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Syftet med denna studie är att beskriva sex åk 3 lärares uppfattningar om arbetet 
med att planera och leda helklassdiskussioner under problemlösningslektioner i 
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totalt sex lärare i årskurs 3 med minst tre års undervisningserfarenhet 
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The aim of this study is to describe six Grade 3 teachers' views on the work of planning 
and leading whole class discussions during problem-solving lessons in mathematics. 
The aim is also to describe what the teachers consider to be challenges in leading these 
whole class discussions. The method used is semi-structured interviews, in which a 
total of six teachers in Grade 3 with at least three years of experience were interviewed. 
The results from the interviews describe different strategies in teaching through whole 
class discussion during problem solving lessons and that the strategies place great 
demands on the teachers' competence and time access. The results also highlight the 
challenges that mathematics education in problem-solving entails, for example the 
preparations of whole-class discussions, and challenges of getting all students active in 
mathematical discussions. The conclusion that is reached is that whole class 
discussions are considered important for students but at the same time contains several 
challenges for teachers. 
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1 Inledning 

Forskaren Jo Boaler (2011) beskriver att om elever ska utveckla en positiv 
uppfattning om matematik behöver lärare utmana elevers nyfikenhet, samt vägleda 
och stötta dem i lösningar av komplexa matematiska problem. Problemlösning ger 
elever möjlighet att lära sig om matematik genom att de försöker lösa problem på 
sina egna sätt (Cai, 2003; Lampert & Cobb, 2003). Som Smith och Stein (2008) 
beskriver är helklassdiskussioner ett undervisningssätt som används för att få alla 
elever att diskutera och resonera om olika lösningar till ett problem. Eleverna 
diskuterar tillsammans med läraren om likheter och skillnader mellan olika lösningar 
och om olika mönster och strategier. Helklassdiskussioner kan bidra till att utveckla 
elevernas problemlösningsförmåga, kreativitet och resonemangsförmåga, vilket också 
läroplanen belyser (Skolverket, 2017).  
 
Lampard och Cobb (2003) samt Ball och Bass (2000) är forskare som har 
uppmärksammat att diskussioner inriktade på matematik tillsammans med eleverna 
samtidigt kan vara utmanande. Forskarna anser att engagera eleverna och stötta dem 
i form av frågor i matematiska diskussioner kan vara en utmaning för lärare. Även 
Cengiz (2007) betonar att för en matematisk helklassdiskussion ska vara givande 
krävs det att läraren ställer frågor som utmanar elevers förmågor, vilket är en 
komplex uppgift.  
 
Larsson (2015) beskriver i sin avhandling, som bygger på forskarna Smith och Steins 
(2008) modell de fem praktikerna, att denna modell har potential att hjälpa lärare 
att främja elevers matematiska tänkande genom helklassdiskussioner som bygger på 
elevernas lösningar till matematiska problem. De fem stegen i modellen är: förutse 
som innebär att läraren förbereder sig genom att förutse vilka tänkbara elevlösningar 
till ett matematiskt problem som kan uppkomma; överblicka, vilket innebär att 
läraren i klassrummet aktivt ska observera hur eleverna försöker lösa problemet; 
välja ut, som innebär att läraren väljer ut tänkbara elevlösningar för redovisning i 
helklass; ordna, vilket innebär att läraren sorterar i vilken ordning elevlösningarna 
skall presenteras under helklassdiskussioner; och koppla ihop, som innebär att 
eleverna ska ges möjlighet att se kopplingar mellan sina egna och andras lösningar. 
 
Den forskning som finns gällande problemlösning i matematik är gjord främst i de 
högre årskurserna och tar inte i samma utsträckning upp de strategier och 
utmaningar som finns för att leda helklassdiskussioner för årskurserna 1-3 (Smith & 
Stein, 2010). Det behövs därmed fler studier som kan belysa förberedelser, 
introduktion, stöttning och utmaningar om helklassdiskussioner inom 
problemlösning för de yngre åldrarna. Denna studie syftar till att ge ett bidrag till 
detta. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med denna studie är att beskriva sex åk 3 lärares uppfattning om arbetet med 
att planera och leda helklassdiskussioner i årskurs 3 samt vilka strategier de 
använder för detta. Syftet är också att beskriva vad lärare anser vara utmanande med 
att planera och leda helklassdiskussioner i problemlösning inom matematik. Syftet 
uppnås genom att besvara följande forskningsfrågor:  
 

1. Vilka strategier beskriver lärarna att de använder för att planera och leda 
helklassdiskussioner i problemlösning inom matematik? 

