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Denna studie undersöker hur två lärare i årskurs 3 stöttar sina elever med problemlös-

ning i undervisningen samt vilka strategier som eleverna får använda i sina uppgifter. 

Studien var av kvalitativ karaktär och genomfördes med observationer och komplette-

rande intervjufrågor. Resultatet visade att lärarna stöttade sina elever med två former av 

feedback. Feedback på processnivå och feedback på uppgiftsnivå. Strategierna som an-

vändes i undervisningen var lotsning, minnesstrategier och laborativt material. Feed-

back på processnivå medförde att eleverna i stor grad utvecklade kreativa matematiska 

resonemang, medan feedback på uppgiftsnivå i många fall medförde imitativa resone-

mang. 
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This study examines how two teachers in grade 3 support their students with problem 
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1 Inledning 

 
Problemlösning har en viktig roll i matematikundervisningen och den har ofta disku-
terats. Skolverket framför 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, 2017, s. 56). TIMSS 
(Trends in International Mathematical Science Study är en internationell studie som 
genomförs vart fjärde år, där eleverna från olika länder  deltar. Studien går ut på att 
ta reda på om elevernas kunskaper i matematik och naturkunskap och jämföra resul-
tatet med olika länder. Det har visat sig att under de senaste åren och fram till 2015 
har svenska elevernas kunskaper i matematisk problemlösning försämrats (Skolver-
ket, 2019).  
 
Riesbeck (2011) definierar ett matematikproblem som en uppgift där det inte på för-
hand finns någon angiven procedur för hur uppgiften kan lösas. Sådana uppgifter 
kräver ofta både tid och ansträngning. Lester och Lambdin (2007) menar att huvud-
målet med att undervisa genom problemlösning är att eleverna ska utveckla djupa 
kunskaper för både matematiska begrepp och metoder. För att lyckas med en sån för-
ståelse behövs dels elevernas egna engagemang men även att de skapar mening i de 
problemuppgifter de jobbar med (Brousseau, 1997). Att eleverna jobbar matematiskt 
leder i sin tur till att de utvecklar ett sätt att tänka som de kan använda i flera mate-
matiska situationer. Enligt Hansson (2015) lär sig eleverna matematik genom pro-
blemlösning när de diskuterar med både läraren och elever om problemen och lös-
ningar. De har då större chans att utveckla sina kunskaper samt de olika matematiska 
förmågorna. Ifall läraren vill att elever ska föra egna resonemang är det viktigt att 
inte förmedla en procedur som löser uppgiften utan istället att stötta elevens tanke-
process som leder fram till lösningen (Olsson & Teledahl, 2018). Elevens sätt att 
tänka på påverkas av den form av feedback läraren ger. Därför är det viktigt att un-
dersöka hur lågstadielärare organiserar sin undervisning för att stödja elevernas lä-
rande genom problemlösning. 

 

1.1 Syfte & forskningsfrågor 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare i åk 1–3 stöttar sina elever med pro-
blemlösning i undervisningen. 

o Hur ger lärare feedback till sina elever vid arbete med problemlösning? 
o Vilka strategier används av läraren för att ge eleverna stöd i problemlösning? 

2 Bakgrund/ Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att ta upp forskning samt olika strategier som kan an-
vändas av lärare i matematikundervisningen.  
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2.1 Utvecklingen i läroplanerna kring synen på problemlös-
ning 

 
Riesbeck (2011) menar att problem innebär en speciell form av uppgift som inte har 
någon given metod för hur den kan lösas på förhand. Ett sådant problem kräver ofta 
både tid och ansträngning. Synsättet på hur problemlösning bör användas i matema-
tikundervisningen har förändrats med tiden och utvecklingen har visat sig i den 
svenska läroplanen över tid (Lester & Lambdin, 2007; Taflin, 2007; Wyndhamn et al, 
2000;.) I de tidigare läroplanerna fram till Läroplan för grundskolan 1969 (Lgr 69) 
var synen att undervisa för problemlösning, som menar att eleverna ska lära sig ma-
tematik för att kunna lösa problemet. I Lgr 80 användes problemlösning som huvud-
punkt samt målet att undervisa om problemlösning, vilket innebär att hitta rätt stra-
tegi för att lösa olika typer av problem. Det står vidare i Lpo94 och Lgr11 att problem-
lösning ses som en metod som syftar till att få fram ny kunskap, alltså borde under-
visningen ske genom problemlösning (Taflin, 2007;Wyndhamn et al, 2000.) 
 

2.2 Rika matematiska problem 

En viktig del av matematiken som genomsyrar allt i ämnet är problemlösning. En typ 
av uppgifter för problemlösning är rika matematiska problem. Ett rikt matematiskt 
problem kan förklaras med att den har syftet att eleven ska arbeta och upptäcka ma-
tematiska idéer mönster och strukturer. Ett rikt problem ska kunna lösas med olika 
strategier och representationsformer. Bommel, Palmer och Liljekvist (2018) förklarar 
att dessa strategier och representationsformer som globala med det menar de att de 
ska kunna användas i andra uppgifter också. Det som kännetecknar rika problem är 
att de kan läggas på olika nivåer eller svårighetsgrader för att passa alla elever i grup-
pen. Alltså kan en matematisk progression möjliggöras i uppgifterna. Som tidigare 
benämnt kan rika problem lösas på flera olika sätt och med olika strategier detta ger 
möjligheter till rika matematiska diskussioner utifrån elevernas olika lösningar (Hag-
land, Hedrén & Taflin, 2005). Larsson (2007) menar ett rikt problem båda ska ge ele-
verna möjlighet att använda den matematiska som de redan kan men även att det ger 
grunden för att eleverna får nya tankar inom matematiken. Vidare menar hon att för 
att eleverna ska lösa ett problem krävs ansträngning och därför är det viktigt att ele-
verna får den tid de behöver för att lösa uppgiften.  
 

3 Teoristöd 

Under punkt 3.1 och fram till 3.2 kommer det tas upp definitioner som kommer an-
vändas i analysen. Under punkt 3.2 fram till 3.5 presenteras dem teorier vi kommer 
stödja oss på. 
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3.1 Olika undervisningsstrategier 

Svenska Akademien, SAOL (2006) skriver att begreppet strategi innebär ” välplane-
rat tillvägagångssätt”. Detta kapitel beskriver sex olika undervisningsstrategier lä-
rare kan använda sig av i sin undervisning.  

3.1.1 EPA 

EPA är en strategi som står för enskilt, i par och alla. Syftet med EPA är att stimulera 
eleverna till att vara delaktiga i undervisningen. Denna strategi underlättar för de ele-
ver som har svårigheter med koncentrationen. Detta möjliggör för eleverna att få tyd-
ligare ramar och kortare moment att hänga med i gruppen. Denna strategi inleds med 
att hela klassen får en fråga och efteråt får alla eleverna en kort betänketid att tänka 
själva. Sedan får eleverna samtala i par om frågan och vad de har samtalat om. Av-
slutningsvis ber läraren sina elever att delge sina tankar i helklass (Fohlin & Wilson, 
2019). 
 

