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Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur några lärare i årskurs 
F-3 anser att läromedlet ger dem stöd i problemlösningsundervisningen. Med hjälp av 
semistrukturerade personliga intervjuer har vi samlat in vår data. Resultatet visar att 
läromedlet och lärarhandledningen inte ger det stöd lärarna önskar gällande 
problemlösningsundervisningen. Resultatet visar också att lärarna skulle vilja att 
läromedlet stöttar dem i problemlösningsundervisningen genom att presentera olika 
strategier, fallgropar och alternativa sätt att tänka vid problemlösning.  Slutsatsen efter 
g e n o m f ö r d s t u d i e ä r a t t l ä r o m e d l e t v a r k e n s t ö d j e r l ä r a r n a s 
problemlösningsundervisning eller de fem undervisningspraktikerna. De fem 
praktikerna innebär att läraren får ett bättre stöd i planerandet av och genomförandet 
av problemlösningsundervisning.   
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The purpose of the study is to deepen knowledge about how some teachers in grade F-3 
believe that the teaching material gives them support in problem-solving education. 
With the help of semi-structured personal interviews we have gathered our data. The 
result shows that the teaching material and the teacher's guide do not provide the 
support the teachers want regarding problem-solving teaching. The result also shows 
that the teachers would like the teaching material to support them in problem solving 
teaching by present different strategies, pitfalls or alternative ways of thinking about 
problem solving. The conclusion after the study is that the teaching material does not 
support the teachers' problem-solving education or the five teaching practices. The five 
practices mean that the teacher receives better support in the planning and 
implementation of problem-solving education. 
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1. Inledning	

Att det matematiska sinnet förblir outvecklat beror i mycket på den första 
undervisningen. Barnen får här allting fullfärdigt. De får veta att så ska det vara, så ska 
du göra, och man sätter därigenom från början på dem en tvångströja och tvingar dem 
att räkna med siffror istället för med storheter, man orsakar att de från början förväxlar 
begreppet med tecknet för begreppet. - Varför detta? Jo, därför att man alltid har gjort 
så själv (Anna Kruse, 1910/2010, s.33) 

I dagens samhälle behöver människan både enskilt och tillsammans med andra kunna 
lösa problem genom att ha ett kritiskt förhållningssätt, logiskt tänkande och 
resonerande (Smith & Stein, 2014; Evans, 2012).  Undervisningen i skolorna ska ge 
elever möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem. De ska också ges möjlighet att 
tolka, formulera och reflektera kring matematiska problem genom att välja lämpliga 
strategier (Skolverket, 2019a). Dock ser verkligheten annorlunda ut då eleverna sällan 
undervisas på ett sätt som förbereder dem på de krav samhället ställer (Smith & Stein, 
2014).  

PISA-undersökningar är internationella tester som bland annat mäter 15-åringars 
problemlösningskunskaper (OECD, 2018). Även om svenska elever i den senaste PISA-
undersökningen från 2018 (Skolverket, 2019b) låg på genomsnittsgränsen hade svenska 
elever mellan år 2000 och 2012 den största resultatförsämringen av alla medverkande 
länder (Skolverket, 2016). 

Det har under lång tid visat sig att den undervisning som sker i ämnet matematik inte 
har varit optimal för elevers utveckling av de matematiska förmågorna (Ryve, Hemmi & 
Kornhall, 2016). Trends in Mathematics and Sience Study är en internationell 
undersökning och år 2007 visade undersökningen att läroboken har en central roll i den 
svenska matematikundervisningen (Johansson, 2011). Den läroboksstyrda 
undervisningen kan leda till att elevernas möjlighet att utveckla 
problemlösningsförmågan hämmas (Skolinspektionen, 2009). Forskning visar att 
antalet problemlösningsuppgifter i matematikböcker är väldigt få och oftast finns i 
slutet av ett kapitel på en hög svårighetsnivå (Brehmer, 2015). I de läromedel som 
används i skolorna ligger fokus ofta på eget arbete (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016). 
Undervisningen idag handlar mest om utantilllärande som inte visar på någon koppling 
till matematisk förståelse. Exempelvis arbetar eleverna oftast med rutinuppgifter där 
läraren talar om hur man löser uppgifterna. Eleverna skulle istället kunna lära sig 
genom problemlösning som har visat sig vara mer effektivt för den matematiska 
förståelsen. Matematiska procedurer är viktiga att kunna men endast genom 
procedurhantering ges inte eleverna en djupare matematisk förståelse (Sidenvall, 
2019a). Vi har under vår studietid upplevt att lärare utgår från läromedlet i stor 
utsträckning i matematikundervisningen och att problemlösning inte har varit en stor 
del i läromedlet. Våra erfarenheter stämmer överens med Sidenvalls uppfattning om att 
lärare inte undervisar specifikt kring problemlösning. Eftersom en väsentlig del i 
matematikundervisningen är problemlösning, där även läraren har en central roll (Ryve 
& Larsson, 2014) känns det viktigt att undersöka vilket stöd läromedlet ger gällande 
problemlösningsundervisningen. Det känns också relevant att undersöka i vilken mån 
läromedlet är ett stöd i matematikundervisningen då läromedel i den svenska debatten 
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har fått en negativ klang och inte alltid ses som en viktig del i klassrummet och av den 
kvalitet som matematikundervisningen ska hålla (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016). Vi 
anser att vår studie bidrar till vetenskapen då den undersöker stödet från läromedlet i 
förhållande till lärarnas problemlösningsundervisning. Eftersom forskning visar att 
undervisningen i stor utsträckning bedrivs genom läroboksstyrda aktiviteter 
(Johansson, 2011), att problemlösningsuppgifter i läromedlen är få (Brehmer, 2015) och 
att problemlösningsförmågan då inte utvecklas (Skolinspektionen, 2009), blir det 
relevant att undersöka i vilken grad lärare behöver frångå läromedlet om stöd för 
problemlösningsundervisning saknas.  

1.1	Sy6e	och	frågeställningar	
Syftet med föreliggande studie är att fördjupa kunskapen om hur några lärare i årskurs 
F-3 anser att läromedlet ger dem stöd i problemlösningsundervisningen. Utifrån 
följande forskningsfrågor kommer vi försöka uppnå syftet för studien.  

1. Vilket stöd anser lärare att de får från läromedlet kopplat till 
problemlösningsundervisning?	

2. Vilket stöd kopplat till problemlösning saknar lärarna i läromedlet? 

3. På vilket sätt bedrivs lärarnas problemlösningsundervisning i de fall då 
läroboken används? 	

1.2	Defini=on	av	begrepp	
Ett problem kan definieras som en uppgift där tillvägagångsättet för att lösa uppgiften 
från början inte är givet och där problemlösaren behöver använda en djupare 
tankeprocess för att kunna finna en lösning på problemet (Skolverket, 2018; Taflin, 
2007). Det är då av vikt att den som ska lösa problemet har utvecklat förmågan att 
kunna tolka problemet för att veta vad det är som ska lösas (Taflin, 2007). 

Problemlösning definieras som ett mer komplext tillvägagångssätt för att lösa problem, 
där det kommer att krävas kreativitet för att finna lösningen. Dessa 
problemlösningsuppgifter kan även benämnas som rika problem. 
Problemlösningsuppgifterna får inte vara standardproblem som elever kan lösa med 
redan inlärda algoritmer utan problemen ska vara av den karaktär att eleven måste 
resonera för att komma fram till lösningen. En problemlösningsuppgift ska vara rik på 
matematiskt innehåll samtidigt som det ska utmana eleverna och ge dem möjlighet att 
finna matematiska begrepp och samband (Pettersson, 2013). Tolka, lösa och formulera 
matematiska problem är förmågor som eleverna ska ges förutsättning att utveckla när 
de arbetar med problemlösning. Utöver dessa förmågor fungerar problemlösning som 
ett viktigt redskap för att utveckla begreppsförståelse, kommunikationsförmåga och 
resonemangsförmåga (Ryve & Larsson, 2014). I den här studien kommer begreppet 
problem avse rika problem.  

Läromedel definieras i Nationalencyklopedin (“läromedel”, u.å.) som ett hjälpmedel för 
undervisning och lärande, i form av läroböcker både i fysisk form och digitalt. I den här 
studien kommer begreppet läromedel syfta till den lärobok som används i matematik.  

	2



2. 	Tidigare	forskning	
2.1	Problemlösning	
Forskning visar att begreppet problem för lärare kan ha flera olika betydelser och 
uppfattas som något abstrakt (Haglund, Hedrén & Taflin, 2005) och det finns inte en 
gemensam uppfattning om vad det innebär. Hur lärare uppfattar begreppet problem blir 
avgörande för hur problemlösningsundervisningen kommer att utformas (Björklund & 
Grevholm, 2014). En uppgift som för en person uppfattas som ett problem, behöver inte 
vara det för någon annan. Detta medför att uppfattningen av vad som är ett problem blir 
individuellt (Skolverket 2018; Häggblom, 2013). En problemlösningsuppgift ska utmana 
eleverna och innehållet ska vara rikt på matematik (Pettersson, 2013). Det innebär att 
uppgiften ska följa sju olika kriterier för att få kallas rika problem (Taflin, 2007). Dessa 
är:  

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 
2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det 
3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  
4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 
representationer.  
5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 
lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer.  
6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  
7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 
problem (Taflin, 2007, s. 11f). 