2. Vilka utmaningar beskriver lärarna med att planera och leda 
helklassdiskussioner i matematik med fokus på problemlösning? 
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2 Litteraturöversikt 

I följande avsnitt kommer tidigare forskning, samt övrig relevant litteratur som är 
viktiga för studiens syfte, att redovisas. Områdena innefattar vad ett matematiskt 
problem är, varför problemlösning är viktigt, samt vad Skolverket belyser avseende 
problemlösning. Vidare kommer forskning om helklassdiskussioner och utmaningar 
med helklassdiskussioner att tas upp. Denna forskning har framförallt genomförts av 
amerikanska forskare, exempelvis Margaret S. Smith och Mary Kay Stein (2008). 
 

2.1 Problemlösning 

2.1.1 Vad är ett matematiskt problem? 
Grevholm m.fl., (2012) och Ahlberg (1991) beskriver ett matematiskt problem som en 
situation eller uppgift där elever inte vet hur problemet ska lösas, det finns ingen 
given lösningsstrategi. För att hitta en lämplig lösningsstrategi måste problemet 
undersökas och olika strategier prövas. 
 
Grevholm m.fl., (2012) nämner vidare att ett matematiskt problem kan förekomma i 
skolan eller i vardagen. Eleven behöver då tolka texten i uppgiften för att sedan 
kunna göra medvetna val och lösa problemet.  
 
Vad lärare behöver ha i åtanke när elever löser ett matematiskt problem är att 
betydelsen, hur eleven tolkar problemet, kan vara olika från elev till elev, vilket bland 
annat Grevholm m.fl., (2012) och Ahlström, Emanuelsson, Wallby, Johansson och 
Ryding (1996) nämner.  Vidare belyser Grevholm m.fl., (2012) att problem därmed är 
individuellt och avgörs utifrån elevers tidigare erfarenheter och eller kunskaper.  
 
Grevholm m.fl., (2012) och Ahlberg (1991) definition av ett matematiskt problem i 
inledningen av denna rubrik vilket också är vår definition av ett matematiskt problem 
i denna studie.  
 

2.1.2 Varför är problemlösning viktigt? 

Forskning, bland av annat Grevholm m.fl., (2012), Ahlberg (1991), Lester och 
Lambdin (2006), samt Lampert och Cobb (2003), visar att lösa problem utvecklar 
elevernas tankar, idéer, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Det bidrar även till 
att eleven utvecklar ett sätt att planera, upptäcka samband mellan matematiken och 
verkligheten, förfinar sitt logiska tänkande, samt utvecklar sin resonemangsförmåga. 
Andra forskare, exempelvis Sterner (2015), belyser liknande tankar och framför att 
när elever får utrymme att diskutera problem lär de sig att välja ut lämpliga 
strategier. Forskning påvisar vidare att genom att lösa problem ges eleven möjlighet 
att lära sig begrepp och rutiner som utvecklar deras förmåga att lösa problem på ett 
mer effektivt sätt (Cai & Lester, 2010 & Grevholm m.fl. 2012).   

Forskarna Cai (2003) och Lampert och Cobb (2003) beskriver vidare att 
problemlösning ger eleverna möjlighet att lära sig om matematik samtidigt som de 
försöker lösa problem på sina egna sätt. Andra forskare beskriver, exempelvis Lester 
och Lambdin (2006), att elever som arbetat med problemlösning tidigt i skolgången 
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blir mer självständiga. Elever som får chansen att lösa svåra problem eller förstå 
helheten i en komplex idé, kan få ökad tilltro till sin egen förmåga. Vidare beskriver 
de att elever blir mer motiverade till matematiken vilket leder till att elever skapar 
förutsättningar för ytterligare förståelse. I en mer procedurinriktad undervisning 
påvisar tidigare forskning, exempelvis Malmer (2002), att i sådan form av 
undervisning lär sig eleverna en mängd detaljer utan inbördes sammanhang, då 
denna undervisning gynnas på bekostnad av begreppsförståelse. Problemlösning ger 
eleverna istället möjlighet att lära sig om matematik samtidigt som de försöker lösa 
problem, och får ett sammanhang genom detta (Cai, 2003; Lambert & Cobb, 2003).  

2.1.3 Vad säger Skolverket om problemlösning? 
 
I kursplanen (Skolverket, 2017) för grundskolans matematik står det att 
matematikundervisningen ska främja elevers kreativitet, reflekterande och 
problemlösande aktivitet som kopplas till den samhälleliga, sociala, tekniska och 
digitala utvecklingen. Den ska främja elevers utveckling mot självsäkerhet, nyfikenhet 
och utveckla elevers självförtroende att vilja pröva egna idéer och lösa matematiska 
problem. Kunskaper i matematik ange ge människor förutsättningar att förstå och 
fatta välgrundade beslut i vardagslivets olika situationer. Det ökar möjligheterna att 
delta i samhällets beslutsprocesser där problemlösning är en del av det. 
 
