kommunikation med 
andra dela tankar och idéer om innehållet och slutligen hitta samband. Han skriver 
vidare att en klassrumsmiljö där misstagen välkomnas skapar en inlärningssituation för 
både eleven och läraren. Å ena sidan förblir eleven sin egen lärare där hen kan utifrån att 
göra misstagen komma fram till nya sätt att tänka, resonera och i kommunikation med 
andra utveckla sina förmågor. Å andra sidan kan vi lärare som utifrån att erbjuda sådan 
miljö ge möjlighet att ompröva en samling av undervisningsstrategier och utifrån att 
göra medvetna pedagogiska val upptäcka vilka som fungerar och vilka som inte gör det. 
På det sättet utvecklas läraren i sin roll som utifrån medvetna pedagogiska val anpassar 
sin undervisning till elevernas inlärningsmöjligheter. 

Enligt Hattie bör läraren först och främst ha en kritisk syn på sin egen roll i 
undervisningen. Den egna reflektionen av vilka lämpliga förhållningssätt läraren 
använder i sin undervisning formar den medvetna läraren till att hen förblir lärande i sin 
egen undervisning. Detta eftersom en kombination av lämpliga perspektiv på lärande 
och lämpliga åtgärder skapar en positiv inlärningseffekt i relation lärare- elev och elever 
emellan. Hattie påpekar däremot att han inte menar att läraren är oviktig. Tvärtom är 
lärarens förhållningssätt och attityd viktig eftersom en medveten lärare ingriper med 
meningsfulla och utmanande alternativa möjligheter utifrån vilka eleven får möjlighet 
till att lära sig olika inlärningsstrategier. 

Även Teledahl och Olssons (2018) forskning fokuserar interaktionen mellan lärare och 
elev. Lärarens återkoppling bör erbjuda eleverna möjligheter att i arbete med 
problemlösningsuppgifter och stödja elevernas uppbyggnad av kreativa lösningar. 
Nedanför kommer de fyra principer som enligt Teledahl och Olsson läraren kan utgå 
ifrån för att stödja elevernas kreativa lösningar och främjande av kreativa resonemang: 

1. Uppmuntra tydliga förklaringar hur eleven tänker. 

2. Att inte avbryta eller fylla i elevernas resonemang under tiden eleven förklarar hur 
hen har tänkt. 

3. Utmana elever att motivera varför lösningen fungerar eller inte fungerar. 

4. Utmana elever att tillämpa deras lösningar utifrån nya tankesätt. 
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Vilka typer av frågor lärare bör fråga eleverna och vad är deras syfte beskrivs i Sahin och 
Kulms (2008) modell. I modellen kategoriseras tre typer av frågor: sonderande, 
vägledande och faktiska frågor. Med sonderande frågor menar de frågor som är 
utmanande, vars roll är att utvidga elevernas förståelse och relatera nya idéer till tidigare 
begrepp. Sådana frågor erbjuder elevmotiveringar och förklaringar. Vägledande frågor 
är frågor som försöker styra elevlösningar, elevstrategi där elevansträngning och 
förståelse minimaliseras. Faktiska frågor är frågor som är kopplade till fakta eller 
definitioner eller frågor som ger svar på nästa steg i ett problem.   

 

2.4 Styrdokumentens syn på möjligheter med problemlösning 

Problemlösningsmöjligheter innebär enligt Skolverket (2018) både möjligheter till 
elevernas lärande och en möjlighet till en stor pedagogisk utmaning. Möjligheter till 
elevernas lärande förs fram i att undervisa genom problemlösning vars syfte är att lyfta 
elevernas delaktighet och utmanande arbetssätt där alla förmågor berörs. I läroplanen 
för grundskolan Skolverkets (Lgr 11, rev. 2018) beskrivning av vad undervisningen ska 
bidra med synliggörs “[...] att eleverna utvecklar förmågan att argumentera logiskt och 
föra matematiska resonemang (Skolverket, Lgr11, rev. 2018, s. 54)”. Dessutom är en utav 
kunskapskraven att:  

 

“Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och 
räknesätt samt om resultats rimlighet [...] genom att ställa och besvara frågor som i 
huvudsak hör till ämnet “. 

 (Skolverket, Lgr11, rev. 2018, s. 60) 

 

Möjlighet till den pedagogiska utmaningen är skicklighet i att hantera givande 
klassdiskussioner utifrån elevernas olika lösningar som läraren har förutsett, 
överblickat, valt ut ordnat och slutligen kopplat ihop elevlösningar från konkret till 
abstrakt. Själva begreppet matematiskt problem anses vara en matematisk uppgift som 
kräver ansträngning där själva lösningen är hela resonemanget och inte enbart svaret 
(Skolverket, 2018). 

 

 3 Teoretiskt ramverk  

I denna studie kommer det att användas begrepp som problemlösningsmöjligheter, Rote 
learning, Productive struggle, helklassdiskussion, en fördjupad beskrivning av Lithners 
(2017) imitativa och kreativa resonemang som tidigare nämns i bakgrundslitteratturen, 
för att besvara forskningsfrågor och uppnå syftet. Dessa begrepp kommer att användas 
vid tolkning av insamlade data. 

Silver och Smith (2002) beskriver problemlösningsmöjligheter som en möjlighet 
till träning av kommunikation. De menar att en problemuppgift som erbjuds bör skapa 
möjlighet till att eleverna kan lösa uppgiften på flera olika sätt som därmed främjar 
diskussioner om val av strategier för att lösa uppgiften. Wyndham, Riesbeck och 
Schoultz (2000) beskriver problemlösningssituationer som en process där resonemang 
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av den enskilde eleven utförs stegvis genom logiska resonemang för att komma till en 
slutsats. De skriver vidare att det är viktigt att problemlösning bjuder in till möjlighet 
där resonemang och kommunikation med andra medföljer ett medvetet tänkande under 
hela processen.   

Eleverna som ägnar sig åt Rote learning innebär mekaniska eller vanliga upprepningar 
som tillvägagångssätt att lösa matematiska uppgifter. Detta kan bli ett hinder för att 
utveckla matematiskt resonemang. Med rote learning strategi menas det att elever lär sig 
fakta och enkla metoder vars upprepning och mekanisk utförande är elevens enda 
engagemang istället för att lära sig hur man hittar lösningsmetoder eller hur de kan 
engagera sig i själva processen (Hiebert, 2003). 

Productive struggle innebär att läraren utformar uppgifter och aktiviteter som är 
användbara vid undervisning och kräver ett aktivt elevengagemang där 
resonemangsförmåga utmanas i själva inlärningsprocessen som eleven deltar i (Niss, 
2007).  

En tydlig koppling mellan lärarens val av strategier och utveckling av lösningsmetoder 
av en problemlösningsuppgift är avgörande för att uppnå att helklassdiskussioner 
blir en lärande plattform för att resonera kring en rik problemlösningsuppgift. I denna 
process är lärarens roll avgörande för att se på vilket sätt dessa valda strategier bjuder in 
till lärandet. För att åstadkomma detta bör lärarens val av strategier fungera som en 
uppsättning av relationer mellan begrepp och reflektioner kring valda strategier samt val 
av nya effektivare strategier där eleverna ska få möjlighet att tänka på saker på ett nytt 
sätt. Lärarens val av strategier under helklassdiskussion bör vara en uppsättning av 
procedurer där målet är att hjälpa eleverna att bli skickliga exekutörer av sitt 
tillvägagångssätt (Stigler & Hibert, 1999). 

  

Imitativa resonemang innebär att eleverna använder fakta och lösningsstrategier 
från liknande matematikuppgifter istället för att söka och tänka kring nya sätt att lösa 
uppgiften på. Eleverna följer mest de rutiner vars utgångspunkt i själva lärande 
processen är i läraren eller matematikbokens visande av strategier. I sådana lärande 
situationer förblir elevens engagemang endast ett sätt att memorera fakta och strategier 
som hen kommer att tillämpa som memorerande resonemang (Lithner, 2017).  

 

Kreativa resonemang innebär att eleven går igenom en tankeprocess där eleven med 
hjälp av olika resonemang kommer fram till lösningen av problemet. Själva resonemang 
processen är en följd av olika sätt att tänka på och olika strategier som eleven lyckas få 
fram och samtidigt går vidare för att hitta fler lösningar med ytterligare en ny strategi. 
Kriterier för ett fullständigt kreativt resonemang är 1) att eleven skapar en för denne ny 
lösningsmetod 2) att eleven formulerar argument för lösningen och 3) att argumenten är 
förankrade i matematik (Lithner, 2017). 
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4. Metod 

I detta kapitel presenteras undersökningsmetod, datainsamlingsmetod och analysmetod, 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Vidare presenteras de forskningsetiska 
principerna. 

 

4.1 Undersökningsmetod   

En kvalitativ studie består enligt Holme och Solvang (1997), till skillnad från en 
kvantitativ studie, av få undersökningsenheter och går på djupet för att få fram riklig 
information. Bryman (2016) tolkar en kvalitativ studie som en syn på samspel mellan 
teori och praktik där förhållandet mellan forskarna och informanternas ord är en viktig 
del för studien och informanternas ord används för att presentera data. 

Eftersom min studie grundas på lärarens perspektiv om möjligheter och eventuella 
hinder som kan framkomma i kommunikationen lärare-elev och elever emellan under 
arbete med en rik matematisk problemlösningsuppgift, väljer jag att utgå från kvalitativ 
studie för att besvara om lärarnas val av undervisningsstrategier stödjer elevernas 
möjligheter att resonera kring en rik problemlösningsuppgift. Mer exakt att identifiera 
på vilket sätt lärare ställer frågor som hjälper eleven vidare utan att avslöja 
lösningsstrategier under arbetet med en rik problemlösningsuppgift. 