3.1.2 Tanketavlan 

Tanketavlan är ett stöd för att utveckla elevernas förståelse för olika representations-
former i matematik. Där får eleverna uttrycka matematiska begrepp på olika sätt, i 
form av bild, ord, symboler och med konkreta material. Om eleverna går mellan olika 
representationsformer kan deras förståelse bli synliga om de har svårigheter när 
samma begrepp ska uttryckas på flera sätt. Denna aktivitet används i grupparbete och 
vid gemensamt arbete i helklass (McIntosh, 2008). Till Exempel kan man starta i ett 
av de fyra fälten. Då skriver man på symbolfältet en 7+3. Då blir gruppens uppgift att 
uttrycka begreppen 7+3 i de tre andra fälten på tavlan med en passande bild i bildfäl-
tet, till exempel 7 äpplen + 3 bananer. I ordfältet skriver man på matematikspråk som 
till exempel det är sju äpplen plus tre bananer. Och i föremålsfältet här ska det vara 
konkret föremål som till exempel 7 kapsyler + 3 pärlor (McIntosh, 2008). 

3.1.3 Lotsning 

Lärarens förhållningssätt är en avgörande orsak till att elevernas resonemang- och 
problemlösningsförmåga utmanas. Om läraren tar över elevernas tänkande och talar 
om hur de ska gå tillväga för att lösa problemet kan det medföra att elevernas resone-
mang- och problemlösningsförmåga inte utvecklas under arbetsgången med proble-
met. Detta kallas för lotsning. Läraren styr elevernas tänkande om hen lotsar dem, 
vilket kan orsaka att alla elever i klassen får samma lösningar. Detta gör dels att ele-
verna inte utmanas i problemet och att helklassdiskussioner blir ointressanta då alla 
har tänkt på samma sätt. Det är viktigt att läraren inte säger för mycket både för ele-
vernas problemlösningsprocess och för nästkommande helklassdiskussion. Detta 
möjliggör för läraren till att ha översikt på elevernas kunskaper i problemlösning 
(Larsson & Ryve, 2018). Löwing (2004) nämner att vid användning av lotsning är ris-
ken stor att eleverna upplever det som meningslöst att försöka lösa uppgifterna då de 
inte har någon förståelse för det matematiska innehållet.  

3.1.4 LURBRA 

När läraren undervisar i matematik ska den ha som rutin att undersöka språket i tex-
ten innan eleverna ska jobba med den samt att läraren gör i ordning lämpliga 
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konversationer och aktiviteter så att eleverna kan delta med större självförtroende i 
undervisningen (Sterner, 2007). Det läggs stor vikt på att eleverna utvecklar goda 
strategier för sin läsförståelse i texten och dessutom blir de förtrogna med räknesät-
tens betydelse som är kopplade till matematiska begrepp. Sterner (2007) säger att det 
ställs ofta krav på en metodisk undervisning, på det sätt att läraren och eleven till-
sammans ska lösa uppgifter genom att använda intressanta strategier. Allt mer läm-
nas eleverna själva för att lösa problemen, då de har utvecklat trygghet och färdighet 
att ta eget ansvar för sina uppgifter. Men fortfarande är de matematiska diskussioner 
som har anknytning till problemlösningen betydelsefulla. Nedan ges exempel på en 
strategi som kallas LURBRA och som kan användas i undervisningen (Sterner, 2007).  
 

1. Läs hela texten. 
2.  Upprepa frågan högt för dig själv och stryk under frågan 
3. Ringa in viktig information.  
4. Bestäm räknesätt och säg vad det innebär.  
5. Rita en lösning.  
6. Använd matematikspråket 

 

3.1.5 Fingerfemman 

Lester (1988) och Montague (2008) påpekar att elever behöver hjälp för att kunna ta 
sig an problemlösning i matematiken och därför är olika strategier bra alternativ för 
problemlösning. Vidare menar författarna att problemlösningen kan delas upp i flera 
steg. Detta kommer att underlätta för alla eleverna och främst elever med särskilt 
stöd i matematik. Problemlösningsprocessen kan delas upp i tydliga steg som exem-
pelvis fingerfemman som är ett verktyg och som används i matematikundervisningen 
för lägre årskurserna. Fingerfemman har tagits fram av matematikdidaktikerna Mar-
gareta Forsbäck och Ingrid Olsson. Det är en konkret bild av en hand som är fem steg 
i problemlösningsprocessen. Dessa fem steg är: 

1.     Läs frågan. 
2.     Välj räknesätt. 
3.     Räkna och rita om du behöver. 
4.     Svara på mattespråk. 
5.     Dubbelkolla är svaret rimligt? 

 

 

3.1.6 Laborativa material 

Rystedt & Trygg (2010) beskriver laborativa material som fysisk och konkret, detta 
gör det möjligt att man kan plocka isär, sätta ihop, fördela osv. Även miniräknare, di-
gitala medier som appar, smartboard m.m. räknas som laborativa material. Szendrei 
(1996) har delat in de i tre huvudgrupper: vardagliga föremål, pedagogiska material 
och spel. 
 

-       Vardagliga föremål består av verktyg och föremål som finns i vardagen, arbetslivet 
och naturen. De här föremålen är kopplade till omvärlden. Det är föremål som 
mänskligheten har utvecklats under lång tid och på så sätt tar det mindre tid att lära 
sig att använda de på ett korrekt sätt, dessutom är det material som eleverna är 



 5 

bekanta med. Konsekvensen med användning av vardagliga föremål gör att eleverna 
blir distraherade av föremålet och detta gör att de inte kopplar föremålet till rätt ma-
tematiska begrepp (Rystedt & Trygg, 2010). 

 
-       Pedagogiska material är tillverkad så att det finns överensstämmelse med den mate-

matiska kunskapen och materialet för att undvika det ”besvärliga brus” som finns i 
föremål som distraherar eleverna. Rent sagt är föremålet tillverkad för att eleverna 
ska använda det till en specifik matematisk struktur och fokus ska ligga på det och 
inget annat. Syftet är att undvika att distrahera eleverna som annars de kan bli av 
med vardagliga föremål (Rystedt & Trygg, 2010). 

 
-       Spel när det kommer till frågan om spel, finns olika uppfattningar. Szendrei (1996) 
menar att användning av spel kan medföra en negativ bild av matematik. Medan den 
positiva aspekten om spel används på ett genomtänkt sätt, kommer eleverna att tycka 
att det är en rolig process som tillför färdighetsträning och detta gör att eleverna 
måste specificera sitt matematiska språk (Rystedt & Trygg, 2010).  