Under den senare hälften av 1900-talet har problemlösningens roll utvecklats i våra 
kursplaner. Forskning har gjorts där man undersökt undervisning för problemlösning i 
Lgr69 och läroplaner från tidigare år och man kom fram till att elever då enbart lärde sig 
de mest betydelsefulla matematiska strategierna utantill för att kunna lösa 
problemuppgifter, där de inte fick pröva sig fram till rätt strategi (Haglund, Hedrén & 
Taflin, 2005). I Lgr69 och läroplaner från tidigare år sågs problemlösning endast som 
ett mål för det övriga lärandet i matematikundervisningen. Det var inte förrän i Lgr80 
som problemlösning blev ett eget moment och nu skulle lärarna börja undervisa om 
problemlösning. Målet för problemlösningen blev nu att eleverna självständigt skulle 
lära sig att hitta lämpliga lösningsstrategier. Lärarna lärde ut en mängd olika strategier 
som eleverna skulle tillämpa som verktyg, till exempel att gissa och pröva, rita en bild, 
göra en tabell eller ställa upp en ekvation. Mellan Lgr80 och den nya kursplanen från år 
2000 gjorde man ändringar och nu ser man på problemlösning som ett verktyg för att 
lära eleverna att tänka matematiskt. Att undervisa genom problemlösning blir nu 
aktuellt. Lärare behöver ha kunskaper i att kunna välja ut och använda sig av problem 
som kan få eleverna att stärka sina kunskaper och finna nya samband och begrepp. 
Rutinfärdigheter tränas nu istället under arbetet med problemlösning och lärare är 
överens om att undervisning genom problemlösning bidrar till att utveckla elevers 
lärande (Haglund, Hedrén & Taflin, 2005; Skolverket, 2018).  
Problemlösning och förståelse kan ses som två grundläggande mål i matematiklärandet 
och det finns en relation mellan dem, eftersom problemlösning är ett bra sätt att nå 
förståelse (Skolverket, 2018). Elever undervisas sällan specifikt i och om 
problemlösning och läraren får då en viktig roll när det kommer till elevernas 
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problemlösningsförmåga. Läraren behöver undervisa i problemlösning och synliggöra 
för eleverna vilka metoder och arbetssätt som kan användas för att lösa problem, för att 
eleverna ska kunna utvecklas (Björklund & Grevholm 2014).  

Under matematiklektionerna får elever i stor utsträckning jobba enskilt i läroboken. Det 
kan medföra att eleverna hamnar på väldigt spridda ställen i boken och att ha 
gemensamma genomgångar eller diskussioner blir därmed svårare. Matematikämnet 
blir på så sätt skolans tystaste ämne, trots att kursplanerna lägger mycket vikt vid 
problemlösning, argumentation och kommunikation (SOU 2004:97). I TIMSS–
rapporten från år 2015 presenterades det att lärarna i väldigt liten utsträckning bad 
eleverna göra mer utmanade uppgifter på matematiklektionerna (Skolverket, 2016).  

2.2	Problemlösningens	möjligheter	och	hinder	
Matematikens skönhet och tillfredställelse genom att formulera och lösa problem är 
något eleverna enligt skolans kursplaner ska få uppleva. I skolans matematik är 
problemlösning ett centralt begrepp (Taflin, 2007). Det tar lång tid att utveckla 
förmågan att kunna lösa problem, och utvecklingen sker långsamt då processen är både 
mer komplex, utmanande och krävande än annan, mer direkt tillämpning av 
matematikkunnande (Lester, 1996; Häggblom, 2013). Det behövs en jämnvikt mellan 
matematikens uttrycksformer, begrepp och metoder och problemlösande, kreativa 
aktiviteter för att matematik ska kunna tillämpas framgångsrikt (Skolinspektionen 
2009).  

Problemlösningsundervisning kan ge elever möjlighet att utveckla förmågan att tänka 
systematiskt, kreativt, logiskt, självständigt och strukturerat. Om eleverna får möta 
många olika problem där de kan tillämpa olika slags strategier för att finna en lösning 
kan undervisningen också ge eleverna möjlighet att samla på sig många olika strategier 
för att lösa problem, som kan bli användbara både under skoltiden men även senare i 
livet (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005; Palmér & van Bommel, 2016). En elev som inte 
kan lösa några matematiska problem med den matematik som denne lärt sig utan 
enbart kan lösa rutinuppgifter saknar en djupare förståelse av matematiken. En bra 
problemlösare behöver en djupare förståelse för matematiken, en djupare förståelse 
som höjer problemlösningsförmågan (Lester & Lambdin, 2007). Forskning visar att 
undervisning med problemlösning som medel ger elever möjlighet att testa hypoteser, 
motivera sina slutsatser och de får därmed förutsättningar för att utveckla en djupare 
matematisk förståelse. Det kan i sin tur leda till en förbättrad problemlösningsförmåga 
(Sidenvall, 2019b). En ökad problemlösningsförmåga kan leda till att eleverna själva kan 
formulera egna problem med koppling till vardagsnära situationer, med hjälp av olika 
representationsformer (Ryve, 2006). Lärare kan genom att undervisa om olika 
strategier för att lösa problem hjälpa eleverna att finna en ökad motivation för 
problemlösning och kunskap om hur problemen kan lösas (Häggblom, 2013). 
Problemlösningens komplexitet gör att det är svårt att undervisa om, och med tanke på 
att det oftast inte undervisas tillräckligt mycket om kan det vara svårt för elever att bli 
bättre problemlösare (Lester, 1996). Skolinspektionens granskning visar att 
problemlösning är ett område som får för lite utrymme i matematikundervisningen 
(Skolinspektionen, 2009).  
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2.3	Läromedel	
En lärare behöver ta ansvar för att hitta material som stödjer eleverna i lärprocessen och 
läraren behöver skapa sig en uppfattning om det stora utbudet som finns av läromedel. 
Forskning visar att det behövs stor variation i materialet som en lärare använder för att 
elever ska få möta matematiska begrepp på olika sätt. Läroböcker speglar ofta en 
implicit syn på lärande och hur vi lär oss matematik (Björklund & Grevholm 2014, 
Ammert, 2011, Johansson, 2011). Planering och genomförande av undervisningen i 
skolan styrs till största del av läroböcker. När lärare ska analysera och värdera 
läroböcker saknas ofta rutiner och kriterier för hur de ska gå tillväga. Valet av läromedel 
styrs mer utifrån lärares handledningsutrymme och därför väljer lärare att istället för att 
göra en egen analys utifrån skilda perspektiv rådfråga kollegor (Ammert, 2011, 
Johansson, 2011, Hoelgaard, 2015). Idag är det mycket få lärare som väljer att bedriva 
sin undervisning helt utan läroböcker, oftast för att de märker att utan läroböcker ställs 
högre krav på deras ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper (Johansson, 2011).	Det är 
därför av vikt att läromedel ger stöd för att undervisningen ska bli värdefull, dock har 
svensk matematikundervisning under de senaste åren ofta representerats i form av 
elevers självständiga arbete med rutinuppgifter i sina läroböcker. Forskning visar att 
läromedlens lärarhandledningar sällan används av lärare i den svenska skolan, det är 
istället vanligt att skolor endast införskaffar läroböcker till elever (Ryve, Hemmi & 
Kornhall 2016).		

Lärarhandledningar skulle kunna skapas med avsikt att fungera som en tillgång för 
lärare att planera och genomföra undervisning som skapar klassrumsundervisning där 
lärare bidrar till att eleverna utvecklar resonemangs- och problemlösningsförmågan 
istället för att endast rikta in sig på att hjälpa elever med rutinuppgifter (Ryve, Hemmi & 
Kornhall, 2016). I Sverige har det länge funnits en diskussion om att en ”duktig lärare” 
är en lärare som frångår arbetet med läromedel men trots denna diskussion har 
läromedel en central roll i många klassrum. Om läromedlet är skapat på rätt sätt blir det 
en viktig tillgång för lärares undervisning och egen ämneskunskapsutveckling (Ryve, 
Hemmi & Kornhall, 2016).	Läromedel är ett praktiskt redskap som underlättar lärares 
arbete och som bidrar till ett sammanhang i elevernas lärande. Läroboken bidrar även 
till en trygghet genom att den har en tankemässig, ideologisk och praktisk roll i 
klassrummet som medför att det inte tycker upp splittring för lärare och elever. Man 
kan även se på läroboken som ett medel för att förebygga oreda i klassrummet genom 
att den håller eleverna upptagna (Ammert, 2011). 	

Lärare får en sekundär roll i klassrummet när de låter undervisningen styras av 
läromedlet. Det är läromedlets innehåll som styr vilka matematiska kunskaper som 
gynnas i klassrummet och detta bidrar till att viktiga delar av matematiken som inte 
finns med i läromedlet inte heller blir introducerat för eleverna (Johansson, 2011). 
Forskning har visat att de flesta läromedel inte ger tillräckligt med tillfällen för 
problemlösning i undervisningen. Läromedlet fokuserar endast på att visa olika metoder 
som kan vara användbara när eleverna ska arbeta med problemlösning (Björklund & 
Grevholm, 2014).  

Sverige har ingen officiell regel om att behöva granska eller godkänna de läromedel som 
finns. Det är istället upp till rektorerna på skolorna att bestämma vad som är av god 
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kvalitet. I skolan är det rektorn som har ansvaret för resultaten men även ansvaret för 
arbetsmiljön i skolan och att den utformas så att alla elever kan tillägna sig kunskap 
genom ett aktivt stöd av läraren. Det är även rektorn som ansvarar för förutsättningarna 
att lärare ska kunna arbeta med läromedel som är av god kvalitet (Skolverket, 2019a; 
Johansson, 2011). Läromedelsförfattare bildar sig en uppfattning om våra styrdokument 
och eftersom Sverige inte har någon statlig kontroll på läromedel blir det då lärarens 
ansvar att se över så att innehållet stämmer överens med styrdokumenten (Hoelgaard, 
2015). Läromedel bidrar till både möjligheter och hinder eftersom att det erbjuder stöd 
för läraren samtidigt som det hämmar lärarens agerande och influerar lärares planering 
och genomförande av undervisningen. Läromedel har därmed en meningspotential och 
begränsning. Potentialen i läromedlet stödjer lärare i användningen av läroböcker 
medan begränsningarna ligger i läromedelsförfattarnas val som de gjort gällande 
strukturen, innehållet och aktiviteter i läromedlet (Hoelgaard, 2015,). Läromedel stödjer 
även lärare genom att lärarhandledningen ger exempel på hur lärare kan arbeta utifrån 
elevernas läroböcker. Handledningen begränsar även lärare genom att den inte stöttar 
lärare med förslag och råd på hur läraren kan arbeta alternativt med sin undervisning 
för att möta eleverna på en individnivå (Ahl, Hoelgaard & Koljonen, 2013). På vilket sätt 
lärare använder läromedel påverkas av många faktorer, till exempel lärarens egna 
möjligheter, pedagogisk- och ämnesdidaktisk kunskap samt lärarens egna mål och 
tankar kring matematikundervisning. Det sker alltid en individuell tolkning av varje 
läsare och därmed gör lärare ett val av vad de väljer att använda. Att synliggöra 
läromedelsförfattarnas tolkning av matematik i klassrummet och dess undervisning 
skulle styrka det matematiska innehållet och de didaktiska aspekterna i 
lärarhandledningar och lärare skulle då kunna göra motiverade val gällande 
matematikundervisningens innehåll. Forskning visar att lärarhandledningen behöver ge 
lärare hjälp med allsidiga idéer att använda i matematikundervisningen samtidigt som 
den även ger stöd mot pedagogiska och didaktiska perspektiv (Hoelgaard, 2015). 
Förhållandet mellan läromedel och lärare ses som en interaktion där läraren gör en 
tolkning av läromedlet och använder delar av läromedlet för att planera sin 
undervisning med syfte att skapa situationer av lärande som möter 
matematikundervisningens mål och elevers individuella behov (Remillard, 2005). 
Lärare kan anpassa och forma läromedlets innehåll utifrån målet med lektionen och 
utifrån den aktuella elevgruppens behov (Beyer & Davis, 2009). Forskning visar att 
läromedel och lärarhandledningar är en stor del av lärares dagliga arbete och spelar en 
stor roll för de beslut lärare tar om undervisningens innehåll och utformning 
(Remillard, 2005).  