För att kunna identifiera detta ovan nämnda valde jag att i min studie använda mig av en 
intervention, det vill säga utifrån Palmérs och Brommels (2016) sju 
problemlösningsuppgifter (bilaga 4) erbjuda en lärare i årskurs 3 att välja en 
problemlösningsuppgift och planera en lektion där denna ingick. Palmers och Bommels 
rika problemlösningsuppgifter är anpassbara och kan försvåras eller förenklas. De är 
förankrade i läroplanen och därmed kan de med fördel ingå i undervisningen för årskurs 
3 för att eleverna ska uppnå kunskapskraven. Detta val skapade 
undersökningsmöjligheter för min studie eftersom läraren enbart erbjudits sju rika 
problemuppgifter och låtit läraren själv planera genomförandet, undervisningsstrategier 
och de frågor som läraren avser använda sig av. Däremot har mitt val haft påverkan i att 
säkerställa att undervisningen kommer att innehålla en rik problemlösningsuppgift. Det 
ger möjligheter att studera om lärarnas val av undervisningsstrategier stödjer elevernas 
möjligheter att resonera kring en rik problemlösningsuppgift och på vilket sätt lärare 
ställer frågor som hjälper eleven vidare utan att avslöja lösningsstrategier under arbetet 
med en rik problemlösningsuppgift. Lärare i årskurs 3 fick själv välja vilken metod, vilka 
frågor och förhållningssätt hen kommer att grunda sin undervisning på under arbetet 
med en rik problemlösningsuppgift. 

 

4.2 Datainsamlingsmetod  

Datainsamlingen valde jag att göra i följande ordning: genom en öppen observation och 
ljudinspelning under lektionen, insamling av elevernas skriftliga lösningar och en 
intervju med undervisande läraren med ljudinspelning.  

Under den observerade lektionen med en rik problemlösningsuppgift har jag använt mig 
av observationen och insamling av skriftliga elevlösningar och utgått från den vid den 
efterföljande intervjun. Intervjufrågor som användes i samtal med undervisade lärare 
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byggde på situationer från den transkriberade observation som tillsammans med de 
skriftliga elevlösningarna presenterades för informanten. Detta har gett varierade data 
och underlag för en bred analys (Bryman, 2016).    

Mitt val av att använda fler metoder (engångs observation med ljudinspelning, intervju 
med en undervisande lärare med ljudinspelning, skriftliga elevlösningar med tillhörande 
bilder) för att samla in data är för att jag är medveten om att min studie har få 
informanter och kommer inte att bidra till generalisering. Istället kommer den att bidra 
till nyanserade kunskaper om ett enskilt fall. Därför anser jag det viktig att använda mig 
av fler metoder, i syfte att få en bred bild över resultatens giltighet och relevans.  

 

4.2.1 Öppen observation 

Holme och Solvang (1997) beskriver öppen observation där deltagarna i undersökningen 
vet om forskaren och accepterar hens närvaro. De skriver vidare att om den observerade 
situationen ska vara så naturlig som möjligt för gruppen som observeras bör forskaren 
bygga upp tillit med den observerade gruppen. Ett sätt att bygga upp tillit kan vara att 
forskaren närvarar i gruppen några gånger innan själva observationen äger rum. Detta 
kan skapa bättre förutsättningar för undersökningen genom att forskarens sätt att flytta 
sig runt i gruppen inte blir nytt för eleverna under observationen eftersom de är vana vid 
detta. Detta är en av fördelar med forskarens upprepade närvaro innan det observerande 
tillfället. Nackdelen kan däremot vara att forskaren kommer nära deltagarna som kan 
påverka hens sätt att vara objektiv under analysdelen. 

Observationer av öppen karaktär kan var en fördel vid en djup undersökning för att 
upptäcka på vilket sätt lärarens val av strategier stödjer elevernas möjligheter att 
resonera kring en rik problemlösningsuppgift, samt på vilket sätt lärare använder frågor 
som hjälper eleven vidare utan att avslöja lösningsstrategier under arbetet med en rik 
matematisk problemlösningsuppgift. För att jag som undersökare skulle ha frihet att 
röra mig fritt runt i gruppen tillsammans med den deltagande lärare har jag fått 
möjlighet att delta på lektioner vid några tillfällen. Jag är medveten om att detta kan 
påverka min objektivitet i skrivandet. 

Valet av att ha ljudinspelning under observationen grundas utifrån Brymans (2016) 
beskrivning av att ljudinspelning kan underlätta att minnas vad som sägs och att även 
tonläge vid samtal kan vara viktiga moment i insamling av data. En annan fördel med 
detta är att jag kunde gå tillbaka och lyssna om flera gånger för att fånga in det som sägs 
under observationen. En annan fördel av ljudinspelningen vid observationen i min 
studie är att jag i intervjun kunde använda mig av transkriberade situationer där läraren 
kunde motivera sina val av undervisningsstrategier och frågor som hen använde sig av i 
undervisningen. En nackdel med ljudinspelningen kan vara att deltagarna kan uppleva 
nervositet över vad de kommer att säga eftersom det kommer att finnas en ljudfil. 

4.2.2 Intervju  

Jag valde att sammanställa semistrukturerade intervjuer där min informant fick 
möjligheten att beskriva och berätta om möjligheter och eventuella hinder som kan 
framkomma i kommunikationen lärare-elev, elever emellan under arbetsgången med en 
rik problemlösningsuppgift i klassrummet. Enligt Bryman (2016) möjliggör kvalitativa 
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intervjuer att samtalet flyter naturligt. Vidare skriver Bryman att semistrukturerade 
intervjuer innebär ett färdigt frågeschema och även relevanta följdfrågor där vissa av 
dem framkommer utifrån svaren som informanten ger.  

Läraren intervjuades och spelades in i en ostörd miljö som läraren själv har valt. 
Intervjun ägde rum några dagar efter den genomförda observationen. Detta eftersom 
intervjufrågor grundades utifrån den transkriberade observationen och de 
forskningsfrågorna som ska besvaras.  

 

4.2.3 Skriftliga källor  

Insamling av elevlösnings uppgifter var ett ytterligare sätt att koppla det som sägs under 
observationerna och intervjuer och sätta de i jämförelse med varandra för att få bredare 
och tydligare bild av situationen under lektionen. Detta eftersom elevuppgifter 
tillsammans med transkriptionerna gav mer tydlighet till resultatet som studien har 
kommit fram till. Enligt Bryman (2016) kan elevlösningar kategoriseras som skriftliga 
källor för att samla in data. 

 

4.3 Analysmetod 

Sortering av innehållet i den transkriberade observationen och intervjun med den 
deltagande lärare grundades utifrån begreppen: problemlösnings möjligheter; Rote 
learning; Productive struggle; helklassdiskussion; imitativa strategier och kreativa 
strategier som skulle identifieras för att besvara forskningsfrågorna. 

 

1. Problemlösning möjligheter delades upp i två delar för att undersöka om lärarnas val 
av undervisningsstrategier stödjer elevernas möjlighet att resonera kring en rik 
problemlösningsuppgift. Dessa punkter är: 

a) Undersöka om en rik problemlösningsuppgift under samtal lärare-elev och elever - 
elev gav möjligheter till elevernas lärande genom resonemang. Det vill säga har eleverna 
själva utformat lösningen och om de fick argumentera för dessa. 

b) Undersöka om arbetet med en rik problemlösningsuppgift anses av lärare som en 
process där inte bara svaret utan hela arbetsgången anses som lösningen samt hur 
läraren agerar under hela processen. 

2. Identifiera om lärare ställer frågor som erbjuder att elevernas lösningsstrategier utgår 
från användning av Rote learning som leder till imitativa strategier i samband med en 
rik problemlösningsuppgift. 

3. Identifiera om lärare i utformning och genomförande av en rik 
problemlösningsuppgift ställer frågor och använder sig av undervisningsstrategier som 
erbjuder att elevernas lösningsstrategier utgår från så kallad Productive struggle och 
leder till kreativa strategier. 

4. Undersöka om helklassdiskussioner blev en plattform där lärarens strategier stödjer 
elevernas möjlighet att resonera kring en rik problemlösningsuppgift samt om de 
erbjuder elever att tänka på saker på ett nytt sätt. 
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 4.4 Reliabilitet  

Reliabilitet innebär mätning i hur vi går tillväga vid insamling och bearbetning av data 
för att få fram forskningsresultat som kan användas av flera undersökare (forskare) som 
så småningom kommer fram till samma resultat. Sådan undersökning har visats ha hög 
reliabilitet (Thurén 2007).  Enligt Brymans (2016) hänvisning till LeCompte och Goetz 
(1982) appliceras detta ovan beskrivna med begrepp extern reliabilitet. Där de menar att 
ett sådant kriterium inom kvalitativa studier är svårt att uppfylla eftersom det inte går 
att “frysa” den miljön eller situationer man undersöker. Däremot tipsar de till olika 
strategier som kan tillgodose kraven som extern reliabilitet innebär. Detta krav är att om 
en annan forskare ska kunna gå in och undersöka samma och komma till samma 
forskningsresultat för att få hög reliabilitet är det ett krav att forskaren går in i samma 
“sociala roll” som var ursprungligen för att möjliggöra att resultaten ska kunna ställas i 
jämförelse med den ursprungliga undersökningen.  

Delar av min studie baseras utifrån Palmers och Bommels (2016) tidigare studie som 
genomfördes i klassrumsmiljö i en förskoleklass där de sju problemlösningsuppgifter 
genomfördes. Uppgifterna var inte helt utformade för att skapa förutsättningar där 
lärarna kunde utforma uppgifterna själva (försvåra, underlätta, med mera.). Själva 
studien hade elevperspektiv. I skillnad från Palmer och Bommels studie fokuserar min 
studie på lärarperspektiv där läraren i en åk 3 som deltar i studien fick välja, formulera, 
anpassa en av uppgifterna. Åk 3 som har deltagit i min studie består av en undervisande 
lärare och 27 elever där 26 av de har tagit del av studien. Min studie har inte prövats 
förut utifrån det här konceptet men den är noggrant planerad, och genomförd vilket 
möjliggör att den kan användas igen och detta höjer reliabilitet.  

Jag har utgått från ljudupptagning vid både observation och intervjuer med den 
undervisande läraren. För att säkerställa att all information som har spelats in under 
observationen stämmer överens med skriftliga elevlösningar innehåll dessa elevnamn. 
Detta eftersom det skulle garantera att allt som har samtalats om under intervjun (som 
har dessutom också spelats in) kunde kopplas till de tillhörande elevlösningar och till 
lärarens val av undervisningsstrategier och frågor som ställdes under 
observationstillfället. Orsaken till detta var att läraren skulle kunna få tydligare bild av 
situationer som vi samtalade kring för att kunna motivera sina val. Under intervjun 
presenterades och lästes upp transkriberade data från observationen som motsvarade 
den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att berätta och motivera hur hen 
hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. Detta garanterar att 
informationen inte kunde falla bort under undersökningen. Detta i sin tur ökar 
trovärdigheten. 