3.2 Imitativa resonemang och kreativa matematiska resone-
mang 

Den vanligaste matematikundervisningen i Sverige sker genom att läraren löser ett 
par uppgifter på tavlan för att demonstrera hur uppgifterna ska lösas. Efter det får 
eleverna lösa liknande uppgifter antingen i boken eller på något annat sätt (Boesen, 
m.fl., 2014) Enligt Lithner (2008) leder detta till att eleverna använder sig av imita-
tiva strategier. De imitativa strategierna hänger samman med imitativa resonemang, 
vilket karakteriseras av att eleverna anstränger sig för att minnas memorerade räkne-
procedurer och fakta. En problematik som kan uppstå i matematikundervisningen 
som uppmuntrar imitativa resonemang är att eleverna lyckas lösa uppgifter utan att 
förstå det matematiska innehållet. Hädanefter kommer imitativa resonemang förkor-
tas till IR. Motpolen till IR Kallar Lithner för kreativa matematiska resonemang. Till 
skillnad från IR, formar eleven egna metoder för att lösa uppgiften och formulerar ar-
gument förankrade i matematiken (Lithner, 2008) Hädanefter förkortas kreativa ma-
tematiska resonemang till KMR.  Ett exempel kan vara att eleven förklarar hur hen 
har löst uppgiften och kan argumentera och motivera för sina val.  
 
Jonsson et al. (2014) undersökte lärande hos elever som antingen övat på uppgifter 
som kräver KMR eller på uppgifter som kunde lösas med IR. En vecka efter övningen 
gjorde samtliga elever samma efter test. Det visade sig att KMR är gynnsam för läran-
det till skillnad från IR. Eftersom tidigare studier och forskning visat att KMR medför 
att elever lär sig mer och bättre kommer vi använda Lithner (2008) teori i vår studie 
för att analysera vår data kring strategier som stödjer elevers lärande. Tillsammans 
med Hattie och Timperleys (2007) definitioner och teorier kring feedback som pre-
senteras i nästa stycke. 

3.3 Feedback på uppgiftsnivå 

 
När feedback ges på uppgiftsnivå ges specifika kommentarer på hur uppgiften ska lö-
sas. Läraren kan då påpeka vad som är rätt eller fel i en lösning samt berätta för 
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eleven vad hen ska göra för att ta sig vidare. Att ge feedback på uppgiftsnivå är den 
vanligast förekommande typen av feedback i skolan (Hattie & Timperley, 2007). 

3.3.1 Feedback på processnivå 

Att ge feedback på processnivå innebär att man ger feedback på de olika tankeproces-
ser eleverna använt för att lösa uppgiften istället för att lägga fokus på elevens svar 
(Hattie & Timperley, 2007). Exempel på feedback på processnivå kan vara att läraren 
ber eleven försöka reda ut vad som har gått snett med uppgiften. Läraren talar aldrig 
om vilken strategi som ska användas men kan föreslå att man ska försöka och prova 
andra strategier. Då får eleven chansen att bearbeta och utveckla sin förståelse samt 
chansen att upptäcka sina egna misstag (Hattie & Timperley, 2007). 
 

3.3.2 Sambandet mellan lärares feedback och elevers resonemang 

År 2016 genomförde D’Arcy (2016) en studie om hur feedback på uppgiftsnivå och 
processnivå kunde utveckla elevernas resonemang när de arbetar med problemlös-
ningsuppgifter inom matematiken. Det framkom i analysen att eleverna som gavs 
feedback på uppgiftsnivå inte utvecklade någon KMR, eftersom de inte argumenterar 
och motiverar sina strategier för hur de kom fram till sina lösningsförslag. De använ-
der sig av IR eftersom du gavs feedback på uppgiftsnivå. Och för de elever som gavs 
feedback på processnivå har utvecklats KMR då de kommer fram till eget lösningsför-
slag genom att argumentera och motiverar för sina strategier inom matematiken 
(D’Arcy, 2016).  

4 Metod 

För att kunna få en bild av lärares undervisning har vi valt kvalitativa observationer 
av problemlösnings undervisningen uppföljt av kompletterande frågor till de observe-
rade lärarna. Detta för att förstå lärarnas tankar och reflektioner kring problemlös-
nings undervisningen och för att få detaljerade beskrivningar kring lärarnas tankar, 
erfarenheter och arbetsmetoder.  Observationerna gjordes i vanlig klassrumsmiljö på 
två skolor. Läraren och eleverna diskuterade högt och ett observationsschema samt 
ljudinspelningar användes för att notera det som sades under tiden.  
 

4.1 Urval 

För att hitta våra medverkande lärare användes bekvämlighetsurval. Bryman (2011) 
definierar att bekvämlighetsurval innebär att personer man är bekant med väljs ut för att delta 
i studien. Vi valde att tillfråga två lärare i årskurs 3 som undervisar matematik om de 
kunde ställa upp på att bli observerade under lektioner och intervjuade efteråt. Valen 
av lärare byggde på att observera någon som undervisade i problemlösning samt hade 
tid att ta emot oss, det spelade ingen roll vem läraren var eller hur länge hen hade 
jobbat som lärare.  
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4.2 Genomförande /Datainsamling  

Observationerna genomfördes med hjälp av ett observationsschema (se bilaga 1).Vi 
observerade först en lärare tillsammans för att testa vårt observationsschema. Detta  
för att se om det fungerade, alltså en pilotstudie enligt Bryman (2011). Han menar att 
studiens kvalitet kan säkerhetsställas om man testar sitt sätt att undersöka innan 
man genomfört undersökningen.  
 
Larsen (2009) skriver att icke-deltagande observation innebär att den som observe-
rar ska hålla sig i bakgrunden och inte påverka de som hen observerar. Därför kom-
mer vår studie att bygga på en kvalitativ metod då den utgår ifrån hur vi tolkar de 
data som vi har samlat in. Lärarna valde själva uppgiften samt planerade sina lekt-
ioner på egen hand. Den informationen de fick var att vi ville observera undervisning 
i problemlösning. Observationsschemat fylldes i under lektionen. Lektionen spelades 
även in för att det skulle vara möjligt att transkribera det som sades av både lärare 
och elever. 
 
Observation 1: 
Lektionen genomfördes i en årskurs 3. Läraren har 20 års erfarenhet inom läraryrket. 
Lektionen genomfördes i helklass och var indelad i gemensam introduktion, parar-
bete och en gemensam helklassdiskussion för att knyta ihop säcken.  
Observation 2: 
Läraren har 3 års arbetserfarenhet inom läraryrket. Lektionen genomfördes i helklass 
i en årskurs 3. Läraren inledde lektionen med en kort film om Matildas mattegåta, 
där eleverna skulle jobba parvis för att lösa problemet. Syftet är att eleverna ska bli 
bekväma med problemlösningsuppgifter, då de skulle fortsätta att lösa så många pro-
blemuppgifter som möjligt.  

4.3 Analysmetod 

Analysarbetet genomfördes i följande steg: 
1) Transkripten lästes igenom och innehållet sorterades i kategorierna lotsning, labo-
rativt material samt minnesstrategier, vi gick från början in och tittade på alla sex 
strategier som finns med i teoristödet. Men EPA, Tanketavlan och LURBRA kunde 
inte observeras i något av klassrummen. 
 
Vi ville undersöka om dessa strategier ger eleverna den stöttning de behöver i pro-
blemlösnings undervisningen. För att transkriptet ska placeras i respektive kategori 
har vi utgått från den strategin läraren erbjudit sina elever. Till exempel laborativt 
material, om läraren erbjuder det och eleverna använder strategin hamnar det under 
kategorin laborativt material. Precis detsamma kommer att ske med lotsning och 
minnesstrategier, ser vi exempelvis att eleverna använder en minnesstrategi såsom 
fingerfemman kommer det transkriptet hamna under kategorin om minnesstrategier. 
 