Forskning visar att om läromedelsförfattarna har utformat en lärarhandledning där 
innehållet är tydligt beskrivet kan lärarhandledningen fungera som ett bra stöd för 
lärarens eget lärande (Ball & Cohen, 1996). För att en lärarhandledning ska stödja 
lärarens lärande och lärarens undervisning behöver den innehålla riktlinjer anpassade 
för matematikundervisning (Ahl, Hoelgaard & Koljonen, 2013). Dessa är: 

1. Beskrivningar av elevers uppfattningar och missuppfattningar samt hur läraren 
kan hantera dessa.  
2. Begrepp och fakta med härledningar, bevis, metoder, historisk bakgrund, korrekt 
terminologi och användningsområden.  
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3. Progression inom och kopplingar mellan matematiska områden.  
4. Kopplingar mellan teori, forskning och styrdokument samt praktik.  
5. Design av klassrumspraktik: hur läraren kan hantera individualisering, 
klassrumssamtal, formativ bedömning, problemlösning, läxor osv (Ahl, Hoelgaard & 
Koljonen, 2013, s.43). 

2.4	Lärares	undervisningsmetod	
Skolinspektionens granskning visar att den vanligaste arbetsmetoden är enskilt arbete, 
antingen i matematikboken eller med uppgifter som läraren delat ut (Skolinspektionen 
2009). Granskningen visar också att uppgifterna i läroboken nästan uteslutande handlar 
om att göra beräkningar utifrån givna regler upprepade gånger. Det medför att det mest 
är procedurhantering som övas i böckerna. Andra kompetenser, så som 
problemlösningsförmågan, får väldigt litet utrymme i undervisningen och hur lärare 
väljer att använda läromedel blir en avgörande faktor för om eleverna kommer få 
möjlighet att öva andra kompetenser eller inte (Skolinspektionen 2009). Det är känt att 
matematiklektioner som bygger på korta genomgångar följt av enskilt arbete inte 
främjar elevernas matematiska förmågor och färdigheter (Ahl, Hoelgaard & Koljonen, 
2013). Elever behöver under hela sin skolgång få möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga och sin förmåga att kunna resonera matematiskt, för att de ska 
kunna utveckla hela sin matematiska kompetens (Taflin, 2007). För att 
problemlösningsundervisningen ska bli gynnsam för elevernas utveckling behöver 
undervisningen ske på en passande svårighetsgrad och vid upprepade tillfällen. 
Problemlösningsundervisningen behöver också synliggöra olika slags problem och flera 
problemlösningsstrategier för hur problemen kan lösas (Lester, 1996).  

Läraren har en viktig roll i problemlösningsundervisningen och det är få elever som 
lyckas bli bra problemlösare utan hjälp från läraren (Lester, 1996). När elever kör fast, 
kommer den typ av hjälp läraren ger spela stor roll för elevernas förutsättning att 
fortsätta att jobba med problemuppgiften (Sidenvall, 2019b). För att på bästa sätt kunna 
hjälpa eleverna behöver läraren vara aktiv under problemlösningsundervisningen, 
genom att observera eleverna, ställa frågor och ge eleverna nya idéer (Lester, 1996). En 
lärare måste själv förstå den matematik som undervisas för att på ett effektivt sätt 
kunna bedriva undervisningen (Mouwits, 2001). Forskning visar också att en lärare 
behöver ha en fördjupad matematikkunskap för att kunna visa eleverna olika sätt att 
lösa problem (Hill & Ball, 2009). Skolinspektionens granskning visar att inte alla elever 
ges förutsättningar till att bland annat utveckla sin förmåga att lösa problem. Eleverna 
ges inte möjlighet att prova olika arbetssätt och det kan bero på att lärare i stor 
utsträckning fokuserar på elevers enskilda arbete i matematikboken (Skolinspektionen, 
2009) 

Det har visat sig att en del lärare känner sig otillräckliga när de använder läromedel och 
det finns en bild av att bra lärare gör allt undervisningsmaterial själv och målet är att 
frångå läroboken helt (Remillard, 2016). Varken läromedel eller lärare är utbytbara, de 
kompletterar varandra. Det finns dock en brist i hur läromedlet ska användas. Lärare får 
inte lära sig hur läromedlet ska tillämpas i undervisningen (Remillard, 2016). När lärare 
blir medvetna om lärobokens potential och vilka eventuella brister den har, kan lärare 
förhålla sig till boken på ett nytt sätt och därmed kunna anpassa sin undervisning 
utifrån det (Jukić Matić, 2019). Lektionsinnehållet som lärare förväntas undervisa om 
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ska vara meningsfullt. Undervisningen ska vara anpassad utifrån de individer som finns 
i klassen och den ska leda till att eleverna får stöttning i att nå kunskapskraven (Davis & 
Krajcik 2015). Hur undervisningen utformas spelar stor roll för elevernas möjlighet att 
ta till sig kunskap. Lärarens val av uppgifter, vilka frågor läraren ställer och sättet 
diskussioner förs i klassrummet är alla faktorer som påverkar elevernas 
inlärningsmöjligheter (Hiebert & Grouws, 2007). Lärarens engagemang i elevernas 
utveckling innebär inte att läraren endast ska föra över kunskap till eleverna. Utan 
läraren ska stödja och vägleda eleverna i deras process i utvecklingen (Hansson, 2011). 
Lärarens kunskaper i förhållande till lärarhandledningens kvalitet är även det 
omständigheter som påverkar utbildningsresultaten i klassrummet (Remillard, 2005).  

2.5	De	fem	undervisningsprak=kerna	
De fem undervisningspraktikerna kan ses som en spontan handling som ska bidra till att 
den elevfokuserade undervisningen blir mer hanterlig (Smith & Stein, 2014). De fem 
undervisningspraktikerna är förutse, överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. De 
fem praktikerna förklaras av Smith och Stein enligt följande: 

Förutse vilka strategier eleverna kommer att använda för att lösa ett matematiskt 
problem, 
överblicka och notera hur eleverna resonerar och arbetar med problemet under 
lektionen, 
välja ut de arbeten som lämpar sig att presentera och diskutera i klassen, 
ordna presentationerna så att de bästa sätt fördjupar elevernas förståelse, 
koppla ihop olika strategier och idéer för att hjälpa eleverna att förstå de 
matematiska sambanden (Smith & Stein, 2014, s. 22) 

Under klassrumsdiskussioner minskar lärarens improvisation betydligt eftersom vikten 
av lektionen inte handlar om att ge eleverna direkt respons. Istället för improvisation 
läggs vikten på planering. Läraren ska i sin planering förutse elevlösningar, förbereda 
passande respons och för att stärka den matematiska idéen med lektion ska läraren 
bestämma hur elevlösningarna ska struktureras (Smith & Stein, 2014). Den första av de 
fem undervisningspraktikerna handlar om att försöka förutse hur elever kommer att 
lösa en uppgift och att noggrant tänka hur eleverna kommer att tolka problemet ur ett 
matematiskt perspektiv. Det vill säga vilka strategier kommer eleverna att tillämpa, så 
väl korrekta som felaktiga. Läraren behöver även förutse hur dessa strategier hänger 
samman med matematiska begrepp, procedurer, praktiker och representationer som 
eleverna förväntas lära sig (Smith & Stein, 2014). 

När man förutsett elevlösningar är det tid att överblicka. Detta innebär att man noga 
iakttar hur eleverna använder strategier medan de arbetar med uppgiften. Om läraren 
noggrant överblickar under tiden eleverna arbetar med uppgiften i klassrummet blir det 
lättare att följa upp och använda sina iakttagelser som ett stöd för vad man vill 
uppmärksamma under diskussionen med klassen (Lampert, 2001; Smith & Stein, 2014). 
Om läraren innan lektionen börjar förutsett elevlösningar utifrån den första praktiken 
blir det lättare att iaktta elevernas lösningar och främja de matematiska målen som man 
vill att eleverna ska uppnå med lektionen (Smith & Stein, 2014). 

När läraren förutsett och överblickat blir det enklare att välja ut vilka elever som ska få 
dela med sig av sina lösningar. Syftet med den tredje praktiken, välja ut, är att ta upp 
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och studera strategier (Lampert, 2001).		Lektionens matematiska mål och lärarens 
uppfattning av hur väl elevernas lösning bidrar till målet är vad som styr vilka elever och 
lösningar som tas upp för diskussion. Utifrån elevernas matematiska innehåll i sina 
lösningar väljs de ut till redovisningen av läraren (Smith & Stein, 2014).	

När läraren har valt ut vilka elevlösningar som ska presenteras i helklass ska läraren 
även bestämma i vilken ordning elevlösningarna ska presenteras. Denna ordning väljs 
utifrån vilken elevlösning som är mest ändamålsenlig. När läraren gjort detta val kan 
eleverna ges goda möjligheter och förutsättningar för att uppnå de matematiska målen 
för diskussionen. Ordningen som läraren väljer kan exempelvis börja med att presentera 
den strategin som använts av flest elever för att sedan övergå till strategier som enbart 
några elever använt, detta för att göra diskussionen mer aktiv genom att fler elever 
känner sig delaktiga (Smith & Stein, 2014). Till sist ska läraren stötta eleverna i att 
koppla sina egna lösningar till andras lösningar men även till uppgiftens matematiska 
innehåll. Målet är att låta elevernas redovisningar av sina strategier bygga på varandras 
så att de tillsammans utvecklar matematiska idéer (Smith & Stein, 2014). 