 

4.5 Validitet 

Validitet innebär vad vi undersöker och att det som undersöks motsvarar insamling av 
data som ska kunna besvara forskningsfrågor (Thurén, 2007). I enlighet med Brymans 
(2018) hänvisningar till Masson (1996) beskrivning av validitets innebörd som bygger på 
hur man observerar och identifierar data. Min studie möter validitetskravet genom en 
välplanerad observation och intervju som bygger utifrån observationen där 
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ljudupptagning av samma har skapat möjlighet att forskningsfrågor som skulle 
undersökas kunde besvaras.  

 

4.6 Generaliserbarhet  

Jag är medveten att min studie är en liten studie som innefattar bara en skola och få 
informanter och kommer inte att bidra till generalisering men det kommer att bidra till 
de enskilda fallen i den framtida forskningen. Därför kan inte min studie generalisera för 
alla svenska skolor, men det kommer förhoppningsvis att väcka ytterligare ett sätt hos 
läsare att reflektera kring vilka undervisningsstrategier och frågor som lärare använder 
sig av stödjer elevers möjligheter till att resonera matematiskt. 

Genom detta ovanstående kommer läsaren själv kunna ta ställning till min studie samt 
dra slutsatser utifrån detta. 

 

4.7 Forskningsetiska principer 

I mitt självständiga arbete har jag under arbetets gång använt mig av intervention som 
medfört att undervisande lärare och elever har genomfört andra aktiviteter (arbete med 
ett rikt matematiskt problem utifrån förbestämda ramar) än vad de skulle göra annars i 
undervisningen. Däremot har jag tagit hänsyn till att min innervation inte avviker på 
något sätt på undervisningen eftersom de sju uppgifterna som har erbjudits varav en 
valts av undervisande lärare är av relevans för årskurs 3, förankrad i läroplanen och 
erbjuder utveckling av elevernas kunskaper. Vidare har jag tagit hänsyn till de fyra 
huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2017) som individskyddskravet konkretiseras med: 
informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet. 

 

Information kravet 

Uppfylldes genom att samtliga informanter som deltog blev informerade genom 
missivbrevet om syfte med studien samt att deras deltagande i studien kommer att 
inkludera observationer med enbart ljudupptagning, elevlösningar uppgifter kommer att 
skrivas på papper som jag kommer att samla i slutet av lektionen och använda mig av i 
form av bild (inga elevnamn kommer att namnges på papperna), samt intervjuer med 
undervisande lärare.  

Samtliga informanter har tagit del av missivbrevet samt vårdnadshavarna har skrivit 
under samtyckesformulär där de godkände sitt barns deltagande i studien innan 
påbörjad datainsamling. Jag har informerat om att deltagandet är frivilligt och att 
resultatet som jag kommer fram till kan bidra med ett ytterligare sätt för läsare att 
reflektera kring de olika undervisningsstrategier som lärare använder sig av i 
matematikundervisningen för att stödja elevers möjligheter till att resonera 
matematiskt. Jag har informerat att detta inte kommer att föra med sig negativa 
konsekvenser. 

Informanterna informerades innan observation vid intervju och ljudinspelningar och vid 
insamling av lösningsuppgifter att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kunde 
avbryta medverkan. Jag har tydliggjort att allt insamlat material (ljudupptagning vid 
observationer och intervju, alla transkriberingar samt samtliga papperna med elev 
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lösningsuppgifterna) kommer att hanteras varsamt och raderas/ förstöras efter 
databearbetning. Avslutningsvis informerades informanterna om att arbetet kommer att 
publiceras i databasen DIVA. 

Konfidentialitetskravet 

Uppfylldes genom att inga informanter är möjliga att spåra varken utifrån intervjuer, 
observationer, ljudupptagningar, samtyckesformulär eller elevlösningsuppgifterna. Inga 
informanter har namngivits och information om informanterna kommer inte att sparas. 

Samtyckeskravet  

Uppfylldes genom att samtliga informanter gav sitt samtycke till att delta i 
observationer, ljudupptagning, intervjuer, lösningsuppgifterna samt att genom att de 
fick avbryta sitt deltagande närsomhelst. Dessutom har kravets uppfyllts genom att 
elevernas vårdnadshavare fick möjlighet att genom samtyckesformulär godkänna eller 
inte godkänna sitt barns deltagande. 

Nyttjandekravet  

Uppfylldes genom att material som samlas in genom observation, ljudupptagning av 
både observationer och intervjuer samt papperna med elev problemlösningsuppgifter 
kommer endast användas till mitt självständiga arbete. De deltagande informanterna ska 
inte kunna identifieras av utomstående. Jag kommer att förhålla mig till att inte nämna 
namn på varken kommun, skolan eller lärare som kommer att delta i min studie. 

 

5. Resultat 

Läraren valde uppgiften På hur många olika sätt kan nallarna sitta i soffan? (se bilaga) 
och har på egen hand formulerat och planerat uppgiften samt hur hen skulle gå tillväga, 
vilka metoder, strategier och frågor som hen skulle använda sig av i sin undervisning. 
Utdrag ur detta kommer att presenteras nedanför enligt punkt 1–4 i analysmetoden.   

Observation av lektion + lärarintervju: 

1. 

a) Undersöka om en rik problemlösningsuppgift under samtal lärare-elev eller elev-elev 
gav möjligheter till elevernas lärande genom att resonera dvs har eleverna själva utformat 
lösningen och om de fick argumentera för dessa.  

Observation: 

Under par arbetet fick eleverna möjlighet att jämföra sina lösningar som de hade 
kommit fram till under det enskilda arbetet.  Elevernas sätt att tänka på hur många olika 
sätt kunde tre nallar sitta i soffan blev synligt under samtal och varierade beroende på 
om de samtalade med varandra eller med läraren.  

Nedan står X, Y, Z, K och E för elever. L står för lärare. Deras dialog är numrerade med 
raderna 1–12. 

 

Samtal elever emellan, elev X och Y:  
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1. X:  Jag bytte plats på de här (pekar på färgade rutor G R B) och så blev det då B G R. samma gjorde jag 
här (pekar på tredje sätt att placera nallarna på) R B G.  

 

 

Figur 2. Elev X - uppgift med 3 nallar. 

 

2. X: Hur tänkte du?  

3. Y: Jag tänkte samma … och sedan en ruta tom så att det ska finnas mellanrum. 

 

 

Figur 3. Elev Y - uppgift med 3 nallar. 

 

4. X: Du tog först två gula som är längst fram och sedan en sådan i mitten … sen gjorde du samma sak med 
de andra. Nu förstår jag! Jag fick fram till 6 kombinationer. Du? 

5. Y: 6. 

Samtal elever emellan elev Z och K: 

6. K: ...den röda kan vara i mitten, de andra på sidorna. Sedan bytte jag plats på de. Sedan la jag båda i 
mitten ...sedan gula … och fick 6 kombinationer.  

 

 

Figur 4. Elev K uppgift med 3 nallar 

 

7. Z: Jag gjorde annorlunda. Jag tänkte fotboll. Fotbolls flagga. Rumänsk flagga. Sedan bytte jag plats. Jag 
fick också 6 kombinationer.  
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Figur 5. Elev Z - uppgift med 3 nallar. 

 

Samtal lärare- elev under pararbete: lärare L och elev E 

8. L: Hur tänkte du? 

9. E: Jag gick vertikalt och diagonalt. 

10. L: Här har du RGB och RGB och sedan har du BRG och BRG… Vad är det för skillnad i hur din par 
kompis M har tänkt? 

11. L: Du har G på samma ställe två gånger. 

12. E: Aaaa… den röda är kvar i mitten.  

 

       

Figur 6. Elev E - uppgift med 3 nallar.  Figur 7. Elev M – uppgift 3 nallar 

 

Både under samtal elev- elev par XY (rad 4) och ZK (rad 6 & 7) och lärare-elev par LE 
(rad 8,9,10) har eleverna möjlighet till att föra resonemang genom att argumentera för 
sitt sätt att lösa och tänka kring den rika problemlösningsuppgiften. Detta har skapat 
möjligheten till att XY och KZ kunnat konstruera lösningen (se figurer 2,3,4,5) och till 
att argumentera för det de har kommit fram till. Däremot får par LE vägledning av 
läraren (rad 10,11,12) då läraren föreslår att elev E ska jämföra sin lösning med elev M. 
Läraren ifrågasätter inte elev E tankesätt vilket kunde gett eleven möjlighet att motivera 
och argumentera för vad hen menar med vertikalt och diagonalt (rad 9). Elev E lösning 
(se figur 6) visar att eleven har kommit fram till 6 kombinationer men att hen har haft 
ett annat tankesätt. Om vi tittar diagonalt från vänster till höger ser vi att eleven följer 
ett mönster nr.6 är blå, nr.5 är röd, nr. 4 är gul och sedan upprepas mönstret nr.3 blå, 
nr. 2 röd, nr. 1 gul och sedan igen blå och röd. Om vi tittar diagonalt från andra sidan ser 
vi att mittenraden (den vertikala) visar att varje färg (nalle) kan sitta i mitten två gånger 
(upprepas två gånger). Eleven får inte möjlighet att förklara sitt tankesätt i den här 
situationen.  

 

Intervju: med läraren 
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Undersöka om en rik problemlösningsuppgift under samtal lärare-elev eller elev-elev gav 
möjligheter till elevernas lärande genom att resonera. Dvs har eleverna själva utformat 
lösningen och om de fick argumentera för dessa. 

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 

 

Citat 1: 

Hur definierar du resonemang? 

L: Oj...resonemang…det kan ju vara…flera ska ju vara med förstås…det ska inte vara 
enmannakommunikation…då blir det inte resonemang. Och jag tänker att 
resonemang leder fram till något. Man resonerar fram till något…det är en bit på 
vägen och med den kommer man fram till något. Man resonerar fram till något…det 
kan vara svar. Det är att båda eller flera är delaktiga, men att man resonerar fram 
till någonting, tänker jag. Det kan vara resonemang mellan mig och elever och 
mellan de själva 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Lärare uttrycker inte någon klar definition av resonemang. Däremot kan lärarens 
uppfattning av resonemanget leda till att eleverna får möjlighet till samtal som bjuder in 
eleverna att utöva sitt resonemang och kommer fram till svaret, se samtal rad 
4,6,7,8,9,10. 