2) Lärarnas interaktion med eleverna beskrevs som feedback på processnivå eller 
uppgiftsnivå.  
 
För att urskilja skillnaden mellan feedback på processnivå och feedback på uppgifts-
nivå har vi utgått från Hattie & Timperley (2007) definitioner på dem båda. I tran-
skriptet kan man urskilja lärarnas feedback i form av frågor och i diskussioner med 
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eleverna. Feedback på uppgiftsnivå kännetecknas av att läraren ger specifika kom-
mentarer som hjälper eleven vidare för att lösa uppgiften. Till exempel om läraren ta-
lar om vilken räknemetod som ska användas eller om hen talar om att eleven gjort 
rätt eller fel. Feedback på processnivå handlar om att läraren ger eleven stöd i sina 
egna resonemang. Till exempel kan läraren uppmana eleven att komma på fler lös-
ningar och på så sätt får eleven prova sina lösningsmetoder. 
 
3) De resonemang eleverna förde i samband med lärarinteraktionerna beskrevs som 
IR eller KMR. 
 
Det är troligt att lärarens feedback påverkar elevernas resonemang. För att få en dju-
pare uppfattning om lärares feedback sattes denna i samband med hur eleverna reso-
nerade. Resonemang som innebar att eleven konstruerade lösningsmetoder och for-
mulerade argument för dessa bedömdes som KMR. Resonemang där eleverna an-
stränger sig för att minnas memorerade räkneprocedurer, de kan inte argumentera 
för varför de använder ett visst räknesätt eller en viss räkneprocedur bedömdes som 
IR. 
 

4.4 Reliabilitet 

Inom vetenskapliga sammanhang diskuteras kvalitet för att klargöra skillnaden mel-
lan reliabilitet och validitet. Reliabilitet syftar till huruvida forskningsresultat är upp-
repningsbara.  Är mätningen pålitlig alltså reliabel? Det vill säga om en annan fors-
kare gör om samma undersökning så kommer man få samma resultat, oberoende av 
vem som utför undersökning, och ifall undersökningen mäter det som det är avsett 
att mäta på ett pålitligt sätt (Alvehus, 2013).  När intervjuer genomförs finns det risk 
att läraren påverkas av frågorna och situationen. Därav valde vi att ha intervjufrå-
gorna efter observationen. För att stärka studiens reliabilitet har vi valt att genomföra 
observation och sedan intervju med kompletterande frågor (Larsen, 2009). För att 
inte påverka de medverkande lärarna valde vi att inte informera dem för mycket 
alltså fick de endast veta att vi ville observera en lektion i problemlösning. Vi anser 
att om vi hade berättat att vi skulle fokusera på till exempel feedback de ger kunde 
det medfört att de uttryckt sig på ett annat sätt som de i vanliga fall inte hade gjort 
och kanske läst in sig på det som skulle undersökas. 
 

4.5 Validitet och generaliserbarhet 

Med validitet menar man mätningens relevans ”giltighet” som innebär hur noggrant 
något ska mätas och fånga det som avses för att göra det på ett bra sätt som möjligt. 
Alltså ska bedömningar uppfylla sitt syfte för att de ska vara valida eller giltiga. Att 
man ska bedöma det man verkligen ska bedöma och ingenting annat, vilket ska göras 
på ett tillförlitligt sätt som möjligt (Alvehus, 2013). I vår studie har vi använt obser-
vationer och kompletterat med intervjuer, för att samla in datamaterial. Detta kan 
vara en styrka på hur tillförlitlig studiens resultat blir (Larsen, 2009). Studien är liten 
och resultatet blir ej generaliserbart men vi får veta hur några få lärare gör i sin 
undervisning (Bryman, 2011). 
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4.6 Etiska principer 

I vår studie har vi utgått från Vetenskapsrådets krav för forskningsetiska riktlinjer. 
Det innebär att informanterna förblir anonyma. Enligt Vetenskapsrådet (2019) ska 
medverkande personer inte utsättas för psykisk eller fysisk skada eller kränkning vid 
medverkande med anledning av studien. I enlighet med informationsbrevet blev de 
medverkande personerna tillfrågade om de vill delta i studien. Där det stod om studi-
ens syfte och hur det kommer att gå till. I informationen fanns även om att det är fri-
villigt och att de kunde närsomhelst avbryta medverkan. Det vi gjorde var att vi 
skickat iväg samtyckesblanketten via e-post till de deltagande lärare och som de 
skickade vidare i form av papperskopia till elevernas vårdnadshavare. För att ele-
verna är under 15 år behövdes vårdnadshavares samtycke. Utifrån Konfidentialitets-
kravet informerade vi alla de deltagare att de skulle förbli anonyma och dessutom kan 
ingen utomstående komma åt deras uppgifter som kan identifiera de i studien. All in-
samlade uppgifter kommer att användas endast till studiens syfte och därför uppfyll-
ler det nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2019). 

5 Resultat 

I resultatdelen kommer vi att presentera vårt insamlade datamaterial. Här kommer 
redovisning av transkriptet att göras utifrån analysmetodens steg (se sida 10). Det är 
tre kategorier som presenteras i resultatet. Lotsning, minnesstrategi och laborativt 
material. Dessa kategorier kommer att hjälpa oss att besvara våra forskningsfrågor. 
Dialogerna är numrerade för att lättare kunna peka på var i den man analyserar. 
 

5.1 Lotsning  

Här nedan presenteras en dialog där man kan utläsa att läraren lotsar eleverna under 
lektionen. Svaret är en viktig del för läraren och fokus ligger på det.   
 
Par 4 
1 Läraren: var är er lösning? 
2 Elev 2: den är här 
3 Läraren: jaha men det är en problemlösningen, vad måste man skriva då? 
4 Elev 1:  Svar? 
5 Läraren: Svar, här ser jag hur ni har tänkt, men vad är svaret. 
6 Elev 2: vad är det man ska ta reda på? 
7 Läraren: Du skulle ta reda på hur många dl vatten hon hade i. 
 
När vi läser transkriptet ser vi att läraren ger feedback i from av frågor på uppgifts-
nivå. På rad 1 och rad 3 är hennes frågor väldigt specifika. Hen ger inte eleverna nå-
gon möjlighet till att föra KMR, det blir  tydligt på rad 3 i dialogen, då hen påpekar att 
hen ser hur de har tänkt men att ingen vikt läggs på det utan läraren fortsätter med 
sitt fokus på svaret. Sedan upprepar hen sig gällande svaret på rad 5. Eleven är osäker 
på vad frågan handlar om på rad 6 och frågar läraren vad de behöver ta reda på. På 
rad sju talar läraren om precis vad de behöver ta reda på för att klara uppgiften. Här 
handlar all feedback läraren ger om att få ett svar. Alltså blir det endast feedback på 
uppgiftsnivå. Eleverna för knappt IR då lärarens frågor inte ger dem någon möjlighet 
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till någon form av resonemang. I nästkommande dialog fortsätter läraren och ele-
verna diskutera svaret. 
 