De fem undervisningspraktikerna har som syfte att ge läraren kontroll över sin 
undervisning. Läraren kan använda praktikerna som stöd i att bestämma lektionens 
matematiska innehåll. En planering som är noggrant genomförd bidrar till att läraren 
slipper improvisera lika mycket och då istället kan få tid över till annat (Smith & Stein, 
2014). 

3. Metod	
3.1	Val	av	metod	
Den metod som har använts för att samla in data är personliga semistrukturerade 
intervjuer. Åtta lärare intervjuades. Anledningen till att vi valde intervju som 
datainsamlingsmetod var för att vi ville utforska lärares åsikter och uppfattningar om 
läromedlets stöd i problemundervisningen och då var intervju den metod som lämpade 
sig bäst (Denscombe, 2018). För att informanterna skulle ha möjlighet att utveckla och 
ge mer detaljerade svar och inte enbart vara styrda av de i förväg framtagna 
intervjufrågorna valde vi att använda semistrukturerade intervjuer (Bryman 2018; 
Denscombe 2018). Alla intervjuer spelades in för att göra data mer tillförlitlig, då den 
blev mer fullständig än om vi enbart hade förlitat oss på vårt minne eller våra 
anteckningar från intervjuerna (Bryman 2018; Denscombe 2018). De inspelade 
intervjuerna transkriberades ordagrant för att vi lättare skulle kunna analysera datan.	
	
3.2	Genomförande	

3.2.1					Datainsamlingsmetod	
Intervjufrågorna (se Bilaga 1) som användes vid samtliga åtta intervjuer bestod av frågor 
om läromedlets stöd i problemlösningsundervisningen och de var riktade till lärare 
verksamma i årskurserna F–3. Innan vi intervjuade informanterna valde vi att intervjua 
en pilotgrupp bestående av bekanta. Detta gjorde vi för att säkerställa att frågorna 
fungerade i praktiken och för att kunna åtgärda eventuella brister (Denscombe, 2018). 
Efter pilotundersökningen gjordes några små ändringar i frågorna för att de skulle bli 
ännu tydligare. För att kunna genomföra de personliga intervjuerna ansikte mot ansikte, 
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på tider som passade våra informanter, valde vi att i förväg kontakta dem via mail för att 
de skulle ha möjlighet att hitta en lämplig tid (Denscombe, 2018). Vi bifogade även ett 
missivbrev (se Bilaga 2) för att kunna ge informanterna all den information de kunde 
tänkas behöva innan de valde att medverka i studien (Patel & Davidson, 2019). I brevet 
framkom det bland annat vilket syfte studien hade, att deltagandet i studien var 
anonymt, att ingen annan än vi skulle få tillgång till informanternas svar och att de när 
som helst hade rätt till att avbryta sin medverkan i studien. När informanterna godkänt 
sin medverkan i studien kunde vi genomföra intervjuerna på skolan där informanterna 
arbetade. I samband med intervjuerna berättade vi återigen den information som fanns 
med i missivbrevet (Patel & Davidson, 2019). För att få tillgång till en permanent data, 
för att ordagrant kunna transkribera och för att senare kunna gå tillbaka och lyssna på 
informanternas svar valde vi att använda ljudupptagning vid samtliga intervjuer 
(Bryman, 2018). Vi är medvetna om att en videoinspelning dock hade kunnat ge oss mer 
fullständiga data, då exempelvis gester och kroppsspråk inte går att fånga upp med 
enbart en ljudinspelning (Denscombe, 2018). Vi valde att inte använda videoinspelning 
då vi bedömde att en videokamera kunde uppfattas som ett störande moment av 
informanterna och att deras kroppsspråk inte hade gjort någon större skillnad för 
datainsamlingen och studiens resultat. Då intervjufrågorna handlade om 
informanternas egna åsikter, uppfattningar och känslor är vi medvetna om att 
sanningsgraden i informanternas svar inte gick att jämföra eller kontrollera med andra 
källor (Denscombe, 2018). Dock bedömde vi att den datan vi fick var så sanningsenlig 
den kunde bli då informanterna ärligt svarade om både styrkor och svagheter i deras 
egen undervisning. Att transkribera intervjuer ordagrant tar lång tid (Bryman, 2018) 
och för att underlätta för oss själva valde vi att dela upp intervjuerna och transkriberade 
fyra intervjuer var. Vi var noga med att avsätta mycket tid till just transkriberingen då 
intervjuerna ligger till grund för all data.	

	
3.2.2	Urval	

Eftersom studien syftar till att fördjupa kunskapen om hur åtta lärare i årskurs F-3 
anser att läromedlet ger dem stöd i problemlösningsundervisningen har urvalet gjorts 
utifrån syftet. Till studien valdes därför åtta lärare verksamma i just förskoleklass och 
årskurs 1–3. Med tanke på tidsramen för studien valde vi att göra ett 
bekvämlighetsurval och valde att ta en skola i vår närhet. Eftersom vi sedan tidigare 
hade kännedom om skolan och medvetet valde informanterna, kan urvalet även ses som 
subjektiv (Denscombe, 2018). Att vi redan innan studien hade kännedom om de 
medverkande fick oss att fundera på om det kunde medföra att informanterna skulle 
vinkla sina svar och eventuellt inte svara helt ärligt. Vi bedömde dock att den kännedom 
vi hade om de medverkande gjorde urvalet relevant och att de medverkandes kvaliteter 
kunde bidra till att de kunde ge oss den data som undersökningen kräver (Denscombe, 
2018) Skolan har två spår i årskurserna F–3 med fyra klasser i vardera spår. Alla 
klasslärare i båda F–3-spåren intervjuades och medförde därmed att alla klasser på 
lågstadiet blev representerade. Vi kunde ha valt att fördjupa oss i endast ett av spårens 
fyra F–3-klasser men för att få en bredare inblick i vilket stöd läromedlet ger i 
problemlösningsundervisningen valde vi att intervjua alla åtta verksamma lärare 
eftersom flera av dem använder olika läromedel i matematik.  
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De informanter som deltog i studien jobbar alla i årskurserna F–3 och använder olika 
material i matematikundervisningen, se Tabell 1.  

Tabell	1	

3.2.3	Databearbetning	
Vi skapade utifrån forskningsfrågorna fyra kategorier. Dessa kategorier är val av 
läromedel, läromedlets otillräcklighet, stödet som önskas i läromedlet och 
lärarhandledningen och problemlösningsundervisningen i klassrummet. Vi letade efter 
gemensamma nämnare i data och utifrån det kunde vi dela in data i de valda 
kategorierna.  

3.3	E=ska	överväganden	
För att i studien kunna följa god forskningsetik har vi medvetet reflekterat och 
motiverat etiska överväganden utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet, 
2017). För att studien skulle uppfylla informationskravet fick alla medverkande, innan 
datainsamlingen ägde rum, skriftlig och muntlig information om studiens syfte. De fick 
också information om varför studien skulle utföras, att deras deltagande skedde helt 
frivilligt och att de när som helst fick avbryta sin medverkan. Innan datainsamlingen 
fick deltagarna även information om vilket sätt deras svar skulle användas och 
behandlas (Bryman 2018; Patel & Davidson 2019). Samtidigt som intervjuerna ägde 
rum uppfylldes samtyckeskravet då deltagarna själva valde att medverka och på så vis 
själva bestämde över sitt deltagande. De medverkande godkände således sitt deltagande 
i och med att intervjuerna gjordes och de medverkande kunde när som helst avbryta 
under intervjuns gång om de hade önskat det. Konfidentialitetskravet uppfylldes då de 
medverkande inte behövde uppge några personuppgifter i samband med 
datainsamlingen. För att värna om deltagarnas integritet var det dessutom inga 
obehöriga utan bara vi som hade tillgång till- och behandlade datan för att på så sätt 

Namn Undervisar i årskurs Antal år i yrket Val av läromedel ht19

Lärare 1 Förskoleklass 7,5 Favorit matematik

Lärare 2 Förskoleklass 17 Inget läromedel

Lärare 3 1 3 Rik matematik

Lärare 4 1 7 Prima matematik

Lärare 5 2 3,5 Prima matematik

Lärare 6 2 6 Prima matematik

Lärare 7 3 5 Prima matematik

Lärare 8 3 16 Prima matematik
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hålla deltagarnas svar anonyma i studien. Datan som samlades in användes inte för 
kommersiellt bruk och därmed uppfylldes nyttjandekravet då den bara användes för att 
kunna bidra till studiens resultat (2018; 2019). 	
		
3.4	Reliabilitet	och	validitet	
 För att skapa trovärdighet i vår studie valde vi intervjuer som datainsamlingsmetod, 
vilket gav oss relevant information som gjorde att vi kunde göra trovärdiga tolkningar 
och därmed kunde också datan bidra till studiens resultat. För att undvika att egna 
tolkningar skulle göras vid datainsamlingen valde vi att spela in intervjuerna istället för 
att enbart förlita oss på fältanteckningarna. För att uppnå en god validitet i 
transkriptionen och granskningen av intervjusvaren var det av stor vikt att vi höll oss 
objektiva för att inte påverka underlaget inför analysen (Patel & Davidson, 2018). För 
att stärka trovärdigheten för studien ytterligare har de ovan nämnda estetiska 
övervägandena legat till grund för både datainsamlingen, databearbetningen och 
tolkningen av datan. Därmed anser vi att vårt metodval för både datainsamlingen och 
bearbetningen är genomtänkta för studiens syfte och därför skapas också en högre 
trovärdighet för studiens resultat.  

För att skapa trovärdighet i vår studie valde vi intervjuer som datainsamlingsmetod, 
vilket gav oss relevant information som gjorde att vi kunde göra trovärdiga tolkningar 
och därmed kunde datan bidra till studiens resultat. För att uppnå en god validitet i 
transkriptionen och granskningen av intervjusvaren var det av stor vikt att vi höll oss 
objektiva för att inte påverka underlaget inför analysen (Patel & Davidson, 2018).   

4. Resultat	
4.1	Val	av	läromedel	
Vårt resultat visar att sju av åtta informanter använder läromedel i 
matematikundervisningen. Lärare 1 använder läromedlet Favorit matematik och lärare 
3 använder Rik matematik. Fem av åtta lärare använder Prima matematik, se Tabell 1. 
Lärare 2 har valt att inte använda något läromedel i matematikundervisningen då hon 
inte vill att undervisningen ska vara läromedelsstyrd. Lärare 2 säger:	

Det är så lätt hänt att barnen bara tror att arbete är att jobba i en bok och det vill man ju 
bort ifrån. Att prata, resonera och diskutera hur problem kan lösas är också matematik. 
Jag strider för att inte ha något läromedel, boken vill man ju undvika så länge det går 
(Lärare 2). 