Vidare berörs olika strategier för problemlösning och det står att eleverna ska lära sig 
att använda olika strategier och modeller för att lösa olika problem (Skolverket, 
2017). I det centrala innehåll i kursplanen lyfts det även att eleverna, inom 
problemlösning, ska behärska strategier för matematisk problemlösning i enkla 
situationer och matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga 
situationer. Skolverket skriver vidare att genom undervisningen ska elever ges 
möjlighet att utveckla en förtrogenhet med matematikens uttrycksformer och hur 
dessa kan användas för att kommunicera om matematik i vardagliga och 
matematiska sammanhang. Vidare skriver Skolverket (2017) att syftet med 
matematikundervisningen är att den ska bidra till att eleverna utvecklar förmågan att 
argumentera med hjälp av logik och föra matematiska resonemang.  

2.2 Helklassdiskussioner inom matematik 

Nationalencyklopedin (2019) beskriver att diskussion handlar om att diskutera och 
argumentera för sina uppfattningar. Utan diskussion kan det vara svårt att vara 
medveten om elevernas tänkande. Genom att skapa en diskussion emellan eleverna 
kan man ta del av vad elever behärskar och vad de lär sig i undervisningen. Ett 
pedagogiskt synsätt som handlar om att lärare ska utgå från elevernas egna tankar 
kan dock vara utmanande. Samtidigt visar tidigare forskning genomförd med 
grundlärare i USA (Smith & Stein, 2008) att elevers tankar är viktiga att ta vara på i 
matematiska diskussioner. De nämner vidare att det finns lärare som känner att 
deras förmåga att fånga upp elevernas tankar, göra en snabb analys och därefter ge 
eleverna respons för vägledning inte är tillräcklig. 
 
Vidare belyser Smith och Stein (2008) att matematiska helklassdiskussioner kopplat 
till problemlösning är extra viktiga och syftar till att fånga upp elevers tankar för att 
återge dem i en helklassdiskussion. Elever ska ges möjlighet att diskutera olika 
lösningar, både korrekta och inkorrekta, för att öka deras matematiska förståelse. 
Vidare beskriver de att en helklassdiskussion vanligtvis inte är något som en lärare 
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inleder med direkt efter introduktionen av ett matematiskt problem. Det krävs 
planering och kunskap för att lyckas med en helklassdiskussion. Förberedelsen till en 
helklassdiskussion kan till exempel inledas med att elever indelas i par för arbete med 
problemlösningsuppgiften, under arbetets gång resonerar de och arbetar ihop för att 
komma fram till en gemensam lösningsstrategi. 

2.2.1 Varför är diskussioner i matematikundervisningen viktiga?  
 
Forskning, bland annat Lidberg, Lundgren och Säljö (2014), Dysthe (2003) och 
Lindström och Pennlert (2006), belyser att kommunikation bör vara en central del i 
undervisningen. I lärandemiljön ska eleverna uppmuntras till ett aktivt deltagande, 
vilket kan vara avgörande för elevens motivation. Vidare belyser de att 
kommunikation är något som sker genom de talade och skrivna språket och genom 
interaktion med andra. Därmed är diskussion, som är en del i begreppet 
kommunikation, en viktig del i lärandet. I en studie som Bergqvist, Boesen, och 
Nyroos (2010) har skrivit framkommer det att kommunikation är en viktig aspekt för 
vägledning av elevers lärande. De beskriver att elever får större möjlighet att 
samarbeta, presentera och argumentera för sina idéer tillsammans vilket leder till 
matematisk utveckling. Forskaren Palmer (2010) lyfter anledningar till att muntlig 
kommunikation i klassrummet är viktigt. En av dessa anledningar är att elevers 
språkutveckling gynnas. Vidare nämner Palmer (2010) att kunskapsutveckling är en 
annan anledning till muntlig kommunikation då språket och kommunikation i 
undervisningen är en viktig resurs i lärandet 
 
I en rapport från Skolverket (2015) lyfts det om elever får möta kommunikation i 
matematikundervisningen kan det påverka deras attityder och uppfattningar om 
matematik, oftast till det positiva men också till det negativa. Vidare nämns det att 
den muntliga kommunikationen i klassrummet kan påverkas utifrån de normer och 
värderingar som finns. Elever som blir uppmuntrade av lärare att delta i samtal kan 
komma att ta flera initiativ till att vara med i diskussioner. 
 
Skolverket (2015) lyfter vidare att särskilt helklassdiskussioner är ett bra verktyg att 
använda sig av för att involvera alla elever i diskussioner. Elever som behöver kämpa 
för att förstå vad som gäller för den matematiska kommunikationen kan däremot 
känna osäkerhet som i sin tur kan leda till att matematikinnehållet kommer i andra 
hand. Interaktion och samarbete med andra individer anses därmed vara avgörande 
för vad som lärs och hur det lärs ut (Dysthe, 2003; Lindström & Pennlert, 2006).  
 