8 Elev 2: 10 
9 Elev 1: Det ska bara vara 10 
10 Läraren: ska det var 10 streck, varför då? Varför ska det vara tio streck då? 
11 Elev 1: för tio streck är en liter 
12 Läraren: bra 
13 Läraren: 10 vad? inte 10 streck utan vad heter det? 
14 Elev 1: ehh deciliter  
15 Läraren: hur många dl saft hade hon innan? 
16 Elev 2:  två dl saft 
17 Läraren: hur ska vi skriva för att få veta hur mycket vatten det blev? 
18 Läraren: det blev en liter när hon hällde i vattnet, det blev tio dl, här vet vi att det blev två dl 
19 Läraren: hur vet du hur mycket det finns här? 
20 Elev 2: två dl 
21 Läraren: nästan 
22 Läraren: det är ju två saft plus vattnet som vi inte vet än, eller hur? 
23 Läraren: är lika med 10, två dl saft och åtta dl (läraren visar på Whiteboard) 
24 Läraren: bra 
 
Även feedbacken som ges här hamnar på en uppgiftsnivå, då frågorna är väldigt spe-
cifika och läraren har bestämt sig för vad hen vill ha för svar. Till exempel kan man se 
det på rad 10 i dialogen, eleven förklarar att de menar en liter men läraren ger sig inte 
och frågar om dessa 10 strecken igen på rad 13.Eleven svarar då på rad 14 med osä-
kerhet att det är deciliter, alltså tolkar vi det som att eleven svarar det hen tror att lä-
raren vill höra. Eleverna får knappt någon chans att prata då läraren i princip ställer 
frågor som hen besvarar själv, detta kan man se mellan raderna 17 till 24. Av 8 
stycken rader i dialogen får eleven 1 och det är bara ett kort svar utan något argument 
eller resonemang. 

5.2 Minnesstrategier 

Under observation 1 tipsade läraren eleverna om att använda sig av fingerfemman i 
början av lektionen och den användes av samtliga elever. I dialogen nedan kan man 
läsa om ett elevpar som resonerar kring val av räknesätt. 
 
Par 1 
1 Elev 1: okej läs frågan. I ett av de höga träden längst Amazonasfloden sitter en flock vrålapor samlad, 
det är hanar, honor och ungar. De har sammanlagt 100 fötter på trädets grenar. Hur många apor finns 
det i flocken? 
2 Elev 2: vilket räknesätt tycker du vi ska använda? Jag tycker vi ska använda plus. 
3 Elev 1: varför?  
4 Elev 2: jo vi måste upp till 100 fötter på grenen. 
5 Elev 1: Jaha! Alltså 2+ 2 + 2 upp till 100? 
6 Elev 2: Ja exakt.  
Läraren kommer efter en stund 
7 Lärare: Hur har ni tänkt här? 
8 Elev 1: Vi har plussat. 
9 Lärare: Spännande, kan du förklara mer? 
10 Elev 2: Vi måste plussa tills vi har 100 fötter på grenen. 
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Det vi kan utläsa ur transkriptet är att eleverna konstruerar lösningen och de argu-
menterar för den. Alltså är det KMR eleverna använder sig av (rad 2,4,5). På raderna 
3 och 4 kan man se att eleverna argumenterat för hur de tänker, elev 1 frågar varför 
och elev 2 blir då tvungen att förklara sin tanke. När läraren ansluter sig till paret ger 
hen feedback på processnivå (rad 7). Hen frågar hur eleverna har tänkt och eleverna 
berättar att de har använt addition på rad 8. Läraren försöker på rad 9 att uppmuntra 
eleverna till att motivera och argumentera för sina tankeprocesser och lyckas med det 
då elev 2 berättar på rad 10 att de måste använda sig av addition upp till 100 för att 
lösa uppgiften. I dialogen nedan har läraren anslutit sig till eleverna och de argumen-
terar och motiverar sitt val av räknemetod.  
 
11 Lärare: Så ni använder addition som räknemetod? 
12 Båda eleverna: ja. 
13 Elev 1: Vi har ritat, om varje apa har 2 ben så blir det 2+ 2+2+2+2+2+2+2 tills vi får 100. 
14 Lärare: Vad har ni kommit fram till?  
15 Elev 2: 50 apor. 
16 Lärare: Tror ni det finns fler lösningar? Och finns det någon annan räknemetod ni kan använda?  
17 Eleverna funderar  
18 Lärare: jag kommer tillbaka om en stund. 
 
När läraren ställer frågan om räknemetod på rad 11 i dialogen så kan det tolkas som 
feedback på både uppgifts och på processnivå. Men i sammanhanget kommer meto-
den från eleverna från början så det är mer att läraren ger eleverna en möjlighet att 
vara tydliga. Eleverna motiverar sitt resonemang på rad 13 i dialogen. Läraren ger 
ingen bekräftelse utan uppmuntrar eleverna att förklara (rad 14). Eleverna ger svaret 
50 apor (rad 15). Läraren väljer att fortfarande inte bekräfta på rad 16 utan ger dem 
uppmaningen att söka fler lösningar ger eleverna möjlighet att på egen hand testa sin 
lösning. Eleverna har nu möjlighet att testa sitt resonemang. 
 

5.3 Laborativt material 

I detta transskript kan utläsa hur ett elevpar löser samma problem som tas upp i min-
nes strategierna däremot använder detta par laborativt material för att lösa uppgif-
ten. 
 
Par 2  
Eleverna använder plockisar 

  
1 Elev 2: men ska vi ta addition? Det är enklast. 
2 Elev 1: Okej. Räkna och rita om du behöver. 
3 Elev 2: Vi använder bönorna för att räkna. 1,2,3,4,5…. (upp till 100) 
4 Lärare: Vilket räknesätt använder ni? Ni har kommit en bit på vägen ser jag. 
5 Elev 1: Addition.   
6 Lärare: Ni har lagt högar om 4. Varför det? 
7 Elev 1: Aporna sitter med fyra ben var på grenen. Så om vi lägger fyra i varje hög visar det en apa.  
8 Elev 2: vi har 1,2,3… 25 högar. 
9 Lärare: spännande, hur många vrålapor sitter i era grenar? 
10 Elev 2: 25 apor. 
 
Detta elevpar för KMR med hjälp av laborativt material. De kommer självmant på 
lösningsstrategi utan något större stöd från läraren (rad 1 och 3). När läraren ansluter 



 12 

sig till eleverna på rad 4 frågar hen om räknemetoden det kan tolkas som feedback på 
både uppgift- och processnivå. Av sammanhanget tolkar vi det som processnivå då 
hen vill veta vad eleverna har kommit fram till och vad de har gjort. Eleverna (rad 5) 
svarar kort, de varken argumenterar eller resonerar. På rad 6 i dialogen frågar läraren 
varför eleverna har lagt högar om 4, frågan riktar sig alltså till arbetsprocessen ele-
verna har genomfört, och svaret från eleverna blir i KMR (rad 7–8). Läraren frågar 
hur många apor det sitter på grenarna på rad 9 här kan det tolkas som både uppgift 
och processnivå igen, men av sammanhanget vet vi att läraren vill att eleverna ska 
tänka vidare och få ner sina tankar på ett papper, då dem hittills bara använt plocki-
sar. eleverna gav endast ett svar utan att resonera kring det på rad 10. I nedan stå-
ende dialog förklarar eleverna för sin lärare hur de med hjälp av bönor lyckats lösa 
uppgiften. 
 