Resultatet visar att sex lärare som använder läromedel är nöjda med sitt val. De 
tycker att det läromedel var och en av dem har valt är tydligt, strukturerat och 
lättanvänt. Även lärare 2 är nöjd med att ha valt bort läromedlet. Lärare 7 
uttrycker: 

Jag är nöjd. Det är ganska enkelt och man får med det mesta man behöver kunna.  

Lärare 4 säger: 
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Jag är mycket nöjd. Prima är tydlig och strukturerad och passar min lärarstil. Jag 
upplever också att de elever jag har frågat om Prima tycker att den är enkel att förstå. 
Jag tycker också att det är lagom mycket av varje del och varje grej.  

Lärare 8 uttrycker: 

Jag har provat andra läromedel tidigare och jag känner att den här är inbjudande. Det 
är inte för mycket klutter på sidorna utan den är ganska ren. Den är ganska omfattande 
men sen får man ju lägga till saker typ kring problemlösning. 

Lärare 3 är försöksperson till materialet Rik matematik som är framtaget av 
Mälardalens högskola. Skolan blev erbjuden att testa materialet i årskurs 1 och 
lärare 3 var den enda på skolan som tog chansen att prova materialet i sin klass. 
Hon är både nöjd och missnöjd med materialet och säger: 

Själva boken tycker jag är bra men genomgångarna tycker jag ibland kan bli lite 
komplicerade. Jag brukar gå igenom genomgångarna inför varje lektion och ta bort om 
det är något som jag tycker gör det krångligare. 

Lärarnas chef har bestämt att var och en av lärarna själva får välja vilket 
läromedel de vill använda i matematikundervisningen. För att välja vilket 
material som ska användas gör lärarna på liknande sätt. Lärarna åker på 
läromedelsmässor, beställer hem provexemplar av olika läromedel och tittar 
igenom dem och jämför materialen med varandra. De diskuterar i arbetslagen 
och med parallellärarna. Lärare 5 säger: 

Först tittar man igenom och jämför olika läromedel och försöker få en helhetsbild av 
materialet. Man försöker även få en sorts bild av hur materialet fungerar utifrån de 
olika räknesätten, problemlösning och övriga delar. Sen provar man ju i klass och 
reflekterar.  

Fem av lärarna har tidigare använt ett annat läromedel än det nuvarande. De 
har alla upplevt att det tidigare läromedlet har varit otydligt, obegripligt, för 
abstrakt och rörigt.  

Lärare 2, som har valt att inte använda något läromedel, utgår från sina egna 
erfarenheter och väljer uppgifter utifrån vad som passar tillfället och den 
aktuella barngruppens förutsättningar. Lärare 2 förespråkar ett laborativt 
arbete för att det enligt henne ger mer diskussioner kring uppgifterna.  

4.2	Läromedlets	o=llräcklighet	gällande	problemlösning	
Resultatet visar att även om de sju lärarna som har ett läromedel är nöjda med sina val, 
tycker de inte att läromedlet stödjer problemlösningsundervisningen i särskilt stor 
utsträckning. Trots att alla lärare inte har samma läromedel är de eniga om att 
problemlösningsområdet är bristfälligt. När lärarna valde läromedel kopplade de inte 
materialet till vilket stöd det gav för problemlösningsundervisningen. Lärare 2 utgick 
desto mer ifrån problemlösning när hon valde att inte ha ett läromedel. Hon tycker inte 
att ett läromedel gynnar det egna tänket då eleverna inte får chans att sätta ord på sitt 
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resonemang om en matematikbok används. Lärare 2 menar att arbeta i en bok bara blir 
att redovisa en lösning. Hon säger:	

Att kunna sätta ord och beskriva sina tankar är svårare för eleverna och det behöver de 
träna mycket på för att kunna göra och det gör du inte om du bara har ett läromedel där 
du enbart skriver eller ritar din lösning. Jag saknar aldrig den fysiska boken. 

De lärare som valt att arbeta med läromedel använder de problemlösningsuppgifter som 
finns i läromedlet men de tycker inte att det är tillräckligt. Resultatet visar att de 
problemlösningsuppgifter som finns med i de läromedel som lärarna har valt både är 
rutinuppgifter i textform och rika problem. Samtliga sju lärare anser dock att antalet 
problemlösningsuppgifter är för få och väljer därför att komplettera sin 
problemlösningsundervisning med eget material. Lärare 7 upplever att det är en bra 
grund i boken men väljer att komplettera med andra uppgifter utöver det som finns i 
boken för att eleverna ska få möjlighet att fördjupa sin förståelse för problemlösning. 
Lärare 8 tycker att det är för lite problemlösning i läromedlet och att de uppgifter som 
finns inte är tillräckligt verklighetsförankrade. Hon menar också att eleverna behöver 
lära sig att matematik inte enbart handlar om att jobba i boken eftersom 
problemlösning dyker upp överallt. Lärare 1 upplever att läromedlet inte har tagit upp 
problemlösning än men tycker inte heller att det har varit aktuell då hon inte har 
kommit så långt i sin undervisning. Lärare 1 uttrycker: 

Jag har inte kommit så långt i min undervisning, allt är ju nytt för barnen så nu gör vi 
allt tillsammans och därför har det inte blivit någon problemlösningsundervisning än.  

Då det inte finns tillräckligt med problemlösningsuppgifter i de läromedel som 
lärarna använder arbetar de inte bara utifrån matematikboken i 
problemlösningsundervisningen. Lärare 3 uttrycker att hon lyfter in konkret 
material i undervisningen för att låta eleverna prova olika strategier som 
läroboken inte tillåter. Hon anser också att det konkreta materialet bidrar med 
att på ett tydligt sätt kunna visualisera problemlösningen. Lärare 4 anser att 
läromedlet innehåller för få problemlösningsuppgifter och därmed ger för lite 
stöd för att kunna diskutera problemlösning. Hon väljer därför att lyfta in eget 
material för att ge eleverna möjlighet att prata om olika tillvägagångssätt och 
metoder för att lösa problemen. Lärare 5 tycker också att läromedlet innehåller 
alldeles för få problemlöningsuppgifter. Hon anser också att de uppgifter som 
finns i läromedlet oftast inte passar eleverna i klassen och väljer då att 
komplettera med eget material som är anpassat utifrån hennes elevgrupp. Även 
lärare 6 anser att det är för lite problemlösningsuppgifter i läromedlet. Hon 
tycker också att det kan bli tråkigt att enbart jobba i boken och väljer därför att 
arbeta med eget material vid sidan boken. Lärare 7 anser att de 
problemlösningsuppgifter som finns i läromedlet är för enformiga och 
utformade på ett sätt som bara gynnar det enskilda arbetet. Hon tycker inte 
heller att det finns olika svårighetsgrader på problemen i läromedlet. Hon väljer 
därför att komplettera med andra problemlösningsuppgifter tillåter par- och 
grupparbete. Lärare 7 säger:  
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I läromedlet är det mest individuell problemlösning som elever ska kunna klara själv. 
Jag brukar därför komplettera med andra problem som stödjer diskussioner. Då kan 
man också välja svårare problem när de är fler som klurar tillsammans och sådant har 
de inte i boken tycker jag.  

Lärare 6 anser att problemlösningsuppgifterna i läromedlet inte är tillräckligt 
utmanande för eleverna. Hon säger att de rika problemen och de riktigt kluriga 
uppgifterna inte finns i grundboken, utan att de finns i extraböcker. Lärare 6 
säger: 

Det är ju kanske något negativt med de här extraböckerna. De elever som är duktiga blir 
ännu duktigare men de elever som är lite svagare får aldrig chans att möta de kluriga 
uppgifterna.  

Resultatet visar att majoriteten av lärarna uttrycker en osäkerhet angående om 
läromedlet är tillräckligt för att eleverna ska kunna nå upp till kunskapskraven 
gällande problemlösningsförmågan. Lärare 6 anser att läromedlet inte är 
tillräckligt eftersom hon uttrycker att det finns ett behov av att komplettera 
problemlösningsuppgiftera utöver det som finns i läromedlet. Lärare 4 och 8 
uttrycker att de är osäkra på om det är problemlösningen i läromedlet eller den 
övriga problemlösningsundervisningen som bidrar till att eleverna når upp eller 
inte till kunskapskraven. Lärare 5 anser dock att läromedlet inte är tillräckligt 
för att eleverna ska kunna nå upp till kunskapskraven gällande 
problemlösningsförmågan.  Även lärare 2 som arbetar utan läromedel uttrycker 
en viss osäkerhet kring sitt sätt att arbeta och om arbetssättet är tillräckligt för 
att eleverna ska kunna utveckla sin problemlösningsförmåga. Hon säger att det 
är många faktorer som påverkar elevernas resultat, bland annat att alla elever 
ska få tid och utrymme att komma till tals.  

4.3	Stödet	som	önskas	I	läromedlet	och	lärarhandledningen	
Till varje läromedel finns en lärarhandledning. Lärare 4 och 8 har valt att inte använda 
lärarhandledningen som ett stöd för undervisningen och utgår istället från egna 
erfarenheter och känsla när de undervisar. Lärare 8 uttrycker att hon inte är 
lärhandledningsstyrd utan fokuserar istället på vad som står i läroplanen när hon 
planerar sin problemlösningsundervisning. Lärare 5 och 6 använder den till viss del. 
Lärare 1, 3 och 7 använder handledningen kontinuerligt. De uttrycker att de får bra tips 
och idéer gällande den övergripande matematikundervisningen men de är eniga om att 
handledningarna är bristfälliga gällande problemlösningsundervisningen. Lärarna 
finner inget stöd för hur de kan tänka kring eventuella fallgropar och svårigheter som 
kan uppstå i problemlösningsundervisningen. Dock uttrycker lärare 7 att handledningen 
stöttar hennes eget lärande i viss mån. Hon säger: 

Jag har inte alltid samma syn på hur man ska lära ut som lärarhandledningen har, så 
ibland får man ju följa den och ibland anpassa till vad som passar bättre. Den är bra 
som en grund men behöver kompletteras. 