Löwing (2004) skriver att språket är betydelsefullt och har en avgörande roll i 
huruvida elever utvecklar matematiska kunskaper. Det matematiska språket 
innefattar många olika ämnesbegrepp som vissa elever kan ha svårt att förstå, 
exempelvis volym och mått. Vidare beskriver hon att utöver matematiska begrepp 
tillkommer även olika symboliska uttryck i undervisningen. 

2.3 Lärarens roll i helklassdiskussioner 

Lärarens roll i matematikundervisningen är att leda och arrangera elevernas aktiva 
deltagande. Lärare måste konstruera och välja utmanande matematiska problem, 
förklara innehåll, formativt bedöma, utveckla undervisningen och leda 
helklassdiskussioner för att bygga vidare på elevers förkunskaper. Larsson och Ryve 
(2018) nämner om lärare ska lyckas med det krävs det en högt utvecklad 
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lärarskicklighet och ett stort kunnande.  Taflin (2007) påvisar att läraren behöver ha 
en god matematisk kompetens och förståelse för elevers tankar och idéer för att 
kommunikation ska leda till kunskap hos eleverna. Vidare nämner både Löwing 
(2004) och Taflin (2007) att genom kommunikation blir matematiklärarens uppgift 
att lyfta fram elevers idéer och tydliggöra på vilka sätt elever kan lösa olika problem. 
Vidare framför Eriksen (1993) att när det syftas till att aktivera elevernas nivå av 
deltagande räcker det inte att ge eleverna tillfälle att prata matematik med varandra 
och argumentera för lösningar. Eleverna behöver också stöttning av läraren för att 
utveckla sina tankar, exempelvis om det förekommer svårigheter hos elever att 
engagera sig i de valda aktiviteterna. Eriksen (1993) nämner att en trygg miljö med 
bra förutsättningar leder till att elever utvecklar sin problemlösningsförmåga. Andra 
forskare, exempelvis Smith och Stein (2008) och Fraivilling (1999), belyser liknande 
aspekter av lärarrollen som Eriksen (1993) och skriver att när läraren aktivt genomför 
helklassdiskussioner i problemlösning är det viktigt att förbereda anpassade frågor 
för att inleda en diskussion. Lärarens uppgift är att skapa tillfällen för att eleverna ska 
ges möjlighet till interaktion, matematiska resonemang och kommunikation 
tillsammans med lärare och andra elever i klassrummet som bland annat forskare 
belyser (Säljö, 2014, Löwing, 2004 & Taflin, 2007). Även Dysthe (2003) nämner att 
kommunikation är en förutsättning för människans lärande och utveckling. 
Forskarna Smith och Stein (2008) beskriver vidare i sin artikel att lärarens roll även 
går ut på att kunna arbeta igenom olika lösningsstrategier för att kunna visa att det 
finns olika lösningar till ett och samma problem. Skulle det eventuellt framkomma 
lösningar som är felaktiga, är det viktigt att läraren ser det som en utmaning och ett 
tillfälle att lära för eleven. Det ger eleven möjlighet att uppmärksamma misstag och få 
se och utveckla nya lösningsstrategier för att lösa problemet. Silver m.fl., (2005) 
belyser för att det ska bli en givande helklassdiskussion behövs förberedelser och 
planering från lärarens sida. Lärare behöver aktivt fundera på hur de ska arbeta för 
att introducera och använda sig av flera lösningar i lektionerna. Andra forskare, 
exempelvis Smith och Stein (2008) och Löwing (2004), beskriver liknande aspekter 
som Silver m.fl., (2005) och att läraren behöver arbeta igenom de problem klassen 
ska arbeta med och förutse vilka tänkbara lösningsstrategier som kan komma, för att 
stötta eleverna i diskussionen. Läraren behöver också fundera över vilka sätt eleven 
kan missförstå problemet.  
 

2.4 Utmaningar med helklassdiskussioner 

Smith och Stein (2008) belyser att som lärare kan det vara utmanande att hålla i 
helklassdiskussioner, då de innehåller många moment. En sådan undervisningsform 
kan vara krävande och det gäller som lärare att arbeta med den en längre tid för att 
hitta struktur i helklassdiskussioner. Vidare skriver Smith och Stein (2008) att det är 
en utmaning att engagera alla elever i matematiska diskussioner. 
 
Silver m.fl., (2005) belyser att utveckla elevers strategiska kompetens innebär att 
man som lärare får eleverna att bli motiverade och fatta egna beslut. Besluten 
handlar om vilka tänkbara metoder som kan användas för att lösa ett problem, vilket 
kan vara utmanande. Utmaningen blir att hitta en anpassad metod som kan 
användas av eleverna för att hjälpa dem att lösa problemet (Lampert m.fl., 2010). 
  