11 Lärare: hur kan ni visa det med mattespråk? 
12 Elev 1: vi ska rita av det, sen ska vi skriva 4+4+4 tills vi får 100.  
13 Elev 2: och vi vet att det är 25 gånger för vi hade 100 bönor som vi har lagt i högar.  
14 Lärare: Finns det något annat räknesätt man kan använda? 
15 Elev 1: hmm alltså, jag tror vi kan använda gånger men jag vet inte hur man gör. Vi kan använda mi-
nus också. 
16 Lärare: berätta hur du tänker då. 
17 Elev 1: jo jag har 100 från början och tar minus 4 tills det inte finns något kvar. 
18 Läraren: Tror ni det finns flera lösningar? Måste aporna sitta med lika många ben allihopa? 
19 Elev 2: Nej… (tänker) eller jo, en apa kanske bara hänger med ett ben i trädet. 
20 Lärare: ni får gärna lösa uppgiften på flera sätt. 
 

På rad 11 bekräftar inte läraren elevernas svar utan frågar dem hur de kan redovisa 
sitt svar, ännu en gång använder sig läraren av feedback på processnivå. Då sätter ele-
verna igång att förklara sina tankar (KMR) på rad 12 och 13. Till exempel förklarar 
den ena eleven att de ska använda addition och rita. Och den andra förklarar att de 
med hjälp av bönorna kom fram till sitt svar.  Läraren fortsätter ge eleverna feedback 
på processnivå, hen uppmuntrar eleverna utan att ge någon bekräftelse på rad 14 i di-
alogen. Läraren frågar om man kan använda något annat räknesätt för att få dem att 
resonera vidare. Eleven börjar föra ett KMR på rad 15 och fortsätter det på rad 17 ef-
ter att läraren uppmanar eleven att förklara hur hen tänker. På rad 18 ställer läraren 
en fråga som får eleverna att tänka till, läraren frågar om aporna måste ha lika många 
ben på grenen. Eleven tänker till och kommer på att aporna kan hänga på olika sätt. 
Läraren uppmuntrar dem att lösa uppgiften på flera sätt i rad 20. 

 

5.4 Sammanfattning av resultatet  

Sammanfattningsvis kommer vi lyfta det mest intressanta i analysen av observation-
erna. Sammanfattningen skrivs utifrån våra forskningsfrågor för att ge en tydlig bild 
av vad vi kommit fram till. 
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5.4.1 Hur ger lärare feedback till sina elever vid arbete med problemlös-
ning? 

I resultatet framkommer det att lärarna stöttar sina elever med hjälp av feedback på 
processnivå och feedback på uppgiftsnivå. Formen av feedback gav olika mycket 
stöttning till eleverna. Till exempel när eleverna fick feedback på processnivå får dem 
chansen att utveckla sina resonemang och argumentera för sina lösningsstrategier 
utan att läraren påverkar deras val av tillvägagångssätt för att lösa uppgiften. Det in-
tressanta är att val av strategier också påverkade elevernas resonemang, lotsning till-
exempel leder inte eleverna till KMR medan exempelvis minnesstrategi och laborativt 
material gav eleverna möjlighet att föra resonemang. De tre andra som tanketavlan, 
LURBRA och EPA kunde vi inte se i undervisningen och därav kan vi inte besvara om 
de leder till KMR eller IR. 
 
 
 
 
 

5.4.2 Vilka strategier används av läraren för att ge eleverna stöd i pro-
blemlösning? 

De sex strategierna vi valde att lyfta var lotsning, minnesstrategier och laborativt 
material, LURBRA, EPA och tanketavlan. I ett av klassrummen vi besökte användes 
både laborativt material och minnesstrategin fingerfemman. Läraren hade som vana 
att alltid erbjuda eleverna både laborativt material och ett laminerat kort med min-
nesstrategin fingerfemman som eleverna får utgå ifrån, för att kunna arbeta självgå-
ende och ha en tydlig struktur för arbetsgången. Under observation 1 använde i stort 
sätt alla eleverna fingerfemman, detta medförde att läraren kunde fokusera på att 
hjälpa eleverna med själva matematiken istället för att förklara hur eleverna ska göra. 
Det laborativa materialet hjälpte eleverna genom att de kunde fokusera på lösnings-
stategierna istället för att fokusera på talet och hålla reda på det i huvudet. Laborativa 
material och fingerfemman stödjer alltså eleverna medan den sista strategin vi titta 
efter var lotsning. Lotsningen ser ut att hämma elevernas resonemang eftersom de 
inte får möjligheterna att formulera argument.  
 

6 Diskussion 

I diskussionsdelen kommer vi att diskutera resultaten av studien. Vi kommer även att 
diskutera våra använda metoder i metoddiskussionen, där tar vi bland annat tar upp 
vad som var för- och nackdelar med våra val i studien. I resultatdiskussionen kom-
mer vi även diskutera de tre kategorier som vi fått fram i transkriptet. Dessa kategori-
erna är lotsning, minnesstrategier och laborativt material. Den första strategin är 
lotsning. Vilket är en strategi som hämmar elevernas matematiska utveckling. De får 
inte chansen att argumentera och resonera kring problemen, då läraren lotsar ele-
verna till lösningen. Den andra strategin handlar om minnesstrategier som organise-
rar arbetsgången. Den tredje strategin är laborativt material som hjälper eleverna att 
fokusera på att lösa uppgiften och att det inte är för abstrakt.   
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6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Hur ger lärare feedback till sina elever vid arbete med problemlös-
ning? 

Lärarna stöttar sina elever med hjälp av olika former av feedback. Feedbacken gav 
olika mycket stöd beroende på om den var på processnivå eller på uppgiftsnivå. När 
feedback gavs på processnivå fick eleverna möjlighet att lösa uppgiften utifrån sina 
egna tankar, läraren påverkade alltså inte eleverna till att komma fram till ett speci-
fikt svar eller en specifik lösningsmetod. Viktigt att benämna är att läraren som an-
vände sig av feedback på processnivå även hade valt en uppgift som var av karaktären 
rikt matematiskt problem. Ett rikt matematiskt problem har syftet att eleven ska ar-
beta och upptäcka matematiska idéer mönster och strukturer. Ett rikt problem ska 
kunna lösas med olika strategier och representationsformer Bommel, Palmer och Lil-
jekvist (2018). Läraren var mån om att inte påverka elevernas svar, hen uppmuntrade 
ändå de att testa sina tankar och komma på flera lösningar. “Tror ni det finns fler lös-
ningar? Och finns det någon annan räknemetod ni kan använda?” Feedbacken på 
processnivå resulterade i att eleverna använde sig av KMR. De argumenterade och re-
sonerade kring sina lösningsmetoder “Vi har ritat, om varje apa har 2 ben så blir det 
2+ 2+2+2+2+2+2+2 tills vi får 100”.  
 