Lärare 6 skulle vilja att lärarhandledningen tog upp fler strategier om hur 
eleverna skulle kunna angripa problemen och vilka fallgropar som kan uppstå. I 
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dagsläget finner hon inget stöd i lärarhandledningen för 
problemlösningsundervisningen och har därför valt att inte använda 
handledningen i det syftet. Dock använder hon lärarhandledningen i övrig 
matematikundervisning. Lärare 5 tycker att problematiken i förståelsen saknas 
och att diskussionen om alternativa sätt att förklara också borde finnas med i 
handledningen. Lärare 2 har ingen lärarhandledning och även om hon inte 
saknar ett fysiskt läromedel tycker hon att en handledning skulle kunna vara 
användbar för att få nya perspektiv som hon själv inte har tänkt på. 

4.4	Problemlösningsundervisningen	i	klassrummet	
Resultatet visar att alla åtta lärare är eniga om att problemlösningsundervisningen inte 
är ett fast inslag i matematikundervisningen. Lärare 3 säger att det ibland blir en hel 
lektion som bara handlar om problemlösning och att det vissa veckor inte blir något alls. 
Hon uttrycker också att ju mer matematik eleverna lär sig desto mer problemlösning tar 
läromedlet upp. Även lärare 5 säger att problemlösning får mer utrymme i 
undervisningen ju äldre eleverna blir. Lärare 1 säger att läromedlet inte alls tar upp 
problemlösning i dagsläget och hon försöker därför få in problemlösning i 
morgonsamlingar istället. Lärare 8 uttrycker att hon inte fokuserar på att ha rena 
problemlösningslektioner utan att hon försöker få in problemlösning som en naturlig 
del i all matematikundervisning. 	

I problemlösningsundervisningen varierar arbetssätten. Resultatet visar att alla 
åtta lärare varierar sin undervisning med enskilt arbete, par- eller grupparbete 
och ibland även helklassdiskussioner. Lärare 3 säger att eleverna får arbeta 
enskilt eller tillsammans med sin bordsgranne. Hon säger också att 
helklassdiskussioner förekommer då alla elever löser den aktuella uppgiften 
tillsammans. Lärare 8 uttrycker att hon blandar olika arbetssätt men att hon 
alltid avslutar på samma sätt. Hon säger: 

Vi avslutar alltid i helklass och går igenom saker. Vi lyfter både det som har gått bra och 
det som har gått mindre bra.  

Lärare 4 säger att det oftast blir pararbete eller enskilt arbete då 
klassrumsmiljön inte är optimal för annat arbete. Lärare 1 anser att eleverna 
behöver förstå uppgiften på individnivå innan eleverna jobbar i par. För att 
samtalen ska bli givande väljer lärare 5 att låta eleverna jobba i grupper om tre 
elever. Hon menar att alla tre eleverna i gruppen på så sätt får en roll och ingen 
hamnar utanför. Lärare 6 uttrycker att ljudnivån blir för hög om eleverna ska 
jobba i grupp och låter därför eleverna jobba i par. Lärare 2 jobbar mest i 
halvklass då hon tycker att det tillåter eleverna att komma till tals, visa hur de 
har tänkt och möjlighet till att laborera.  

Resultatet visar att lärare 2 väver in olika problemlösningsstrategier i sin undervisning i 
vardagliga situationer, så som exempelvis samlingsstunder. Där lyfter hon ett problem 
och elevernas olika tankesätt diskuteras. Hon uttrycker att eleverna får förklara hur de 
kommer fram till en lösning och på så sätt kan hon hjälpa eleverna att synliggöra olika 
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problemlösningsstrategier. Även lärare 8 använder eleverna i klassen för att lyfta olika 
strategier. Hon säger att de elever som är väldigt kunniga får dela med sig av sina sätt 
att lösa olika problem. Hon uttrycker: 

Det finns elever som är matematiker och väldigt kunniga. De har lite andra sätt att 
tänka på och det försöker jag lyfta så att de kan få förklara och visa för klassen att man 
kan tänka på olika sätt. 

Lärare 6 uttrycker att hon låter alla elever rita sina lösningar då den strategin 
enligt henne passar både svaga och starka elever. Hon säger också att klassen 
gör många uppgifter tillsammans på tavlan för att kunna synliggöra olika 
problemlösningsstrategier. Lärare 6 menar att hon som lärare behöver stanna 
upp och inte bara nöja sig med svaren från eleverna. Hon säger:  

Det är jätteviktigt att ta upp felsvar och att man lär sig av de svaren. Gör man det 
tillräckligt många gånger bringar det förhoppningsvis framgång hos eleverna.  

Resultatet visar att eleverna reagerar på olika sätt när lärarna väljer att frångå 
läromedlet i problemlösningsundervisningen. Lärare 1 säger att det för hennes 
elever inte gör någon skillnad att jobba praktiskt eller att jobba i boken. Lärare 3 
uttrycker att hennes elever uppskattar problemlösningsundervisningen som 
innefattar konkret material. Lärare 4 säger att hennes elever inte är 
läromedelsstyrda och att hon inte får några reaktioner från eleverna om hon 
frångår boken i undervisningen. Även lärare 5 får positiva reaktioner från 
eleverna när problemlösningsundervisningen innehåller andra uppgifter är de 
som finns i läromedlet. Lärare 6 säger att hennes elever är vana vid att jobba 
med annat material än boken men kan ibland fråga efter boken vid de tillfällen 
när den inte används. Både lärare 7 och 8 får liknande reaktioner från sina 
elevgrupper. Lärare 8 uttrycker att hennes elever enbart vill jobba i boken. Hon 
säger att det inte spelar någon roll hur många gånger hon förklarar för eleverna 
att matematik handlar om så mycket mer än bara matematikboken, de vill ändå 
alltid arbeta i den. Lärare 8 uttrycker: 

Eleverna uppfattar boken som en trygghet där man får återkoppling på ett annat sätt. 
De behöver bli bekräftade och få den där signaturen och kunna visa konkret att det här 
har jag producerat.   

Lärare 7 får liknande reaktioner i sin elevgrupp. Hon säger:  

Många vill gärna jobba i boken för det är då de tycker att man jobbar matematik.   

4.5	ResultatsammanfaQning	
Vårt resultat visar att sju av de åtta intervjuade lärarna använder sig av läromedel i 
matematikundervisningen. Alla sju lärare anser att det finns brister i 
problemlösningsdelen av läromedlet men samtidigt nämnder de alla att problemlösning 
inte var i fokus när de valde läromedel. Den lärare som valde bort läromedlet fokuserade 
på problemlösning när hon valde bort boken då hon ansåg att boken hindrade elevernas 
egna tänkande. För att komplettera läromedlets briser i problemlösning väljer lärarna 
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att ta in eget material för att ge eleverna större möjlighet att utveckla 
problemlösningsförmågan. Problemlösning är inte ett fast inslag i 
matematikundervisningen i någon av lärarnas klassrum. Resultatet visar att lärarnas 
arbetssätt ofta innefattar konkret material i problemlösningsundervisningen och par- 
eller grupparbete varvas med enskilt arbete. Två av åtta lärare använder 
helklassdiskussioner för att presentera olika strategier som eleverna har använt för att 
lösa ett problem. Vårt resultat visar att majoriteten av eleverna inte är styrda av 
läromedlet då lärarna uttrycker att de inte får några invändningar eller reaktioner från 
eleverna när läromedlet väljs bort. Resultatet visar att två av åtta lärare har valt att 
undervisa utan att ta stöd av lärarhandledningen och utgår istället från egna 
erfarenheter. Tre av lärarna använder handledningen som ett stöd i undervisningen och 
uttrycker att den ger dem tips och idéer om undervisningen men tycker inte att den ger 
tillräckligt stöd för problemlösningsundervisningen. Vårt resultat visar att lärarna 
upplever en saknad av stöd i lärarhandledningen om hur de kan bemöta svårigheter och 
fallgropar i problemlösningsundervisningen. Vårt resultat visar att läraren som valt bort 
läromedlet anpassar undervisningen utifrån barngruppen och även om hon inte saknar 
den fysiska matematikboken uttrycker hon att stödet från en lärarhandledning skulle 
vara bra att ha. 

Vi kommer i följande kapitel diskutera resultatet gentemot tidigare forskning och även 
ta upp vilka olika konsekvenser resultatet kan få utifrån vår tolkning och vad det skulle 
kunna betyda för lärare. 