En lärare kan även komma att hamna i utmanande situationer under själva lektionen. 
Det kan exempelvis handla om en elev som använder strategier eller 



 

7 
 

representationsformer som läraren inte känner till. Smith och Stein (2008) samt 
Emanuelsson (2001) nämner att det då blir en utmaning för läraren att försöka förstå 
elevens tankar om hur de löst problemet. Innan helklassdiskussioner behöver läraren 
därför ta reda på vilka förkunskaper eleverna besitter för att diskussionen ska bli 
givande. Forskarna Emanuelsson (2001) och Löwing (2004) skriver att utmaningen i 
detta blir att läraren behöver bedöma elevens förståelse för det matematiska 
problemet oavsett om det är ett korrekt eller inkorrekt svar som ges. Om svaret är 
inkorrekt behöver läraren förstå varför eleven gjorde fel för att kunna hjälpa eleven 
vidare.  
 
I undervisningen är det slutligen viktigt att elevers matematiska idéer presenteras på 
ett sätt som anpassas efter det matematiska innehållet. Detta kan göras genom att 
ställa väl avvägda frågor. Cengiz m.fl., (2011) belyser i sin forskning att ställa dessa 
frågor anses vara givande för elevernas lärande eftersom dessa frågor kopplas till 
elevernas matematiska idéer. Det är viktigt att tänka på att frågorna ska stödja 
elevers nuvarande idéer och/eller utvidga elevernas tankar vidare. Andra forskare, 
exempelvis Smith och Stein (2014), nämner att detta dock kan vara det mest 
utmanande för lärare i undervisningen. 
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3 Teoretiskt ramverk 

Under rubriken teoretiskt ramverk kommer vi att presentera det ramverk som 
använts för att analysera data i studien. Det teoretiska ramverket som använts för att 
analysera intervjuerna till studien är en modell som är framtagen av forskarna Smith 
och Stein (2008). Modellen har tagits fram för att stödja lärare i att planera och leda 
helklassdiskussioner samt hjälpa lärare att hantera en elevcentrerad undervisning i 
matematik. Denna modell utgörs av fem praktiker som består av att förutse, 
överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. Vidare beskriver de att, innan de fem 
praktikerna kan användas i undervisningen, behöver läraren sätta upp mål och skapa 
eller välja ut ett problem. När förberedelsen är klar kan läraren börja arbeta enligt 
modellen. 
 
Smith och Stein (2008) förklarar den första praktiken, förutse, som att den innebär 
att läraren förbereder sig innan lektionen genom att förutse vilka tänkbara 
elevlösningar till ett matematiskt problem som kan förekomma under lektionen. Det 
kan vara felaktiga såväl som korrekta lösningar. När läraren har förutsett olika 
lösningar underlättas överblickandet av elevernas lösningar. Läraren kan lättare välja 
ut strategier för diskussion och föra eleverna närmare målen. Vidare förklarar de att 
den andra praktiken, överblicka, innebär att läraren ska ta hänsyn till elevernas olika 
strategier och matematiska tänkande för att lösa problemet. Läraren ska aktivt gå 
runt i rummet och observera hur eleverna försöker lösa problemet och hur de för 
matematiska samtal mellan varandra. Det ger läraren en grund till att vidare kunna 
välja ut tänkbara elevlösningar för redovisning. De belyser vidare att den tredje 
praktiken handlar om att välja ut elevlösningar. De elevlösningar som väljs ut för 
redovisning lyfter läraren sedan upp i helklassdiskussionen. Den fjärde praktiken, 
ordna, innebär att läraren sorterar elevlösningarna i den ordning de skall presenteras 
under helklassdiskussionen. De valda elevlösningarna påverkar diskussionen och 
förutsättningarna eleverna ges för att uppnå målen. Vidare presenteras den sista 
praktiken som kallas för koppla ihop. Här kopplar läraren ihop olika strategier och 
idéer som ett avslut för att hjälpa eleverna att förstå de matematiska sambanden.    
 
Utöver de fem praktikerna av Smith och Stein (2008) finns ytterligare aspekter vi lagt 
till utifrån TTLP (thinking through a lesson protocol); en checklista bestående av 
frågor som hjälper lärare att förbereda en genomtänkt lektion med matematiska 
problem (Smith, Bill & Hughes, 2008). TTLP kompletterar de fem praktikerna då det 
har med moment av problemlösning i matematik som inte finns hos de fem 
praktikerna och vise versa. De aspekter vi lagt till är val och anpassning av 
matematiskt problem, introduktion av problemet och förväntningar på eleverna 
eftersom det överensstämmer med Smith och Steins (2008) åsikter om förberedelse 
och introduktion av problem.  
 