 

b)  

Undersöka om arbetet med en rik problemlösningsuppgift anses av lärare som en process 
där inte bara svaret utan hela arbetsgången anses som lösningen samt hur läraren agerar 
under hela processen. 

Observation:  

Läraren bjuder in till gemensam diskussion genom de valda elevuppgifter som hen har 
sett under enskilt och pararbete. Läraren inleder diskussionen med elev U som har en 
muntligt sin lösning. Läraren lägger till fler nallar (laborativ materiel) på tavlan och 
presenterar elevlösningar på ett konkret sätt (se figur 8). 
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Figur 8. Tavlan - lärar- elev diskussion utifrån U lösning (uppgift med 3 nallar)  

 

Nedan står S och X för elever. L står för lärare. Deras dialog är numrerade med raderna 
1–9. 

1. L: Är det någon som har hittat fler sätt än så här?  

2. S: Jag har gjort på ett annat sätt men det är krånglig. 

3. Lärare upprepar frågan och erbjuder elev X istället för elev S i diskussionen. 

4. L: Är det någon som gjorde på något annat sätt, men kom fram till samma svar? X? 

5. X: Jag tänkte så här GRB. jag flyttar de en gång varje steg och det blev två gånger fast snett (eleven 
menar diagonalt) varje färg precis som U.  

6. Sedan går läraren tillbaka till elev S med följande:  

7. L: S du hade en liten fortsättning på det där. Istället för att byta bara ett steg så bytte du mellan 
nallarna. Det var lite krångligare som du sa. 

8. S: Ja, väldigt krångligt. 

9. L: Det gäller att man har koll på det hela själv då.  

 

 

Figur 9. Elev S - uppgift med 3 nallar. 

 

Under hela processen väljer läraren enbart lösningar som är enkla och leder till 
förutsägbara svar (rad 3, 4, 5). Läraren väljer att möta upp elevs S lösning enbart 
muntligt utan att lösningen (som anses vara krångligt) presenteras på tavlan och 
diskuteras i samtal med andra (rad 6, 7, 8, 9). 

Å ena sidan med frågan “Är det någon som har gjort på något annat sätt?”, bjuder 
läraren till olika sätt att resonera kring lösningen av problemlösningsuppgifter med 
nallarna. Å andra sidan saknas lärarens uppföljning av elevs S svar på den ovan ställda 
frågan där S tankesätt i att försöka lösa uppgiften med nallarna skiljer sig från de andra 
elevlösningar som togs upp. U och X elevlösningar är två lika sätt (se figurer 2 & 8) att 
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tänka kring problemlösningsuppgifter med nallarna till skillnad från elevlösning S (se 
figur 9). Om vi tittar på bilden med elev S lösning med pilar ser vi att eleven går igenom 
”Productive struggle” som kan leda till kreativa resonemang. Detta eftersom elev S med 
sina pilar introducerar nästa placering av nallarna. Bilden i elev S lösning som är 
numrerade med 1 (den första kombinationen) ser vi att från röda stapeln (röda nallen) 
pekar en röd pil mot den sista blåa stapeln och att från den sista blåa stapeln pekar en 
blå pil mot röda stapeln. Om vi tar ett steg till på elev S lösning som är numrerade med 2 
ser vi att pilarna som fanns på bild 1 har introducerat eller visat att elev S tänker placera 
just dessa färger på de platserna som pilarna visade, dvs på bild 2 har elev byt ut 
kanterna den röda mot blå. På bild 2 syns också att det är först då som elev S 
introducerar att mittenfärg (gul) som har upprepats nu två gånger kommer enligt den 
gula pilen att hamna på första utkant och ersätta den blåa stapeln. Eleven fortsätter på 
samma sätt fram tills hen kommer upp till 4 kombinationer och där i fjärde 
kombinationen introducerar 5 kombination som enligt pilar skulle leda till en av 
kombinationerna som saknas och detta är blå rödgul och om man skulle fortsätta med 
elev S sätt att kombinera med hjälp av pilar så skulle den slutliga kombinationen kommit 
fram som är gul, blå, och röd som den rekonstruerade lösningen i figur 10. som följer 
nedan visar:  

 

 

 

 

 

 

Figur 10. Rekonstruerad lösning av elev S uppgift med 3 nallar. 

Intervju: 

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 

 

Citat 2: 

Hur skulle man kunna bygga vidare på S sätt?  

L: ja…det är som S sa krångligare…då skulle jag kunnat utmana hen att försöka med 
något annat sätt. Här behöver man få till att hitta med de lätta sätten och kanske 
skriva matematiskt. Eftersom S oftast fastnar i sitt sätt. Här skulle man kunna vilja 
at hen går över till mattespråk. Om jag hade mer tid då skulle jag nog sätta mig i 
hens tankesätt. Nu valde jag visa elevlösningar som jag ville lyfta upp. Om jag hade 
valt att gå vidare med S pilar då skulle jag säkert försöka utmana hen att gå vidare 
och testa ytterligare två till sätt för att gå tillbaka och knyta till den första sättet med 
pilar. Frågan är hur S skulle gå tillväga om det hade varit fem färger. S måste 
nästan upptäcka att det här sättet inte är det bästa och att S måste hitta ett annat 
sätt. Men samtidigt det var också roligt att S använde ett annat sätt istället. 
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(Lärare, 4/4–19) 

 

Under arbetsgången väljer läraren enbart elevlösningar som hen har själv bedömt är 
lämpliga för att presentera och diskutera. Detta synliggörs i rad 1, 2, 3, 4 och 5. Läraren 
motiverar sitt val genom att berätta” Om jag hade mer tid då skulle jag nog sätta mig i 
hens tankesätt. Nu valde jag visa upp elevlösningar som jag ville lyfta upp.”  

Utifrån detta visar analysen att läraren under arbetet med uppgiften i val av 
undervisningsstrategier bortser från att en rik matematisk problemlösning uppgift ska 
upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. Däremot har läraren 
en klar bild hur hen skulle kunna bemöta elevlösningen och utmana elev S som vilket är 
två lärarstrategier, att läraren bör utmana eleven att tillämpa deras lösningar utifrån nya 
tankesätt och att utmana eleven att motivera varför lösningen fungerar eller inte.  
Däremot syns detta inte i praktiken eftersom eleven inte fick möjlighet att motivera för 
hur hen har tänkt med pilar. 

Trots att läraren har erbjudit att eleverna utmanas i att kombinera på hur många sätt 
nallarna kunde sitta på soffan om de var 4 nallar istället för tre, undrar lärare hur elev S 
hade gått tillväga med pilar om det var 5 färger (citat 2 och 3). 

 

Citat 3: 

Du utmanade dina elever vidare med 4 olika färger på nallarna, du la ytterligare en 
färg, blev det någon annan strategi som eleven S använde sig av eller fortsatte hen 
vidare med pilar? 

L: Hen gjorde på ett annat sätt, det var då S började använda samma strategi som 
kompisen bredvid och den som vi presenterade på tavlan. 

(Lärare, 4/4–19) 

 

I presentation och diskussion under arbetet med tre nallar avstår läraren från att 
utmana elev S att motivera varför hens lösning fungerar eller inte fungerar trots att hens 
lösning skilde sig från andras lösningar. Detta leder till att elev S övergår till att imitera 
U lösningsstrategi (citat 3 & figur 11). 

 

                  

Figur 11. Elev S uppgift med 3 nallar och 4 nallar 
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Citat 4: 

Du valde att bjuda först in i diskussionen elev X istället. Kan du berätta hur du 
tänkte?  

L: Ja, jag hade lyssnat på hen innan, när de arbetade enskilt. S gjorde pilar och då 
kom hen bara fram till fyra sätt, hen kom inte fram till sex. Det pratade jag om med S 
under enskilda arbetet och då hade U som satt bredvid visat S sina sex sätt…och S 
såg att hen hade kommit till fyra. Jag frågade då S om du skulle fortsätta byta plats, 
skulle du också få sex kombinationer? S svarade ”Ja” 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Läraren fokuserar på svaret i sig och inte hela processen (citat 4) som leder till att eleven 
S tillämpar sina lösningar utifrån de förväntade sätt att lösa problemet på samt 
förväntade svaret. 

 

2.  

Identifiera om lärare ställer frågor som erbjuder att elevernas lösningsstrategier utgår 
från användning av Rote learning som leder till imitativa strategier i samband med en rik 
problemlösningsuppgift.  

 

Observation:  

Introduktion av uppgift 3 nallar: 

Läraren säger:  

Vi ska jobba med något som heter kombinatorik. Det handlar om att kombinera på hur många olika sätt 
man kan göra det på. Kommer ni ihåg att ni jobbade med samma i matteboken när ni skulle ta olika stenar 
från påsar för att se på hur många olika sätt man kunde kombinera de här stenarna på. Ni har gjort det 
också med olika glass smaker för att se hur många olika sorters glass smaker man kan få. Det handlar om 
att kombinera och ingen av de här sätten får vara likadana. Idag ska vi titta på tre olika nallar och hur de 
kan sitta i soffan. Nallarna är röda, blåa och gula och ni kommer behöva de här färgerna förstås. Börja med 
att ta fram färgpennor och papper.  

(Lärare 27/3–2019) 

 

Introduktion av uppgift 4 nallar: 

Läraren säger: 

Ja, så här långt gick det ganska bra att köra slumpmässigt också, men nu tänkte jag utmana er och lägga 
en till färg på nallarna. Då kanske jag kan rekommendera att man har ett litet tänk, att man kör 
systematiskt. Att man börjar så som elev U, att man börjar på ett ställe på en kant eller något för att lösa 
det. För det händer ganska mycket om man lägger bara en till färg. Så eran uppgift blir ju förstås att precis 
som förra gången ta reda på hur många olika sätt nallarna kan sitta i soffan när de är fyra? Ta fram en 
grön penna, varsågoda och pröva er fram.  