5. Diskussion		
5.1	Resultatdiskussion	
Resultatet visar att sju av åtta lärare använder läromedel i matematikundervisningen. 
Alla sju lärare upplever att det finns brister i problemlösningsdelen i läromedlet då de 
tycker att problemlösningsuppgifterna är för få. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 
samt Palmér och van Bommel (2016) skriver att elever behöver få möta olika slags 
problemlösningsuppgifter för att kunna samla på sig olika problemlösningsstrategier 
som kan leda till att eleverna bland annat utvecklar förmågan att tänka logiskt, 
strukturerat och systematiskt. Resultatet visar att de problemlösningsuppgifter som 
finns i läromedlet finns i slutet av kapitlet och då oftast är på en för låg nivå och de mer 
utmanande uppgifterna finns i separata extraböcker. Brehmers (2015) forskning visar 
på ett likvärdigt resultat då även han menar att problemlösningsuppgifter är för få och 
på fel svårighetsgrad. Vi tänker att en konsekvens av resultatet utifrån det ovanstående 
författare skriver blir att en stor del av eleverna i klasserna aldrig får möta de 
problemlösningsuppgifter som finns i läromedlen. Björklund och Grevholm (2014) 
menar att problemlösningsuppgifterna som finns i läromedlen inte ger tillräckligt 
många möjligheter att öva på problemlösningsförmågan. Utifrån det Björklund och 
Grevholm skriver tänker vi att lärare kan komma att behöva komplettera läromedlet 
med andra problemlösningsuppgifter än de som finns i böckerna för att ge alla elever en 
möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga och en djupare matematisk 
förståelse.  
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Vårt resultat visar att samtliga lärare har valt att komplettera sin 
problemlösningsundervisning med egna uppgifter där olika strategier blir synliga, då 
läromedlet inte räcker till. Jukić Matić (2019) skriver att lärare kan anpassa sin 
undervisning genom att bli medveten om lärobokens för- och nackdelar och därmed 
kunna lyfta in annat material när det behövs. Även Davis och Krajcik (2015) menar att 
undervisningen behöver anpassas utifrån målet med lektionen. Remillard (2005) menar 
att läromedlet och lärare kompletterar varandra då lärarens tolkning av läromedlet ska 
kunna hjälpa läraren att välja ut det mest relevanta innehållet och därmed kunna 
planera sin undervisning och möjliggöra ett lärande för eleverna som gynnar den 
matematiska förståelsen. Utifrån det Jukić Matić, Davis och Krajcik samt Remillard 
skriver tolkar vi det som att lärarna är medvetna om läromedlets potential och brister då 
flera av dem kompletterar sin problemlösningsundervisning för att kunna nå upp till de 
matematiska mål som finns för lektionerna. Även om Ammert (2011) menar att 
läromedel skapar trygghet för läraren och underlättar undervisningen visar vårt resultat 
att läromedlet inte ger den trygghet lärarna önskar i problemlösningsundervisningen. 
Vårt resultat visar också att lärarna upplever att lärarhandledningen ger dem stöd i 
övrig matematikundervisning men är otillräcklig inom problemlösningsdelen. 
Resultatet visar att det stöd lärarna saknar i läromedlet och lärarhandledningen är olika 
problemlösningsstrategier, fallgropar, alternativa sätt att förklara och tips på hur 
problemlösningsundervisningen kan bedrivas. Ball och Cohen (1996) menar att en 
välformulerad lärarhandledning kan stötta läraren i sitt arbete samtidigt som Ahl, 
Hoelgaard och Koljonen (2013) menar att bristen på tips och idéer i lärarhandledningen 
leder till att lärare begränsas i sitt arbete. Vi tolkar därför vårt resultat som att lärarna 
inte får det stöd som behövs för problemlösningsundervisningen och landar i frågan hur 
pass väl lärarhandledningar är utformade för att stötta lärare i problemlösning. 
Hoelgaard (2015) skriver att en lärarhandledning behöver vara utformad på ett sätt som 
ger lärare stöd i både i det pedagogiska och didaktiska arbetet. Vi tolkar vårt resultat 
som att stödet Hoelgaard skriver om inte finns i de lärarhandledningar som lärarna 
använder eftersom de uttrycker att de saknar vägledning kring 
problemlösningsundervisningen.  

Vårt resultat visar även att läromedlet inte tar upp olika problemlösningsstrategier. 
Utifrån resultatet tolkar vi det som att läromedlet inte ger stöd att som lärare kunna 
förutse olika elevlösningar utifrån olika strategier. Smith och Stein (2014) skriver att 
läraren genom att förutse elevlösningar kan förbereda sig på vilka olika strategier som 
eleverna kommer använda för att lösa problemen och författarna menar även att det kan 
leda till att läraren på ett bra sätt kan stärka den matematiska idén som är tänkt för 
lektionen. Både Sidenvall (2019b) och Lester (1996) betonar lärarens roll som en viktig 
del i problemlösningsundervisningen då responsen eleverna får under lektionen spelar 
roll för elevernas fortsatta utveckling i problemlösningsförmågan. Eftersom vårt resultat 
visar att läromedlet och lärarhandledningen inte tar upp olika strategier och tänkta 
elevlösningar tolkar vi det som att en konsekvens av detta är att lärarna inte kan lägga 
tillräckligt mycket vikt på planeringen utan istället behöver improvisera 
undervisningen. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) samt Palmér och van Bommel 
(2016) menar att lärare kan hjälpa elever att utöka sin kunskap om olika sätt att lösa 
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problem genom att undervisa om flera olika problemlösningsstrategier. Dock visar vårt 
resultat att lärarna inte får något stöd för att lära ut om olika strateger. Lester (1996) 
menar att det är svårt att undervisa om och i problemlösning och att det av den 
anledningen kan bli svårt för elever att utveckla sin problemlösningsförmåga. Utifrån 
resultatet som visar att lärarna upplever att olika strategier saknas i läromedlet och 
lärarhandledningen tolkar vi det som att lärarna inte får det stöd de behöver för att 
kunna undervisa på ett varierat sätt som leder till att eleverna lär sig olika strategier.  

Smith och Stein (2014) skriver att genom att överblicka elevlösningar kan lärare ges 
stöd i att kunna uppmärksamma vilka strategier eleverna använder för att sedan kunna 
följa upp elevernas arbete med diskussion som i sin tur kan främja det matematiska 
innehåll som var tänkt för lektionen. Ryve, Hemmi och Kornhall (2016) menar att en 
lärarhandledning utformad på rätt sätt skulle kunna användas som ett hjälpmedel för 
läraren att skapa lärtillfällen som möjliggör utveckling för elevernas resonemangs- och 
problemlösningsförmåga. En lärarhandledning som inte ger läraren stöd och förslag på 
gynnsam problemlösningsundervisning kan enligt Ahl, Hoelgaard och Koljonen (2013) 
leda till att lärare begränsas i sin undervisning. Vårt resultat visar att även om 
läromedlet inte ger lärarna stöd i att överblicka elevernas arbete iakttar och observerar 
några av lärarna elevernas arbete för att kunna lyfta olika elevlösningar i 
undervisningen och komplettera läromedlet med uppgifter som stimulerar elevernas 
problemlösningsförmåga. Smith och Stein (2014) menar att läraren genom att 
överblicka elevlösningar lättare ska kunna få syn på de strategier eleverna använder för 
att senare kunna hjälpa eleverna vidare i det matematiska innehållet som lektionen 
syftar till att lära ut. Resultatet visar att lärarna upplever läromedlets 
problemlösningsuppgifter som otillräckliga och inte rika nog på matematiskt innehåll. 
Även om Lester (1996) menar att läraren behöver stötta elever i sin utvecklig genom att 
observera dem under problemlösningsundervisningen tolkar vi det med hjälp av vårt 
resultat som att läromedlets problemlösningsdel inte ger de förutsättningar som krävs 
för att kunna överblicka elevernas arbete. Remillard (2005) skriver att lärare behöver 
tolka läromedlet och komplettera sin undervisning med annat material då läromedlet 
inte lever upp till de mål som finns och elevernas behov för att kunna skapa en 
undervisning som ger eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper. Även Beyer och 
Davis (2009) menar att lärare utifrån lektionens mål och elevgruppens behov kan tolka 
läromedlets innehåll för att forma och anpassa undervisningen då läromedlet inte 
räcker till. Utifrån resultatet tolkar vi det som att en konsekvens av bristerna i 
läromedlet blir att läraren behöver komplettera sin undervisning med andra uppgifter 
för att eleverna ska kunna använda olika strategier som läraren i sin tur kan överblicka.  

Resultatet visar att läromedlet lärarna använder inte ger stöd i att välja ut olika 
elevlösningar för att kunna ta upp olika strategier. Lampert (2001) menar att det kan 
underlätta för läraren att välja ut olika elevlösningar som ska presenteras. Lampert 
menar vidare att detta bidrar med att kunna studera olika elevers val av strategier vid 
problemlösning. Lester (1996) menar att undervisningen behöver ge utrymme till att 
uppmärksamma olika slags problem och olika problemlösningsstrategier för att 
eleverna ska kunna utveckla sin problemlösningsförmåga. Hiebert & Grouws (2007) 
skriver att undervisningens utformning är av stor vikt för att kunna skapa tillfällen där 
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eleverna ges möjlighet till kunskapsutveckling. Resultatet vi fått gör att vi tolkar det som 
att lärarna inte kan förlita sig på enbart läromedlet när det planerar sin 
problemlösningsundervisning då läromedlet inte ger dem möjlighet till att kunna 
synliggöra elevernas olika strategier. Resultatet visar att de problemlösningsuppgifter 
som finns i lärarnas valda läromedel till största del är rutinuppgifter i textform. Vidare 
tolkar vi det som att en konsekvens av den typen av problemlösningsuppgifter gör att 
det inte finns tillräcklig variation i elevernas i lösningarna för att lärarna ska kunna välja 
ut lösningar med olika matematiskt innehåll. Smith och Stein (2014) skriver att lärare 
genom att välja ut elevlösningar med olika lösningsmetoder och matematiskt innehåll 
lättare kan presentera olika problemlösningsstrategier för att hjälpa eleverna komma 
vidare i den matematiska förståelsen. Skolinspektionen (2009) skriver att majoriteten 
av de uppgifter som finns i matematikböcker är rutinuppgifter som ska beräknas med 
hjälp av givna regler. Vårt resultat gör att vi uppfattar det som att en konsekvens av 
läromedlets brister bli att läraren behöver komplettera läromedlet med egna 
problemlösningsuppgifter för att kunna skapa lärorika tillfällen där olika strategier 
hamnar i fokus för undervisningen. Remillard (2005) menar att utbildningsresultaten 
påverkas både av kvalitén i läromedlet och av lärarens egna kompetenser. Även 
Hansson (2011) belyser vikten av lärarens roll och kunskaper kring att kunna stötta 
eleverna i sin utveckling genom att kunna vägleda dem. Utifrån det Remillard och 
Hansson skriver landar vi i att lärarens roll blir avgörande för elevernas utveckling när 
läromedlet inte stödjer läraren i att välja ut relevant matematiskt innehåll för 
problemlösningsundervisningen.   

Resultatet visar att varken läromedlet eller lärarhandledningen ger något stöd för att 
kunna koppla ihop elevers lösningar och val av strategier utifrån 
problemlösningsuppgifterna. Utifrån resultatet tolkar vi det som att lärarna behöver 
frångå läromedlet då det oftast inte stödjer interaktion elever emellan och inte heller 
diskussioner i större grupper. Hiebert & Grouws (2007) menar att elevernas möjligheter 
till utveckling påverkas av lärarens undervisningsmetod, däribland vilket utrymme 
diskussioner får och på vilket sätt de förs. Resultatet visar att lärarna väljer att använda 
helklassdiskussioner i problemlösningsundervisningen även i de fall läroboken inte 
bjuder in till det. Vi tolkar resultatet som att lärarna är medvetna om lärobokens brist 
på uppgifter som bygger på diskussion, och väljer därför att inkludera 
helklassdiskussioner i sin undervisning där samtal elever och lärare emellan är i fokus. 
Skolinspektionen (2009) skriver att enskilt arbete är den mest förekommande 
arbetsmetoden i matematikundervisningen. Taflin (2007) menar att en gynnsam 
arbetsmetod för att utveckla problemlösningsförmågan är att låta eleverna resonera 
matematiskt. Utifrån det Skolinspektionen och Taflin skriver tolkar vi resultatet som att 
enbart läromedelsstyrd problemlösningsundervisning inte ger eleverna utrymme till att 
utveckla varken sin problemlösning- eller resonemangsförmåga. Vi landar återigen i att 
behovet av att komplettera problemlösningsundervisningen med egna uppgifter finns 
för att lärarna ska kunna tillämpa praktiken för att kunna knyta ihop den matematiska 
idén med elevernas olika lösningar och strategier. 