Vid introduktion utifrån TTLP, introducerar läraren en matematisk uppgift som 
eleverna ska arbeta med. Även Smith och Stein (2008) och Smith, Bill och Hughes 
(2008) betonar vikten av förberedelsen inför introduktion av ett matematiskt 
problem. Det är viktigt att läraren är förberedd innan introduktionen av problemet, 
för att kunna förklara problemets kontext så att alla elever förstår. När läraren 
introducerar problemet kan svåra begrepp dyka upp. Dessa begrepp kan elever 
fundera över och ställa frågor kring för att förstå vad uppgiften går ut på. Vidare 
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beskriver de att det är viktigt under introduktionen att belysa dessa begrepp, 
eftersom elever med svenska som andraspråk kan ha svårt med ordalydelsen i 
uppgiften. Vidare nämns att innan eleverna börjar med uppgiften behöver de veta vad 
läraren förväntar sig av deras arbete och vilka material som får användas och vad 
målet med uppgiften är.  
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4 Metod 

Denna studie grundar sig i en kvalitativ metodansats. I metodkapitlet presenteras 
metod för urval, pilotstudie, datainsamling, databearbetning, samt vilka 
forskningsetiska överväganden som gjorts och val kopplat till begreppen validitet och 
reliabilitet.  

4.1 Urval 

I denna studie har vi valt att utgå från målstyrt urval (Bryman, 2018). Urvalet skedde 
därmed genom att vi avgränsade oss till lärare som vi sedan tidigare visste hade 
arbetat med helklassdiskussioner i problemlösningslektioner. Vidare avgränsade vi 
oss till att intervjua totalt sex lärare som har arbetat i minst tre år. Varför vi valde 
lärare med minst tre års erfarenhet inom helklassdiksussioner var på grund av att det 
är krävande att arbeta med helklassdiskussioner för lärare och arbetet mellan lärare 
och elev behöver ske under en längre period för att vara givande för utveckling (Smith 
& Stein, 2008). Vi ansåg därför att tre års erfarenhet var relevant för studien, vilket 
förhoppningsvis skulle ge ett mer fylligt material att analysera än om vi valt lärare 
med mindre erfarenhet. Alla informanter är erfarna lärare som har arbetat med 
helklassdiskussioner med fokus på problemlösning och som vid studiens 
genomförande arbetade i en årskurs 3. Fem av sex lärare i vår studie har inriktat sig 
specifikt mot matematik och är behöriga att undervisa elever upp till årskurs 6. Tabell 
1 redogör för lärarnas utbildning och erfarenhet inom läraryrket. Vi har i resterande 
del av uppsatsen valt att namnge samtliga respondenter med benämningen L1, L2 
och så vidare. 
 
Tabell 1. Information om studiens respondenter. 

Respondent Antal år som verksam 
grundskolelärare  Utbildning 

Lärare 1 
(L1)  7 år  Utbildad grundskolelärare årkurs 

F-6.  

Lärare 2 
(L2) 6 år  Utbildad grundskolelärare årskurs 

F-3 

Lärare 3 
(L3) 16 år  Utbildad grundskolelärare årskurs 

F-6.  

Lärare 4 
(L4) 20 år  Utbildad grundskolelärare årskurs 

F-6.  

Lärare 5 
(L5)  22 år  Utbildad grundskolelärare årskurs 

F-6.  

Lärare 6 
(L6) 20år.  Utbildad grundskolelärare årskurs 

F-6.  
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4.2 Datainsamling  

För att kunna besvara studiens forskningsfrågor har semistrukturerade intervjuer 
använts. Detta anses vara en lämplig metod för studien eftersom forskningsfrågorna 
är baserade på hur lärare beskriver sin lärarroll i matematikundervisningen. Den 
valda metoden, kvalitativa intervjuer, kan delas in i två inriktningar: ostrukturerad 
och semistrukturerad (Bryman, 2018). Under en ostrukturerad intervju får 
informanten endast en fråga att associera fritt kring. Under en semistrukturerad 
intervju har forskaren en lista över ett specifikt tema som oftast kallas för 
intervjuguide. Intervjupersonen har ändå en stor frihet att utforma svaren.  Fördelen 
med semistrukturerad intervju är att intervjupersonen kan få besvara 
intervjufrågorna i stor frihet, men ändå hålla sig till ett specifikt tema, som i detta fall 
var problemlösning.  Fördelen med att använda sig av semistrukturerade intervjuer 
är vidare att det finns möjlighet att ställa följdfrågor. Följdfrågorna vi ställde gav oss 
möjligheten att utveckla både frågorna och svaren. Hade vi valt en mer ostrukturerad 
intervju finns det risk att intervjupersonen svävar ut från det specifika ämnet för 
mycket. Intervjuerna, som ljudinspelats, bildar den insamlade data som studien 
bygger på. 
 