(Lärare 27/3–2019) 
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Själva introduktion av den matematiska idén kombinatorik presenteras i jämförelse till 
andra uppgifter som eleverna har jobbat med tidigare i samband med liknande uppgifter 
(citat 5). Detta är ytterligare ett sätt som har bjudit in eleverna till att koppla uppgiften 
med nallar till tidigare erfarenheter, men även bjudit in till ett mekaniskt 
tillvägagångssätt och användning av imitativa strategier där elever började automatiskt 
ta fram färgpennor (uppgift 3 nallar) och använde samma lösningsstrategier som de har 
använt sig av med liknande uppgifter (citat 5) istället för att tänka kring nya sätt att 
tänka eller nya representationsformer.  

Under andra delen av lektionen där eleverna utmanas med ytterligare en färg (uppgift 4 
nallar) har läraren berättat för eleverna att ta fram ytterligare en färgpenna. Lärarens 
sätt att påpeka att eleverna ska ta fram ytterligare en färgpenna skulle kunna vara 
påverkan i elev val av att fortsätta med imitativa strategier. Lärarens rekommendationer 
“Då kanske jag kan rekommendera att man har ett litet tänk, att man kör systematiskt. 
Att man börjar så som elev U, att man börjar på ett ställe på en kant eller något för att 
lösa det. För det händer ganska mycket om man lägger bara till en färg.” leder till att 
eleverna utvecklar matematiskt imitativa resonemang eftersom eleverna utmanas att 
använda en färdig metod. Detta kan medföra att eleverna använder mekaniska 
upprepningar som tillvägagång där elevernas enbart i söker det rätta svaret utan att 
tänka kring nya sätt att lösa uppgiften på. 

Det vill säga att eleverna upprepar samma sätt där de fortsätter att färglägga rutor 
(uppgift med 4 nallar) istället för att försöka resonera vidare genom matematiskt språk. 

De få nya sätt som eleverna kommer fram till som exempelvis elev S och T (se punkt 4) 
som kan leda till ”productive struggle” och kreativa resonemang omvandlas till att bli 
imitativa som i fallet med elev S (punkt 1.del b) eftersom läraren bortser att lyfta fram 
dennes lösning i diskussionen. 

 

Intervju: 

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 

 

Citat 5: 

Tror du att introduktion av den matematiska idén kombinatorik i början av lektionen 
blev igenkänningsfaktor och att det var därför eleverna använde sig av imitationer?  

L: ja, det är möjligt. För då tänker de så här gjorde vi med glassar och tänkte att 
man skulle göra på samma sätt.  

Hur var det då när ni arbetade med glassar? 

L: Det var bara att rita. De kom aldrig fram till en matematisk lösning inte ens under 
helklassdiskussioner som de har lyckats nu med. 

(Lärare, 4/4–19) 
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Lärarens val att dra parallell jämförelse mellan uppgiften med nallar och glassar 
erbjuder att eleverna kopplar nya situationer till de existerande för att få grepp om det 
matematiska begreppet kombinatorik, men även som sådan kan en textvägledning 
(uppgift med glassar) leda till imitativa strategier där elevernas resonemang saknar 
förståelse eftersom eleverna imiterar tidigare lösningar (uppgift 4 nallar) av samma typ 
av uppgifter. 

 

3.   

Identifiera om lärare i utformning och genomförande av en rik problemlösningsuppgift 
ställer frågor och använder sig av undervisningsstrategier som erbjuder att elevernas 
lösningsstrategier utgår från så kallad Productive struggle och leder till kreativa strategier. 

 

Observation  

Läraren presenterar en rik problemlösningsuppgift om nallarna på följande sätt:  

Läraren sätter upp tre nallar med kludd på tavlan.  

 

L: Det vi ska göra nu med de här tre nallarna är att de ska sitta i en soffa. Den här soffan är en tresitsig 
soffa. Men de kan inte riktigt komma överens om hur de ska sitta. Alla vill sitta i mitten eller så. Då är det 
någon av nallarna som har en idé att de kanske kan sitta i mitten en dag var eller en timme var eller så. 
Eran uppgift blir då att ni ska hitta hur många sätt kan de här tre nallarna sitta på i soffan? De får inte sitta 
på det här sättet alla dagar, inte ens två dagar. Varje dag måste de sitta på olika sätt. Då är det frågan hur 
många olika sätt kan nallarna sitta på i den här soffan? När de är 3 stycken i olika färger. Ni har bara fått 
ett papper och tre färger. Nu ska ni med hjälp av de komma fram till på hur många sätt de kan sitta på? 
Hur ni gör det är upp till er, om ni ritar, skriver, gör symboler. 

(Lärare 27/3–2019) 

 

Lärarens utformning av uppgiften med nallarna bjuder in och kräver elevengagemang 
där resonemangsförmågan utmanas både under par arbete (punkt 1a, 1b, punkt 2 - 
uppgift 4 nallar). Särskilt i och med att läraren ökade svårighetsgraden med ytterligare 
en färg på nallarna. Uppgiften är utformad att den kräver elevansträngning och 
engagemang. Läraren utformning av uppgiften skapar möjlighet att eleverna kan lösa 
uppgiften på olika sätt med olika strategier och representationsformer som är ett av 
kriterierna för att elevernas lösningsstrategier kan övergå från ”Productive struggle” till 
kreativa resonemang.  Däremot framkommer lärarvägledning i form av nyckelord eller 
givna förslag (se introduktion av uppgift 4 nallar) hur eleverna ska gå tillväga som kan 
medfölja att elevernas lösningsstrategier blir imitativa.  

 

Intervju  

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
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berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 

 

Citat 6: 

Hur definierar du en rik problemlösningsuppgift? 

L: ja…den ska innehålla resonemang då tänker man ju. Och den ska absolut inte 
bara… jag tänker att problemet ska ju vara att man ska göra en uträkning för att 
komma fram till svaret. Inte att i början säga svaret och sedan förklara sig, utan 
tvärtom. Lösningen ska komma till ett resultat, gärna i flera steg. Om den ska vara 
rik gärna fler räknesätt. Jag menar att man inte är klar efter en uträkning eller ett 
resultat. Det fortsätter. 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Läraren ger inte någon klar definition av rik problemlösningsuppgift (citat 6). Däremot 
kan lärarens uppfattning av att en rik problemlösningsuppgift bör “innehålla 
resonemang” samt att problemlösningsuppgift “ska vara rik “ska innehålla “fler 
räknesätt”, kopplas till en av sju kriterierna för att utforma en rik 
problemlösningsuppgift.  

 

Citat 7: 

Du utmanar dina elever genom att ta det ett steg vidare från 3 till 4 färger? 

L: ja, det blir svårare så klart och med tanken att alla inte var mottagliga för den här 
matematiska. De var tvungna att se att det inte går att rita hur länge som helst. Man 
behöver en strategi för annars det går inte att rita upp allting. Så det är dit man vill 
att de ska komma, att de ska förstå. 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Ett ytterligare kriterium som uppfylls är lärarens väl medvetna val att utforma och öka 
svårighetsgrad från tre färger på nallarna till fyra färger. Lärarens medvetna val grundas 
utifrån tanken att övergå från den konkreta till abstrakta mattespråk (citat 7). 

 

Observation: 

Nedan står G och J för elever. L står för lärare. Deras dialog är numrerade med raderna 
1–32. 

1. L: G du började med bara gröna. Hur tänkte du? 

2. G: Det finns många fler, det vet jag. Jag behöver fundera. 

3. L: Har du alla gröna på det här stället?  

4. G: Jag kan byta plats på de här… 

5. Läraren är tyst och låter eleven arbeta vidare. Läraren går till nästa elev J. 
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6. L: Så du har använt dig av den första delen och sedan bytt plats på två och två i mitten. 

7. J: Ja ...sen kommer jag sätta de där… nej då blir det samma sak (eleven rättar sig själv). 

8. Läraren lämnar eleven att arbeta själv går tillbaka till G. 

9. G: Nu !! -sa hen. Men jag vet inte om den här är alla sätt.  

10. L: Hur många sätt kunde du göra utav de gröna?  

11. G: 6 och 6 här. 

12. L: Skulle du kunna ha en tanke om hur den här skulle kunna sluta innan du testade nu?  

13. G: Jag ska tänka, hur många har jag nu? (räknar, ställer frågor till sig själv, svarar) ...vänta...kan det 
vara runt 30 stycken? 

14. L: Testa om det blir det.  

15. Läraren låter eleven testa mer. Går till elev J. 

16. J: Jag har hittat 12 sätt hittills. 

17. L: Nu har du många röda på samma ställe, hur tänkte du då? Testa och se hur många du kan få av varje 
färg? 

18. J. (räknar för sig själv) 18 stycken.  

19. Läraren går tillbaka till G: 

20. L: Har du någon tanke eller kör du slumpmässigt?  

21. G: Jag vet att det är 6 gånger det upprepas. Jag har 24 sammanlagt. 

22. L: Finns det fler? 

23. G: Jag vet inte jag ska kolla om det går att komma upp till 30.  

24. L: Vad har du kommit fram hittills?  

25. G: Att alla nallar kan sitta 6 gånger på ett ställe. 

26. Läraren går till elev J: 

27. L: Du har alla röda, alla blåa, alla gröna i kanten. Har du inte en färg kvar som du saknar ute i kanten? 
Eller hur? Vilken är det?  

28. J: Ja, jag saknar fler. 

29. L: Hur många till kommer du att få tror du? 

30. J: Typ dubbelt så mycket… nej … då kommer det vara samma färger. 

31. L: Men du har aldrig haft vilken färg i utkanten? Det gula har ju aldrig suttit där ute. 

32. J: Aha … juste. 
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Figur 12. Elev G - uppgift med 4 nallar. Figur 13. Elev J - uppgift med 4 nallar. 

 

Läraren skapar utrymme till att eleverna G och J ska anstränga sig och få möjlighet att 
komma fram till argument där de kan komma fram till nya sätt att tänka. Ett exempel på 
det är i samtal med elev G (rad 1, rad 9–13, 19–25) där läraren ställer fråga, kräver 
tydliga svar och låter eleven motivera för processen hen befinner sig i för att säkerställa 
att eleven har ett tankesätt som kan leda till en relevant matematisk slutsats. Sedan 
lämnar läraren eleven att arbeta vidare (rad 5, 8, 15). Samma förhållningssätt läraren 
har i samtal med elev J (rad 5,6,7, 8) ställer frågan, låter eleven J anstränga sig fram till 
rad 26 – 32 där läraren vägleder och avslöjar mönstret läraren har upptäckt. 