Feedbacken som gavs på uppgiftsnivå stöttade också eleverna att komma fram till ett 
svar dock var svaren av karaktären IR. Enligt Lithner (2008) karakteriseras IR av att 
eleverna anstränger sig för att minnas memorerade räkneprocedurer och fakta. En 
problematik som kan uppstå i matematikundervisningen som uppmuntrar imitativa 
resonemang är att eleverna lyckas lösa uppgifter utan att förstå det matematiska in-
nehållet. Den andra läraren använde sig inte av rika matematiska problem. Uppgif-
terna hade alltså ett korrekt svar. Detta begränsar elevernas möjlighet att tänka krea-
tivt och använda olika räknesätt. Risken blir även att helklassdiskussioner förblir oin-
tressanta för eleverna då de har tänkt på samma sätt Larsson & Ryve (2018). Detta i 
sin tur kan hämma inlärningen om eleverna inte är delaktiga i sin undervisning.  
 
 

6.1.2 Vilka strategier används av läraren för att ge eleverna stöd i pro-
blemlösning? 

Lotsning är en strategi som används av lärare i matematikundervisningen. Lotsning 
som kan leda till imitativa resonemang. Detta kunde vi tydligt se under observation 2 
där läraren ställde frågor på uppgiftsnivå. Eftersom dessa frågor riktar sig mot ett 
specifikt innehåll gav det inte eleverna någon möjlighet att resonera eller argumen-
tera för sina lösningar. I transkriptet kunde man tydligt utläsa att läraren endast 
brydde sig om svaret och att lösningen var irrelevant “Svar, här ser jag hur ni har 
tänkt, men vad är svaret.” Eleverna upplevdes som besvärade av lärarens frågor och 
de svarade även med osäkerhet. Detta kan styrkas med (Larsson & Ryve, 2018) som 
lyfter att chansen för intressanta helklassdiskussioner är väldigt liten om läraren lot-
sar sina elever. När läraren styr elevernas tankesätt är risken stor att många får 
samma lösning och svar. Detta medför att helklassdiskussionerna blir ointressanta 
för eleverna. Detta såg vi tydligt i observationen då läraren ställde frågor som hela ti-
den riktade sig mot att få ett korrekt svar. 
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Minnesstrategier används i matematikundervisningen och det ser ut att kunna gynna 
elevernas matematikinlärning. Under observation 1 använde alla elevparen sig utav 
minnesstrategin fingerfemman. Fingerfemman medförde att eleverna kunde arbeta 
självgående utan något större stöd av läraren. Med det menar vi att eleverna hade en 
tydlig struktur med fem steg att följa, därav kunde läraren lägga sitt fokus på att 
hjälpa eleverna vidare utifrån deras lösningsstrategier. Strategin i sig ger inte ele-
verna någon lösning till uppgiften utan hjälper dem att organisera sitt arbete. Detta 
kan styrkas med både Lester (1988) och Montague (2008) hävdar att elever behöver 
stöd för att kunna ta sig an problemlösningsuppgifter. Både forskarna menar på att 
om uppgiften delas upp i steg så underlättar det för eleverna och främst för de elever 
som är i behov av särskilt stöd. Det vi kunde se i observation 1 var att ingen elev frå-
gade om hur uppgiften skulle lösas och ingen frågade om vad som skulle göras. De ar-
betade alla väldigt självgående och det enda läraren gav stöd i var elevernas lös-
ningar. Läraren gav eleverna feedback på processnivå och eleverna förde KMR. 
 
Vi kom fram till att laborativt material var en strategi som hjälpte läraren att stötta 
eleverna i sina problemlösningar. Detta kunde vi se i resultatet, det vill säga hur lära-
ren stöttar  elevernas resonemang och argumentation med hjälp av laborativt 
material. Det laborativa materialet hjälpte eleverna att räkna högre tal och då be-
hövde läraren inte hjälpa dem lika mycket och fick tid att diskutera processerna med 
eleverna istället. Genom att vissa elever använder laborativt material slipper de 
känna sig besvärade av att hålla reda på stora matematiska tal, för att det underlättar 
antalet steg eleverna behöver hålla reda på i problemlösningen. Därför upplevde vi att 
vissa elever var bekväma med att använda sig av laborativt material. Det som var 
nackdelen med laborativa material är att eleverna använde sig av bönor och det kan 
vara en orsak till att det stör vissa elevers koncentration. Rystedt & Trygg (2010) för-
klarar att vardagliga föremål som är kopplat till elevernas erfarenheter och som de 
ofta använder i leken, kan vara anledningen till besvärliga brus som stör deras kon-
centration. Vi upplevde inte det som störande under vår observation. Men risken för 
att tappa koncentrationen finns och detta kan vara en anledning till varför laborativt 
material inte användes i alla klassrum vi besökte, utan bara i ett av dem.   
 

6.2 Metoddiskussion 

Som vi nämnde innan så valde vi att använda oss av observationer för att besvara 
våra forskningsfrågor samt uppfylla syftet med studien. Metoden hjälpte oss ta reda 
på hur lärare stöttar sina elever. Observationerna synliggjorde hur lärarna gjorde för 
att få eleverna att resonera och argumentera kring problemen. Det synliggjorde även 
vilka strategier lärarna erbjöd eleverna att använder sig av.  Fördelen med observat-
ioner var att eleverna fick var i sina egna naturliga miljö för att lösa uppgiften så 
ostört som möjligt. Att de fick vara i sitt klassrum medförde att de kände sig bekväma 
i situationen och struntade i att vi gick runt och observerade arbetet med problemen. 
Det som är nackdelen med observationerna var att vi inte kunde observera alla ele-
verna samtidigt, utan vi fick lyssna och observera ett par åt gången. Det medförde att 
vi kan ha missat intressanta diskussioner för studien. Just eftersom vi behövde obser-
vera ett elevpar åt gången. Vi var  medvetna om att vårt val att titta efter sex stycken 
strategier kunde innebära att vi kunde missa andra strategier lärarna kunde använda 
sig av. Dock övervägde vi att gå in förutsättningslöst men det vi kom fram till då var 
att utan definitioner skulle vi ändå kunna missa strategier. Val av utformningen på 
observationen får alltså en påverkan på resultatet. 
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Efter observationerna genomförde vi kompletterande intervjuer med lärarna. Inter-
vjuerna var inte strukturerade då de hade syftet att ge oss klarhet i varför lärarna 
gjorde som dem gjorde i undervisningen. Vi upplevde att ostrukturerad intervju pas-
sade bäst för att alla lärarna genomförde undervisningen på sitt sätt och frågorna 
kunde ha blivit irrelevanta om de var förbestämda. Det kan diskuteras ifall vår studie 
inte hade behövt intervjuerna då observationerna och lärarens agerande var tydliga 
och besvarade syftet och forskningsfrågorna. 
 