Skolinspektionen (2009) skriver att matematikundervisningen inte har 
tillräckligt stort fokus på problemlösning. Vårt resultat visar på liknande 
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implikationer då lärarna uttrycker att problemlösning inte är ett regelbundet 
inslag i matematikundervisningen. Ryve, Hemmi & Kornhall (2016) skriver att 
matematikundervisningen i den svenska skolan oftast bygger på elevers 
enskilda arbete i läroboken. Även om lärarna kompletterar sin 
problemlösningsundervisning tolkar vi resultatet som att läromedlets avsaknad 
av problemlösningsuppgifter leder till att problemlösning inte får tillräckligt 
stort utrymme i matematikundervisningen. Resultatet visar att lärarna väger 
upp lärobokens brister genom att komplettera problemlösningsundervisningen 
med egna uppgifter som bjuder in till matematiska resonemang och olika 
strategier med hjälp av par- och grupparbete. Några av lärarna har även valt ett 
arbetssätt som innefattar konkret material för att synliggöra den matematiska 
idén. Lester (1996) menar att lärare behöver anpassa 
problemlösningsundervisningen på en lämplig svårighetsgrad för att kunna 
synliggöra olika problemlösningsstrategier för att eleverna ska kunna fördjupa 
sin matematiska förståelse. Utifrån det Lester skriver tolkar vi vårt resultat som 
att lärarnas val av arbetssätt när de väljer att frångå läromedlet gynnar 
elevernas problemlösnings- och resonemangsförmåga. Sidenvall (2019a) styrker 
vårt resonemang då han menar att ett effektivt sätt att skapa en matematisk 
förståelse är att lära genom problemlösning. Eftersom vårt resultat dock visar 
att problemlösning inte sker kontinuerligt och att lärarna uttrycker att de inte 
får det stöd de behöver från läromedlet tolkar vi resultatet i linje med Lesters 
(1996) föreställning att problemlösning är ett komplicerat inslag att undervisa 
om i matematiken.  

5.3	Metoddiskussion	
Eftersom syftet med studien var att fördjupa kunskapen om lärares uppfattning och 
åsikter om läromedlets stöd i problemlösningsundervisningen kändes valet av 
datainsamlingsmetod som självklart. Vi var bekanta med intervju som metod och vi 
kände oss därför trygga med det valet. Även om vi kände oss trygga med att använda 
intervjuer som datainsamlingsmetod var det vissa oförutsedda situationer som uppstod 
som kan ha påverkat resultatet. När vi intervjuade lärarna satt vi i deras klassrum eller i 
deras lärarrum. Vid sju av åtta intervjuer kom någon utomstående in i rummet vi satt i 
och det ledde till att intervjun avbröts. Det kan ha medfört att informanterna kom av sig 
när de blev avbrutna och eventuellt tappade fokus som gjorde att svaret blev mindre 
utförligt än om informanterna inte hade blivit avbrutna. Det vi har lärt oss efter dessa 
incidenter är att alltid ha ett bokat rum som bara vi har tillgång till under intervjuerna.   

Vi genomförde intervjuerna under våra sista praktikveckor och tänkte att det skulle vara 
enkelt att få till intervjutillfällen under denna tid med våra informanter. Vi har i 
efterhand lärt oss att även om vi befann oss på samma arbetsplats var lärarna inte lika 
flexibla med att avsätta tid för intervjuerna som vi först trodde.  Även om vi redan några 
veckor tidigare hade mailat alla berörda lärare angående intervjuerna visade de inte så 
mycket intresse alla gånger för att få till en intervju. Vi skulle redan innan vi kom dit 
haft bestämda dagar och tider med lärarna för intervjuerna. Resultatet kan ha påverkats 
eftersom intervjuerna ibland skedde hastigt för att informanterna hade mycket annat att 
göra och svaren blev kanske därefter.  

	22



När vi genomförde studien dök det upp nya frågor och funderingar kring de läromedel 
som lärarna använde som vår studie inte kunde ge svar på. Det hade varit intressant att 
studera materialen närmare och inte enbart utgå från lärarnas upplevelser. Även om det 
hade varit intressant att undersöka kom vi till insikt och insåg att vi var tvungna att 
släppa de tankarna för att kunna fokusera på denna studies syfte och de 
forskningsfrågor vi utformat för att resultatet skulle bli så relevant som möjligt.  

6. Avslutning	
Syftet med studien var att undersöka vilket stöd läromedlet ger i 
problemlösningsundervisningen för att få reda på i vilken mån läromedlet behöver 
kompletteras med eget material för att ge eleverna möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga. Vårt resultat visar att sju lärare som använder läromedel 
anser att stödet för problemlösningsundervisningen är litet och har därför valt att 
komplettera sin problemlösningsundervisning med eget material. Lärarna tycker att de 
problemlösningsuppgifter som finns i läromedlet är för få och inte tillräckligt rika på 
matematik. Resultatet visar också att lärarna saknar stöd för hur de som lärare kan 
tänka kring problemlösning och att kunna förutse fallgropar och svårigheter som kan 
uppstå vid problemlösning. Lärarna saknar tips och idéer på strategier och alternativa 
sätt att förklara i lärarhandledningen som kan hjälpa dem i sin 
problemlösningsundervisning. Problemlösning är inte ett fast inslag i 
matematikundervisningen i någon av lärarnas klassrum. Lärarnas arbetssätt innefattar 
ofta konkret material i problemlösningsundervisningen och par- eller grupparbete 
varvas med enskilt arbete. Utifrån resultatet blir vårt bidrag till vetenskapen att det 
finns ett behov att frångå läromedlet i problemlösningsundervisningen eftersom det inte 
finns tillräckligt med stöd i läromedlet för att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin 
problem- och resonemangsförmåga. Vi tänker att detta påverkar forskningen genom att 
fler studier skulle behövas som berör problemlösningsundervisningen. Ett förslag på 
framtida forskning skulle kunna vara att undersöka i vilken mån de fem 
undervisningspraktikerna används av lärare och hur det kan stödja 
problemlösningsundervisningen för att komplettera de bristfälliga läromedlen.  
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Bilaga	1	–	intervjufrågor		
Vilken årskurs undervisar du i? 

Hur länge har du jobbat som lärare? 

Vilket läromedel använder du i matematik? 

Är du nöjd med ditt val av läromedel? Varför/Varför inte? 

Hur väljer du läromedel? 

Tar läromedlet upp olika problemlösningsstrategier? 

Får eleverna testa olika strategier? På vilket sätt? 

När du valde läromedel, kopplade du det till vilket stöd det gav för 
problemlösningsundervisning?  

Ger lärarhandledningen stöd i att planera problemlösningsundervisningen? 

Använder du läromedlet som ett stöd i problemlösningsundervisningen?  

Om ja, hur tillämpar du det stöd som ges för problemlösningsundervisning? 

Om nej, varför inte? 

Finns det något i läromedlet och lärarhandledningen som du saknar, som skulle kunna 
vara till hjälp för problemlösningsundervisningen? 

Hur stor del av undervisningen är inriktad mot problemlösning?  

Anser du att läromedlet är tillräckligt för att eleverna ska kunna nå upp till 
kunskapskraven gällande problemlösningsförmågan? 

Använder du lärarhandledningen som ett stöd i problemlösningsundervisningen? 

Anser du att lärarhandledningen stöttar ditt eget lärande gällande problemlösning? 

Arbetar du endast utifrån läromedlet i problemlösningsundervisningen?  

Om ja, varför? Om nej, varför inte?  

Om du frångår läromedlet, vilka reaktioner får du från eleverna? (roligt eller vill jobba 
vidare i boken?) 

Vilken typ av problemlösningsuppgifter är det i läromedlet? (rika problem, 
textuppgifter) 

Hur bedrivs din matematikundervisning kopplat till problemlösning? (enskilt, par, 
grupp) 

Känner du till de fem undervisningspraktikerna? 
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Om ja, hur känner du till dem och används de i din undervisning? Hur i så fall? 

Bilaga	2	–	missivbrev	
Läromedlets stöd i problemlösningsundervisningen 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Hej! 

Vi är två lärarstudenter som går vår sista termin på Mälardalens högskola och ska 
avsluta vår utbildning med att skriva vårt andra självständiga arbete. Ämnet vi valt att 
skriva inom är matematik och syftet med arbetet är att undersöka vilket stöd läromedlet 
ger i problemlösningsundervisningen. Vi vill göra den här undersökningen för att vi vill 
veta hur vi ska förhålla oss till stödet i vår egen kommande undervisning. 
Undersökningen är i form av en semistrukturerad personlig intervju med 
ljudupptagning, där samtliga lärare i årskurserna F–3 på Djurgårdsskolan har blivit 
tillfrågade. Anledningen till att vi gjort just detta urval är för att vi känner till skolan och 
personalen där sedan tidigare. Intervjun tar ungefär 30 minuter att genomföra och ditt 
deltagande utgör inga risker för dig. Svaren kommer i arbetet behandlas och presenteras 
anonymt och det är endast vi som kommer ha tillgång till dem. Ljudfilerna och 
anteckningarna från intervjuerna kommer sparas under arbetets gång och kommer 
därefter raderas.   

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst 
avbryta ditt deltagande utan närmare motivering och utan några negativa konsekvenser 
för dig. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens högskola 
som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Vi hoppas att du kan ta dig tid och 
hjälpa oss i vårt arbete. Tack på förhand! 

Ansvariga för undersökningen: 

Linn Nejman, 0703912138, lnn16003@stundet.mdh.se 

Susanne Csanadi, 0739564303, sci13001@student.mdh.se 

Handledare: Nicklas Ekebom, 021-101525, nicklas.ekebom@mdh.se  

Ytterligare upplysningar lämnas av Linn Nejman och Susanne Csanadi 

Ort/datum                                                           Plats för informantens underskrift 

______________________                   _________________________ 
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