Frågorna som läraren ställer varierar från att vara frågor som väcker 
resonemangsförmåga och skapar möjlighet till att eleverna går igenom den ”Producitve 
struggle” och är på god väg att utveckla detta till kreativa resonemang (G, J, rad 1–25) 
till frågor som leder eleven till det rätta svaret eftersom det under själva processen ställs 
vägledande frågor där eleven börjar följa lärarens förslag som leder till det rätta svaret 
och innebär en imiterande strategi.  

Elevens lösningsstrategi som från början utmanade resonemangsförmågan i själva 
inlärningsprocessen leder inte till kreativa strategier eftersom läraren lägger fram sina 
åsikter / förslag under tiden som eleven förklarar sitt tankesätt (J, rad 26–32). 

 

Intervju: 

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 
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Citat 8: 

Du har låtit elev G att pröva sig fram, du gick flera gånger till och från hen. Samma 
förhållningssätt hade du med elev J tills du använde dig av en liten knäpp och 
avslöjade lite mer än vad du gjorde i samtal med. Hur tänkte du då?  

L: dels eftersom de är olika som personer. Här behöver man hjälpa till mera för att J 
ska fortsätta lyckas. Hade jag bara sagt ”det ser bra ut, jobba vidare på de då”, hade 
J lagt ner. Men för G däremot blir utmaningen att inte avslöja, medan J måste ha lite 
mera motivation. J lägger säkert mer jobb för att söka medan G för hen skulle det 
vara lättare att visa matematiskt. J behöver ritas till svaret, medan G behöver göra 
det matematiskt. 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Läraren i förhållningssättet och val av frågor som ställs utgår ifrån kännedom om elevernas (G 
och J) tidigare matematiska kunskaper och elevernas sätt att ta in kunskaper på (citat 8).  

 

4.  

Titta om helklassdiskussioner blev en plattform där lärarens strategier stödjer elevernas 
möjlighet att resonera kring en rik problemlösningsuppgift samt om de erbjuder att tänka 
på saker på ett nytt sätt. 

Nedan står X, Z, M, J och G för elever. L står för lärare. Deras dialog är numrerade med 
raderna 1–26. 

Observation:  

Helklassdiskussion med tre nallar 

Efter inledningen med konkret material (nallar, röd, blå, gul) som presenterades på 
tavlan utifrån elevens U lösningen (se figur 8) och kort återkoppling till elev S lösning 
utan hens förklaring/ motivering till samma, läraren frågar följande: 

1. L: Om det hade varit så att ni inte hade några färgpennor, hur skulle ni kunna göra då? Är det någon 
som har någon tanke? 

2. X: Byta ut mot siffror 1, 2, 3. 

3. L: Ok. Hade man kunnat göra det med något plus eller minustal eller gånger tal. Hade man kunnat 
skriva det på ett matematiskt sätt utan att hålla på att rita upp. Z? 

4. Z: Kanske 2*2  

5. L: Hur tänkte du då? Tänkte du att två exempel gula sitter här (läraren pekar på nallarna som sitter på 
tavlan) ...och sen ...hur skulle man kunna göra vidare? Du är på rätt spår… 

6. Elev Z funderar, ger inget svar. Elev X räcker upp handen. 

7. X: Det är 3 nallar och de får sitta 2 gånger var i mitten så. 2*3= 6. Läraren antecknar på tavlan.  

8. L: Ok... 2 gånger 3 olika färger... Nu ser vi det här på tavlan, då är det lite lättare så klart, hade inte vi 
sett det då skulle det vara svårare. Ibland är det så att man börjar rita och sen går man över till 
mattespråket. Något annat matematiskt språk att skriva det på? M? 

9. M: 3*2 så vänder man … 
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10. L: a… hur tänkte du då med nallarna om du vänder 3*2 är ...då kommer du till 6. Jag kan skriva också 
10–4 då kommer jag också till 6, men mitt svar kommer inte ha något att göra med den här uträkningen. 
Därför tänkte jag om du tänkte på något sätt när du gjorde 3*2? 

11. Läraren fortsätter ställa frågor och svarar. 

12. L: Du kan ju vända på det att det är 3 olika färger på nallarna och alla får sitta 2 gånger i mitten.  

13. X: Om man tar bara en rad det är 6 nallar på en rad nedåt alltså och en nalle på varje då blir det 6*1 
eller 2 plus 2 plus 2.  

14. L: så här långt går det att köra slumpmässigt också men nu tänker jag utmana er och lägga en färg till… 

 

Läraren utmanar elever att övergå från konkret till abstrakt, mattespråk, genom att 
vägleda eleverna med frågor som innehåller nyckelord (minus, plus, gånger m.m., rad 1, 
2, 3). Läraren ifrågasätter elevsvar som leder till det förutsedda resultatet som är riktade 
till en viss uträkning (rad 9, 10). Läraren ställer frågor “a… hur tänkte du då med 
nallarna om du vänder 3*2 är… “Därför tänkte jag om du tänkte på något sätt när du 
gjorde 3*2?” som bjuder till att elev M kan få möjlighet att argumentera för hur hens sätt 
kan fungera eller inte fungera. Däremot den möjligheten tas bort genom att läraren själv 
besvarar och motiverar utifrån sin egen uppfattning hur eleven hade tänkt (rad 10, 11, 
12). Slumpmässiga svar som inte motsvarar förutsedda uträkningen (2*3=6) tas upp av 
elev X (rad 2,13) men däremot bemöts inte i diskussionen det som skulle kunna leda till 
möjligheter för eleverna att argumentera för sitt sätt att resonera. Läraren ifrågasätter 
och därefter besvarar själv eller hoppar helt över att inkludera eleverna i diskussionen. 
Tid för motivering varför visa uträkningar fungerar eller inte fungerar erbjuds inte (rad 
9–14).  

Helklassdiskussion i uppgift med tre nallar blev till en viss del plattform för lärande men 
däremot har läraren inte stöttat elevernas möjlighet att resonera kring en rik 
problemlösningsuppgift. Med en viss del menas att eleverna har fått möjlighet till att se 
övergången från konkret till abstrakt. Däremot lärarens ledning av samtal styrdes av 
nyckelord och frågor som hen själv besvarade.  

Helklassdiskussion med fyra nallar: 

 

 

Figur 14. Bild på tavlan uppgift med 4 nallar 
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15. Läraren väljer att utgå från elev J lösning. Ställer nallarna (konkret material) på tavlan medan J 
berättar. 

16. J: Först gjorde jag 6 stycken röda på kanten, sen bytte jag det till en annan färg.  

17. L: Du listade ut att det blev hur många kombinationer? 

18. J: 24 och ja har kollat ingen är lik den andra. 

19. L: du listade ut att det var 24 sammanlagt. Alltså 6*4=24 

20. G jag gjorde som J fast jag upptäckte gröna först att de var 6 på samma ställe. 

21. L: när vi hade 3 nallar så var det 6 kombinationer. Med 4 nallar ökar det till 24 kombinationer. Kan ni 
tänka är hur många kombinationer skulle kunna vara med 5 färger. 

22. Elev T räckte upp handen och sa:  

23. T: när vi hade 3 nallar så blev det 6 kombinationer, 4 nallar 24 kombinationer och 6*4 = 24. Om vi 
skulle ha 5 då ska vi se…. (eleven tänker)  

24. Läraren fortsätter prata och kopplar till verkligheten med exempel på cykellås. 

25. Då ropar upp elev T: Nu vet jag! Om man tar resultatet och gångrar med 4 så får vi 24 kombinationer, 
då skulle vi kunna ta resultatet och gångra med 5 då är det 120 kombinationer.  

26. Läraren fortsatte jämföra nallarna med cykellåskombinationer. 

 

Läraren fortsätter att ställa frågor och besvara själv. Under diskussionen kring 4 nallar 
ställer läraren inte frågor för att vägleda elever till att komma fram 6*4=24, som var 
fallet i diskussion kring 3 nallar (nyckelord). Det som läraren gör är att hen ger svar 
direkt som leder till att diskussionens innehåll saknar elevargumentation och motivering 
(rad 16–21). Elev T som har utgått från konkret till abstrakt ökar sin 
resonemangsförmåga och tar det till nästa steg där hen upptäcker samband och 
proportionalitet. Elev T har på egen hand tillämpat sin lösning utifrån nytt sätt att tänka 
samt förklarat hur hen har tänkt, men elevs T kreativa lösning och resonemang blir inte 
bemött från läraren.  

Intervju:  

Under intervjun presenterades och lästes upp den transkriberade data från 
observationen som motsvarade den ovan nämnda situationen. Läraren fick möjlighet att 
berätta och motivera hur hen hade tänkt kring de valda sätten att bemöta elevlösningar. 
Lärarens beskrivning följer nedan: 

 

Citat 9: 

I slutet av lektionen, när du talade om cykellåskombinationer, sa elev T ”Nu vet jag!” 
han sa vidare”3 gånger 2 är lika med 6, 6 gånger 4 är lika med 24…om jag tar 
resultatet och gångrar med 4 så får vi 24, Då skulle vi kunna ta resultatet och gångra 
med 5…” T upptäckte samband mellan dessa. Jag upplevde som om du inte hörde vad 
hen sa? 

L: Ja… jag var rädd att han skulle tänka att om jag tar 5 färger…att han skulle tänka 
6 gånger 5.  

Vi tittar tillsammans på de möjliga lösningarna.  
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L: T var på god väg…jag ser det nu. Det är proportionalitet…juste hur större den blir. 
T har verkligen använts av resonemangsförmåga och utvecklat från konkret till 
abstrakt. 

(Lärare, 4/4–19) 

 

Några av lösningar som presenterades under intervju: 

  

3*2*1=6                          eller            3*2=6 

  

4*3*2*1=24                                                      6*4=24 

  

5*4*3*2*1=120                                          24*5=120 

 

6*5*4*3*2*1=720                                         120*6=720 

  

Elev T sätt att tänka förankras i kreativa resonemang eftersom eleven har upptäckt nya 
resonemang och med hjälp av ett medvetet strategival motiverat och argumenterat för 
sina matematiska slutsatser utan lärarvägledning. T:s lösning uppmärksammades inte. 
Lärarens motivering till att T:s kreativa resonemang inte blev bemött grundas på 
lärarens uppfattning att eleven inte hade förståelse. Däremot när läraren går igenom de 
möjliga lösningar som presenterades under intervjun upptäcker läraren elev T:s kreativa 
lösning och dennes kreativa resonemang. Helklassdiskussionen blev inte en plattform 
för elevernas hållbara inlärning eftersom lärarens återkoppling saknas. Däremot blev det 
en plattform där den enskilda eleven (T) genom att utmana sig själv utvecklade kreativa 
lösningsstrategier och kreativa resonemang. 