Innan genomförandet av intervjuerna utfördes en pilotstudie för att testa våra 
intervjufrågor och som rekommenderas av bland annat Bryman (2018). Vi vände oss 
till en lärare som arbetat i 5 år och undervisar i alla ämnen i åk 1-3. Vi valde att vända 
oss till läraren utifrån bekvämlighetsurval (Bryman, 2018) med tanke på den tid som 
fanns till förfogande för studien. Lärarens svar under utprovningen av 
intervjufrågorna har inte använts till denna studie. Syftet med pilotstudien var istället 
att prova ut våra intervjufrågor och se över om vi fick in tillräckligt med data och om 
frågorna var begripliga. Pilotstudie indikerade att intervjufrågorna hade en bra 
koppling till studiens syfte. Respondenteten framförde vidare att intervjuguiden var 
enkel att förstå. Vidare sa respondenten att det var bra med flera följdfrågor då det 
blev lättare att besvara frågorna. Respondenten framförde även att detta tillfälle var 
givande då hen fick tänka till och reflektera över sin undervisning i problemlösning. 
Genomförandet av pilotstudien resulterande därmed inte i några förändringar till 
intervjuguiden. 
 
Det konstruerades därmed en slutgiltig intervjuguide (Bilaga 2) som skickades vidare 
till vår handledare för ett godkännande. Innan genomförande av intervjuerna 
konstruerades också ett missivbrev (Bilaga 2) som skickades ut till de sex 
informanterna via mail. När alla missivbrev var insamlade med informanternas 
underskrift och ett godkännande från handledare bokades tider in för intervju. 
Intervjuerna genomfördes på informanternas skolor. Anledningen till detta var att 
det skulle vara en trygg miljö för dem. Genomförandet av intervjuerna tog cirka 40 
minuter och dokumenterades med hjälp av en mobiltelefon som användes till att 
spela in intervjukonversationen mellan oss och respondenterna. När intervjuerna var 
klara transkriberades materialet. 

4.2.1 Dataanalys 
 
Analysen av data utgick från Frejs och Thornbergs (2012) analysmetod, 
kategorisering. Analysen av intervjuerna inleddes med att ljudupptagningarna 
transkriberades i programmet Word på datorn. Alla intervjuer skrevs ned ordagrant 
med fokus på vad lärarna sade. Lärarnas identitet liksom namn på elever eller annat 
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som kan härledas till en speciell elev har också utelämnats. Lärarna blev kodade 
enligt L1-L6, för att inte påvisa deras identitet och för att kunna skilja dem åt vid 
analysen. Efter transkriberingen kontrollerades den nedskriva texten mot ljudfilen så 
att inget blivit uteslutet. Detta var för att inte missa viktig information som lätt kan 
ske vid skriftlig dokumentation. 
 
Transkriberingen lästes igenom flera gånger, för att kunna urskilja mönster i 
informanternas svar. Efter att transkriberingen lästs igenom kategoriserades data. I 
analysen av den första forskningsfrågan; Vilka strategier beskriver lärarna att de 
använder för att planera och leda helklassdiskussioner i problemlösning inom 
matematik? användes en induktiv ansats. En induktiv ansats är inte teoristyrd utan 
utgår från data. Med det menas med att forskaren letar efter teman i datainsamlingen 
som sedan genereras i ett ramverk (Bryman, 2018). Vi började med att leta efter 
mönster eller nyckelord som kunde urskiljas i informanternas svar. De nyckelord som 
framkom markerades med olika färger för att sedan generera i olika teman. Totalt 
fem teman kunde urskiljas i svaren. Dessa är: strategier vid förberedelser, strategier 
vid introduktion, förväntningar på eleverna, leda helklassdiskussioner och stöttning 
av elever. Till varje kategori gick vi tillsammans igenom lärarnas svar och kopierade 
och klistrade in relevanta delar från transkripten. 
 
Även i analysen av den andra forskningsfrågan; Vilka utmaningar beskriver lärarna 
med att planera och leda helklassdiskussioner i matematik med fokus på 
problemlösning? användes en induktiv ansats. I denna analys letade vi efter 
utmaningar med att planera och leda helklassdiskussioner kopplat till 
problemlösning. Två teman framkom vid analysen av svaren, utmaningar med 
förberedelser inför helklassdiskussioner samt utmaningar med att använda 
inkorrekta elevlösningar i helklassdiksussioner. Ett nytt dokument med dessa 
rubriker skapades. Återigen gick vi tillsammans igenom lärarnas svar och kopierade 
och klistrade in relevanta delar och citat från transkripten. Slutligen kontrollerades 
kategorierna för att se om insamlade data överensstämde med studiens 
forskningsfrågor.   
 
Avslutningsvis analyserades data och resultaten för forskningsfrågorna utifrån det 
tidigare beskrivna ramverket om de fem praktikerna. De teman som genererats av de 
två forskningsfrågorna analyserades och sorterades in under den mest passande 
rubriken av de fem praktikerna i ramverket. Detta kan ses som en deduktiv ansats då 
den deduktiva ansatsen utgår från en befintlig teori, vilket innebär att den insamlade 
data analyserades utifrån den valda teorin (Bryman,2018).  