7 Förslag på fortsatt forskning 

 
Denna studie hade syftet att ta reda på hur lärare kan stötta sina elever i problemlös-
nings undervisningen i den vanliga klassrumsmiljön.  Resultatet visade att när feed-
back på processnivå ges kan eleverna lättare utveckla KMR, dock är den vanligast fö-
rekommande feedbacken på uppgiftsnivå både i vår studie och enligt Hattie & Tim-
perley  (2007). Feedback på uppgiftsnivå medför att eleverna lättare kan utveckla IR. 
Lärarna i studien hade fria händer och fick välja uppgifter, strategier samt form av 
stöttning helt själva. Den ena läraren i studien använde sig av feedback på process-
nivå medan den andra på uppgiftsnivå. Det skulle vara intressant att undersöka hur 
elever som är vana vid feedback på uppgiftsnivå skulle utvecklas matematiskt om de 
skulle få feedback på processnivå under en tid. När både lärare och elever blivit vana 
vid att ge och att ta emot feedback på processnivå, hade det varit intressant att se om 
elevernas matematiska förmågor skulle öka. 
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Bilaga 1 
Förutse – vilka strategier eleverna 
kommer att använda för att lösa ma-
tematiska problem 
 

- Fråga läraren innan 

Överblicka- och notera hur ele-
verna resonerar och arbetar med pro-
blemet under lektionen 

Försök vars uppmärksam på: 
- Om eleverna försöker minnas strategier och procedurer 
- Om eleverna konstruerar egna lösningsmetoder 
- Om eleverna motiverar och argumenterar för sina lösningar 

Välja ut- de arbeten som lämpar 
sig att presentera och diskutera i klas-
sen 

- Notera när/om det händer och fråga läraren efteråt varför just dessa valdes 

Ordna- presentationerna så att de 
på bästa sätt fördjupar elevernas för-
ståelse  

Är det här elevrepresentationerna? I så fall: 
- Utgår läraren från elevernas lösning? 
- Ersätter läraren elevernas lösning? 
- Låter läraren eleverna påverka hur deras lösningar presenteras? 

Koppla ihop- olika strategier och 
idéer för att hjälpa eleverna att förstå 
de matematiska sambanden  

- Notera när det händer och fråga läraren efteråt hur den tänkte 

(Feedback på uppgiftsnivå) 
Handlar om att ge eleverna specifika 
kommentarer på lösningar till uppgif-
ten. Eleverna kan exempelvis få för-
slag på hur den kan gå vidare med 
lösningar och vad som är rätt och fel. 
(Lotsning) 
 

Håll koll på hur läraren agerar när elever ber om hjälp 
- Notera exempel på ifall läraren rättar eleverna och föreslår lösningsstrate-

gier 

(Feedback på processnivå) 
riktas som namnet säger mot de pro-
cesser som använts för att skapa eller 
lösa uppgiften istället för att fokusera 
på svaren. Exempelvis kan läraren be 
eleven att försöka reda ut varför det 
blev fel och föreslå att eleven kan 
försöka använda sig av en annan stra-
tegi för att uppnå bättre resultat. 	

Håll koll på hur läraren agerar när eleverna ber om hjälp (kan kanske slås ihop med 
föregående) 

- Notera ifall läraren frågar eleverna hur de tänker, om läraren ställer frågor 
som gör att eleverna måste motivera sin lösning, ifall läraren uppmuntrar 
eleverna att testa sin lösning istället för att tala om ifall de har rätt eller fel 

 

Hur introduceras problemet? 
 
 
 
 
Knyts säcken ihop i slutet av lekt-
ionen?  
 

- Håll koll på om läraren förmedlar lösningsmetoder, vilka ramar eleverna 
ska hålla sig till (t.ex. jobba i par, att de ska vara beredd på att redovisa osv, 
vad som är målet för uppgiften etc. 

- Notera hur Lekt5ionen avslutas med avseende på de mål för matematiklä-
rande som framkommit  
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Bilaga 2 
 
 
 
Akademin för Utbildning, Kultur och Kommunikation  
Förfrågan om ditt barn får delta i en studie om stöttning i problemlösning 
 
Studien handlar om hur lärare stöttar sina elever i problemlösningsundervis-
ningen. Studien kommer genomföras i klassrummet. Det vill säga, kommer det 

inte att påverka barnen något. Då den enda skillnaden är en person kommer att observera lekt-
ionerna för att se hur läraren arbetar och stödjer barnen i sin inlärning.  

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare i åk 1 till 3 stöttar elever i problemlösnings 

undervisningen.  

Studien är ett examensarbete på avancerad nivå och är en del av utbildningen till Grundskole-
lärare F- 3 vid Mälardalens Högskola. Studien kommer att genomföras med observationer un-
der vårterminen 2019. Observationen kommer att beröra hur undervisningen i problemlösning 
bedrivs. Det beräknas att ta ett par lektioner.  
 
Den information som samlas genom observation kommer att behandlas säkert och förvaras 
inlåst så att ingen obehörig kommer att få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer 
att ske så att ingen individ kan identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en 
muntlig presentation till andra studerande lärarstudenter i form av ett examensarbete. Samt att 
skolan förblir anonym. När examensarbetet är färdigt och godkänt kommer den att publiceras 
på diva. Den utskrivna texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kom-
mer ha möjlighet att ta del av examensarbetet på diva.  
 
Deltagandet är helt frivilligt och Du kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare 
motivering.  
Ansvariga för studien är Michline, Menna-Maria och Jan. Har Du frågor om studien är Du 
välkommen att höra av dig till någon av oss 
Menna-Maria Matti   Jan Olsson 
Student    lektor 
Mail: Msn15021@student.mdh.se  Mail: Jan.olsson@mdh.se 
                            0-21-101300 
Michline Soulaka    
Student     
Mail: Msa15002@student.mdh.se  
 
 
Vi frågar härmed om Du tillåter ditt barn att delta i denna studie?  
Jag godkänner mitt barns delaktighet i studien: Ja  /  Nej (Ringa in ditt svar) 

 

 

 

Namn:                                                                                                                        Datum: 
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Bilaga 3 

 

 
 
 
 
Beskrivs som fingerfemman, denna bild användes av eleverna som hade minnesstra-
tegier till hjälp. 
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Pararbete – protokoll                                                                                                 Bilaga 4 
 
 
Allt arbete som har genomförts har gjorts tillsammans. Vi har använt oss av Goog-
ledrive som både vi  två och våran handledare har haft tillgång till hela tiden. Utöver 
det har Skype använts dem få gångerna vi inte har kunnat sitta tillsammans på 
samma plats. Då har vi skrivit i Drivedokumentet men kunnat dela skärm med 
varandra när vi pratat om en specifik del.   
 
Arbetsgången kan ha sett ut såhär tillexempel: Minna skriver om EPA, Michline om 
tanketavlan (när vi sitter gemensamt och bollar tankar). Efter det läser vi dem och 
diskuterar så både två är nöjda med innehållet i dem styckarna. När dem är klara tar 
vi oss an två nya saker att skriva om, ibland har vi suttit med ett och samma stycke 
tillsammans och ena skriver medan den andra sitter bredvid och är lika delaktig i det 
som skrivs. Under handledningarna har vi även varit lika delaktiga i samtalen med 
Jan. Vi har båda två ställt frågor samt besvarat jans funderingar. 