 

6 Slutsatser  

I följande delen presenteras slutsatser av analysresultatet i relation till 
forskningsfrågorna som är underrubrikerna. Avslutningsvis presenteras en summering 
som är utgångspunkt för resultatdiskussionen.  

 

6.1 På vilket sätt lärarens val av undervisningsstrategier stödjer elevernas möjligheter att 
resonera kring en rik matematiskt problemlösningsuppgift? 

Läraren använder den undervisningsstrategi där eleverna får möjlighet till att arbeta 
enskilt, par och slutligen alla tillsammans under helklassdiskussion. Det som 
förekommer är att eleverna X, Y, K, Z och E under par samtal om på hur många olika 
sätt de skulle kunna placera de tre nallarna att sitta i soffan, har fått möjlighet till att 
utöva sitt resonemang genom att argumentera för sitt sätt att lösa och tänka kring den 
rika problemlösningsuppgifter med nallarna. Detta synliggörs genom att lärare under 
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elevens enskilda arbete i båda fall (uppgift med 3 och 4 nallar) ställer frågan, ge eleven 
tid att tänka och anstränga sig, lämnar eleven att arbeta vidare. Samma möjlighet 
erbjuds under det enskilda arbetet med elever G och J när svårighetsgrad ökar från 3 till 
4 färger att placera nallarna i soffan på. Detta har i sin tur påverkat att eleverna har 
kunnat argumentera för de möjliga kombinationer som nallarna kunde sitta på (1 a), 
elever X, Y, K, Z).  

Däremot får eleverna inte tid under helklassdiskussionen (3 och 4 nallar) på samma sätt 
som i det enskilda - par arbetet där eleverna fick mer tid. Denna skillnad synliggörs 
genom att eleverna får frågan som för det mesta besvarats av läraren. I samtliga fall 
förekommer att elevlösningar inte har följts upp som synliggör att läraren anser 
resonemanget som enbart det rätta efterfrågade svaret och  inte hela processen i sig. 
Argumentation eller motivering har inte följts upp grundligt som leder till att elevernas 
kreativa resonemang som inte  har uppmärksammats som sådana (fallet med elev E, 1a) 
elev S (2b)) gör att eleverna  går över till ”route learning” där de mekaniska utförandet 
och enkla metoder blir elevens enda engagemang och leder till imitativa resonemang.  

 

Lärarens val att dra parallell jämförelse mellan uppgiften med nallar och glassar 
erbjuder att eleverna kopplar nya situationer till de redan erfarna för att få grepp om det 
matematiska begreppet kombinatorik. Men även sådan kan vara vägledning (uppgift 
med glassar) som leder till imitativa strategier där elevernas resonemang saknar 
förståelse eftersom de imiterar tidigare lösningar (uppgift 4 nallar. Det framkommer att 
lärarens sätt att utforma och presentera problemlösningsuppgift med nallarna 
karakteriseras och uppfyller de 7 kriterier som kännetecknar en rik 
problemlösningsuppgift. Detta för med sig att själva utformning av uppgiften är 
underlag till kreativa resonemang. Däremot har inte lärare haft insyn vilka möjliga 
lösningar problemlösningsuppgift med nallarna erbjuder. Detta har resulterat med att 
läraren inte har upptäckt elevernas kreativa lösningar och kreativa resonemang. 
 

6.2 På vilket sätt lärare använder frågor som hjälper eleven vidare utan att avslöja 
lösningsstrategier under arbete med en rik matematiskt problemlösningsuppgift? 

Frågorna som ställs under elevernas arbetsgång omvandlar uppgiften som från början 
underlag till kreativa resonemang till elevernas resonemang som baseras på imitation. 
Dvs frågorna som läraren ställer varierar från att vara frågor som väcker 
resonemangsförmåga och skapar möjlighet till att eleverna går igenom den ”Producitve 
struggle” och utvecklar detta till kreativa resonemang (G och J, rad 1–25) till även frågor 
som leder eleven till det rätta svaret eftersom det under själva processen ställs 
vägledande frågor där eleven börjar följa lärarens förslag som leder till det rätta svaret. 

Däremot framkommer också att läraren ställer vägledande frågor och bortser från 
möjliga alternativa lösningar som uppstår genom ”Productive struggle” och till viss del 
har lett till kreativa resonemang (helklassdiskussion). I visa fall blev dessa kreativa 
resonemang oidentifierade från lärarens sida eller så har läraren bortsett att ta upp 
dessa i helklassdiskussion för att reda ut vad som fungerade eller inte fungerade, (elev S 
och T). Lärarens sätt att med hjälp av frågor vägleda eleverna genom mekaniska 
upprepningar (nyckelord: minus, plus, gånger) under helklassdiskussioner erbjudit 
möjlighet till att övergå från konkret till abstrakt där den matematiska slutsats som de 
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har kommit fram till återigen saknar tydliga frågor som leder till tydliga elevförklaringar 
hur de har tänkt under hela processen.  

 

6.3 Summering  

Sammanfattningsvis visar resultatet att läraren i sitt förhållningssätt och val av frågor 
som ställs utgår ifrån kännedom om elevernas (G och J) tidigare matematiska kunskaper 
och elevernas sätt att ta in kunskaper på (citat 8) som motiverar varför läraren har 
avslöjat hur elev J ska gå tillväga för att fortsätta kämpa och inte ge upp. Detta kan ses 
som en möjlighet som kan framkomma i kommunikation lärar-elev och elever emellan 
eftersom läraren har i åtanke elevens matematiska kunskaper. 

Däremot har sådana undervisningsstrategier där lärarvägledning framgår omvandlat 
uppgiften, som var från början utformad som underlag till kreativa resonemang till att 
elevernas sätt att tänka baseras på imitativa resonemang. Detta synliggörs genom att 
läraren ställer vägledande frågor och bortser från alternativa möjliga lösningar. Brist i 
att lärare inte har haft insyn vilka möjliga lösningar problemlösningsuppgift med 
nallarna erbjuder, skapar hinder som kan framkomma i kommunikation lärar- elev och 
elever emellan. Å ena sidan har detta hinder resulterat med att läraren inte har upptäckt 
elevernas kreativa lösningar och kreativa resonemang. Å andra sidan har detta hinder 
varit orsak till att alternativa möjliga lösningar inte har tagits upp där eleverna skulle 
kunna få möjlighet till att förklara varför ett viss lösnings resonemang skulle fungera 
eller inte. 

 

7. Diskussion  

I det här kapitlet diskuteras resultat och metod. I resultatdiskussionen diskuteras 
möjligheter och hinder som kan framkomma i kommunikation lärar-elev och elever 
emellan utifrån de undervisningsstrategier och frågor som läraren väljer för att stödja 
elevernas kreativa resonemang. I metoddiskussionen diskuteras fördelar och nackdelar 
med valet av att göra insamling av data genom en observation med ljudinspelning, 
intervju med undervisande lärare med ljudinspelning, skriftliga elevlösningar samt att 
ha problemlösningsuppgift som utgångspunkt. 

  

7.1 Resultatdiskussion  

Om lärarna själva i förväg analyserar en rik problemlösnings uppgift som utgångspunkt i 
alternativa lösningar skapar detta bättre förutsättningar för att uppmuntra elevernas 
matematiska kreativa resonemang. Brist i lärarens förberedelser till alternativa 
lösningar i problemlösningsuppgiften i denna studie skapade hinder som framkom i 
kommunikation lärar- elev och elever emellan. Detta hinder utesluter elevernas kreativa 
lösningar och kreativa resonemang där eleverna skulle kunna få möjlighet till att 
förklara varför ett viss lösnings resonemang skulle fungera eller inte, exempel på det är 
elev S och T. Om läraren hade själv löst uppgiften med nallarna på många olika sätt 
skulle hen främjat diskussion om elevernas val av strategier där de olika 
problemlösningsmöjligheter skulle kunna förbli möjlighet till träning av kommunikation 
som är i samklang med Silver och Smith (2002).    
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Vidare bör lärare kräva tydliga förklaringar hur eleven tänker genom medvetna val av 
frågor som ställs. Dessutom utmana elever att motivera varför lösningen fungerar eller 
inte fungerar och utmana elever att tillämpa deras lösningar utifrån nya tankesätt. 
Förutom inkludering skulle det också ha stor betydelse hur läraren skulle stödja dessa 
kreativa resonemang om hen hade utgått från de fyra principer som enligt Teledahl och 
Olssons (2018) främjar kreativa resonemang. I studien synliggör elev T genom att utan 
lärarvägledning gjort medvetna val för att lösa uppgiften samt tillämpat denna lösningen 
utifrån nya tankesätt som är enligt Lithners (2017) kriterier för ett fullständigt kreativt 
resonemang. Frågan är vilka förutsättningar för att utveckla de matematiska förmågor 
den här eleven skulle få om läraren inkluderade hens kreativa resonemang i 
helklassdiskussionen. Enligt tidigare forskning är det viktigt att belysa att i denna studie 
skulle det vara bra om eleverna fick stöd under helklassdiskussionen för att upptäcka att 
hela lösningsproceduren är viktig. Istället uppmuntrades i denna studie imitativa 
resonemang enligt Lithner (2017) genom lärarvägledning, kompisvägledning, 
memorerad resonemang och textvägledning (elever U, E, S, J). 

Det är inte bara utformningen av en rik problemlösningsuppgift som är avgörande om 
eleverna kommer få möjlighet till kreativa resonemang. Det som är avgörande också är 
vilka frågor som läraren ställer för att uppmuntra elevernas kreativa resonemang utan 
att läraren avslöjar för mycket. Genom att exkludera alternativa möjliga lösningar leder 
lärarensfrågor ledde till imitativa resonemang som eleven väljer att presentera eftersom 
hen tror dessa passar bäst för situationen eller i den här fallet lärarens indikation till att 
själva resonemanget är enbart det rätta svaret som enligt Lithner (2017) tar bort 
anledningen för eleven att argumentera för sin lösning. 

Vägledande frågor förstärker styrning av elevlösningar och elevstrategier medan 
elevansträngning och förståelse minimaliseras. Exempelvis såg vi i samtal lärare elev J 
att även om läraren i val av undervisningsstrategier och frågor som ställs utgår från 
kännedom om elevernas (G och J) tidigare matematiska kunskaper (citat 8) så medför 
läraren val att avslöja hur elev J ska gå tillväga för att fortsätta lösa uppgiften Route 
learning. Detta leder till att eleverna inte utvecklat matematiska resonemang (Hiebert, 
2000). Denna styrning kan ses som en möjlighet som kan framkomma i kommunikation 
lärar-elev och elever emellan eftersom läraren har i åtanke elevens matematiska 
kunskaper. Däremot visar tidigare forskning genom att bortse från mönstret där 
vägledande frågor styr elevernas sätt att tänka och agera bör helklassdiskussionen var 
den mer medvetna valet för att främja elevers olikheter i sätt att tänka för att lösa en rik 
matematisk problemlösningsuppgift (Sahin och Kulm, 2008). Bara med en sådan 
undervisningsstrategi kan alla elever få möjlighet till att göra medvetna strategival där 
främjande av kreativa resonemang kan förbli en hållbar inlärning.  

 

7.2 Metoddiskussion  

Valet av att göra insamling av data genom flera metoder var bästa möjliga alternativet 
för min studie där jag kunde synliggöra möjligheter och eventuella hinder som kan 
framkomma i kommunikation lärare- elev och elever emellan under arbetsgången med 
en rik matematisk problemuppgift (Bryman, 2016). Data samlades in på ett varierad 
sätt, observationen med ljudinspelning och elevproducerade lösningar. Genom att delar 
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av observationen och elevlösningar kunnat presenteras under intervjun med läraren 
möjliggörs en extra kontroll av resultatens giltighet och relevans.  

Allt detta ovan nämnda har medfört en välplanerad och genomförd studie vars 
analysmodell, inspelade observationer, skriftliga elevlösningar och inspelade intervju är 
styrka i mitt arbete och samtidigt en fördel som höjer reliabilitet vilket medför att en 
annan forskare kan genomföra undersökningen vid ett annat tillfälle (Bryman, 2016). 

Genom att jag har besökt klassen innan har detta medfört att deltagarna fick bekanta sig 
med mig vilket underlättat observationen där jag kunde flytta mig fritt i klassrummet 
utan att det skapade ett nytt och störande moment för deltagarna. Det är enligt Holme 
och Solvang (1997) är en fördel. Valet av att genomföra en observation kan vara en 
nackdel i min studie eftersom jag var närvarande en kort period i den observerade 
verksamheten. Däremot skulle studiens syfte få tyngdpunkt om jag hade använt mig av 
analysarbete inom fältforskning som förespråkar en deltagande observation där 
forskaren är en längre tidsperiod närvarande i verksamheten som undersöks (Elvstrand, 
Högberg och Nordvall, 2015).  Detta skulle medföra ännu djupare undersökning av 
lärarens val av undervisningsstrategier och frågor som ställs för att stödja elevernas 
möjligheter att resonera kring en rik matematiskt problemlösningsuppgift. 

 

8. Förslag till fortsatt forskning   

Denna studie bygger på undersökning av en lärares val av undervisningsstrategier och 
frågor som möjliggör eller förhindrar kommunikation lärar- elev och elever emellan som 
utgångspunkt i målstyrda teoretiska urval. Utifrån en grundlig undersökning och analys 
visar resultatet att lärarens vägledande frågor ledde till imitativa resonemang som elever 
valde att presentera eftersom de tror dessa passar bäst för situationen. Det kan också 
bero på att lärarens indikerar att svaret är det viktiga, inte själva resonemanget som 
leder fram till svaret. Genom att lärarens val av undervisningsstrategier och frågor som 
ställs byggde på elevernas tidigare matematiska kunskaper och elevernas sätt att ta in 
kunskaper kan denna styrning å ena sidan ses som en möjlighet att komma framåt i 
kommunikationen lärar-elev och elever emellan. Å andra sidan kan detta vara en viktig 
del för framtida val av undervisningsstrategier om lärarens val att reflektera kring 
elevernas tidigare matematiska kunskaper skulle förankras i kreativa lösningar som 
främjar kreativa resonemang där eleverna får möjlighet att tillämpa dessa utifrån nya 
sätt att tänka.  

Utifrån detta skulle det vara intressant att se hur resultatet skulle med lärare vars 
undervisningsstrategier och frågeställningar bygger på att stödja elevernas kreativa 
resonemang i samband med elevernas tidigare matematiska kunskaper, för att 
undersöka om elever som har tidigare utgått från imitativa resonemang skulle övergå till 
att utveckla kreativa resonemang.  
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Bilagor: 

Bilaga 1: Missivbrev- lärare, missivbrev - vårdnadshavare + samtyckesformulär  
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Bilaga 2: Intervjufrågor  

 
1. Hur definierar du resonemang? 

2. Hur definierar du en rik matematisk problemlösningsuppgift? 

3. Vilka undervisningsstrategier har du använt dig av för att stödja elevernas 

resonemang kring den valda problemlösningsuppgiften? 

4. Du inledde lektionen genom att koppla till andra uppgifter som ni har tidigare 

arbetat med, som hade med kombinatorik att göra: (exempel från transkriberade 

observationen presenteras för informanten). Kan du berätta vad var tanken 

bakom det? 

5. Du introducerade den matematiska idén kombinatorik i början av lektionen. 

Tycker du att det skulle vara någon skillnad på elevernas resonemangs 

engagemang om de fick pröva sig fram för att upptäcka begreppet kombinatorik?  

6. Tror du att introduktion av den matematiska idén kombinatorik i början av 

lektionen blev igenkänningsfaktor och att det var därför eleverna använde sig av 
imitationer? 

7. Hur var det då när ni arbetade med glassar? 

8. Du utmanar dina elever genom att ta det ett steg vidare från 3 till 4 färger, kan du 

berätta lite mer om det? 

9. Du valde först att bjuda in i diskussionen elev X istället. Kan du berätta hur du 

tänkte? (Exempel från transkriberade observation presenteras för informanten) 

10. Hur skulle man kunna bygga vidare på S sätt? 

11. Du utmanade dina elever vidare med 4 olika färger på nallarna, du la ytterligare 

en färg, blev det någon annan strategi som eleven S använde sig av eller fortsatte 

hen vidare med pilar? 

12. Du har låtit elev G pröva sig fram, du gick flera gånger till och från hen. Samma 

förhållningssätt hade du med elev J tills du använde dig av en liten knäpp och 

avslöjade lite mer än vad du gjorde i samtal med. Hur tänkte du då? 

13. Hur skulle man kunna arbeta vidare utifrån elev T slutsats? (Exempel från 
transkriberade observationen presenteras för informanten) 

14. Under vilka delar av undervisningen (inledning, enskilt, par, 

helklassdiskussionen) du upplevde elevernas aktiva engagemang utmanades?  

15. Är det någon undervisningsstrategi som du upplever skapar bättre 

förutsättningar till att stödja elevernas resonemang kring en rik 

problemlösningsuppgift? 

16. Vad anser du som en möjlighet eller eventuellt hinder som kan framkomma i 

kommunikation lärar-elev emellan under arbetsgång med en rik matematisk 

problemlösningsuppgift? 
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Bilaga 3: Observationsmall  

 

Situation  Problemlösning Helklassdiskussion Imitativa 
resonemang 

Kreativa 
resonemang 

3 nallar Utformad som en 
rik problemlösnings 
uppgift 

Frågor: 

- Hur tänkte du U? 

-Är det någon som har gjort 
på något annat sätt? 

-Elev S Krångligt sätt 

- elev S – ingen förklaring 
hur hen har tänkt 

 

- kommer fram till 
mattespråk genom: hade 
man kunnat skiva det med 
något plus eller minustal, 
eller gånger tal? Hade man 
kunnat skriva det på ett 
matematiskt sätt? Z? 

 

-Kopplar till 
tidigare uppgifter 

-Använda 3 
färgpennor 

-Samtal lärare-
elev Par LE 

 

-Samtal elev-
elev 

-Par Xy, ZK; 

-Enskilt arbete 
elev S, 

Utmanar 
med 4 
nallar 

Utmanar med 
ytterligare en färg 

-Inleder med J:s lösning 

-Lärare ställer frågor – ger 
svarmonologen leder till 
det efterfrågade 
matematiska uttrycket 
6*4=24 

-Läraren kopplar uppgift 4 
nallar till vardagssituation 
– cykellås (elev T upptäcker 
samband och utrycker sitt 
kreativa resonemang – får 
ingen respons) 

-Elev S ger upp 
sitt sätt att lösa 
uppgiften på 
genom att övergå 
till U:s sätt 

 

-Elev J får hjälp 
av lärare med 
frågor som leder 
till rätta svar ätt 

Elev G och J får 
frågor och tid 
(till en viss del) 
för att kämpa 
som skapar 
utrymme för 
kreativa 
resonemang 
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Bilaga 4:  De sju rika problemlösningsuppgifter från Palmér och Bommel (2016). 

 
Uppgift 1: Hur många klossar behövs för att bygga för att bygga tornet? 
 

 
 

Bild lånad från s.38 ”Problemlösning som utgångspunkt”- Palmèr och Bommel (2016) 

 
Uppgift 2: Vilka figurer kan vi lägga? 
 

 

Bild lånad från s.48 ”Problemlösning som utgångspunkt”- Palmèr och Bommel (2016) 

 
Uppgift 3:  På hur många olika sätt kan nallarna sitta i soffan? 
 
Uppgift 4: Vilket par vinner om vi har fyra klossar, två röda och två gula?  
 
Uppgift 5: Hur ska föremålen stå? 
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Bild lånad från s.76 ”Problemlösning som utgångspunkt”- Palmèr och Bommel (2016) 

 
Uppgift 6: Vad hinner vi göra på 5 minuter? 
 
Uppgift 7: Konstruktion av egna problemuppgifter. 

 
 