4.3 Etiskt övervägande 

När vetenskapliga studier genomförs ska de som genomför studien följa 
Vetenskapsrådets (2017) forskningsetiska principer, vilka av Bryman (2018) 
sammanfattas i informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet. 
Syftet med dessa är att ge normer för förhållandet mellan forskare och deltagare i 
studien. 

Informationskravet innebär att forskaren måste informera alla deltagande om 
studiens syfte och villkor. Det innebär också att deltagarna ska informeras att deras 
medverkan är frivillig, och att deltagarna kan välja att avbryta sin medverkan när som 
helst om de så önskar och utan vidare diskussioner eller konsekvenser. För att uppnå 
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detta fick lärarna ett missivbrev där de blev upplysta om studiens syfte, deras uppgift 
vid medverkan och att medverkan var frivillig. Vidare har deltagarna blivit 
informerade om att ljudupptagning kommer att ske. 

Samtyckeskravet innebär att informanterna själva beslutar om de vill delta i 
undersökningen eller ej. Detta uppnåddes genom att lärarna fick skriva under med 
sin underskrift i missivbrevet som skickades ut om samtycke till medverkan eller ej.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare och deras information ska 
presenteras anonymt i studien. I missivbrevet informerades deltagarna att 
ljudupptagningar skulle utföras under intervjun. De försäkrades om att namn och 
information skulle bevaras och presenteras anonymt innan, under och efter studien 
för att inte avslöja deras identitet. Ingen lärare, skola eller kommun nämns i studien. 
Istället för att namnge lärarna valde vi exempelvis att skriva (L1), (L2) och så vidare. 

Nyttjandekravet innebär att allt material som inhämtas från deltagarna endast får 
användas för studiens ändamål. I missivbrevet blev alla informanter garanterade att 
deras bidrag endast skulle användas till studiens ändamål. Vidare informerades 
deltagarna om att publicering av studien kommer ske i DiVa (Digitala Vetenskapliga 
Arkivet). Deltagarna blev även informerade om att all ljudupptagning och 
transkribering skulle förstöras efter att arbetet blivit examinerat. 

4.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Det som kännetecknar validitet är studiens giltighet, vilket innebär att det vi avser att 
undersöka blir undersökt. Under studiens gång har vi sett över att studiens syfte har 
koppling till resultatet och om vi fått in den information vi efterfrågat (Dimenäs, 
2007). Vi har därför valt att utgå från ramverken av bland annat Smith och Stein 
(2014) vid konstruktion av intervjuguide. När intervjufrågor var skrivna 
kontrollerade vi även att det fanns en återkoppling till studiens syfte. 
 
Reliabiliteten av en studie handlar om att studiens resultat ska vara tillförlitligt 
(Bryman, 2018). Studiens tillförlitlighet stärks då vi använde oss av en intervjuguide 
vid intervjutillfällena. Under intervjutillfället fick varje lärare samma frågor och 
följdfrågor. Det som även stärker tillförlitligheten är att intervjuerna ljudinspelades, 
transkriberades och flertal gånger lyssnades igenom för att inte utesluta viktig 
information som lätt kan försvinna. För att stärka studiens tillförlitlighet 
genomfördes också en pilotstudie. Pilotstudien genomfördes bland annat för att se 
över om intervjuguiden gav tillräckligt med relevant information.  
 
I studien utformades vidare en tabell över deltagarnas bakgrund för att ge en rikare 
bild av kontexten och därmed öka generaliserbarheten. Generalisering handlar om i 
vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas på personer, situationer eller 
händelser som i detta fall är våra deltagare i studien (Frejs och Thornberg, 2015). 
Resultatet som sammanförs i kommande avsnitt utgår från sex lärare och bör tolkas 
utifrån det som beskrivs i tabellen, erfarenheter, benämning samt årskurs. 
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5 Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat i förhållande till forskningsfrågorna.  

5.1 Strategier för att planera och leda helklassdiskussioner 

Den insamlade data delas in i fem olika kategorier som är grunden till resultatet och vår 
studie. Dessa fem kategorier är; lärares strategier vid introduktion av ett matematiskt 
problem, lärares strategier för att tydliggöra förväntningar på elever, lärares strategier 
för förberedelsen av helklassdiskussioner, lärares strategier för att leda 
helklassdiskussioner och lärares strategier för stöttning vid problemlösning.  

5.1.1 Lärares strategier för förberedelsen av problemlösningslektioner  
 
De första strategierna som framkommer i data gällande förberedelse av 
problemlösningslektioner handlar om val av problem och målsättning. Lärarna 
framförde att när de väljer problem väljer de utmanande uppgifter. Lärarna 
framförde även att under planeringen togs det gemensamma beslut i arbetslaget där 
de gav tips på strategier inför förberedelsen samt exempel på olika matematiska 
problem som kunde användas i undervisningen. Tillsammans diskuterades målen för 
problemlösning i åk 3, efteråt satte lärarna egna mål för varje lektion utifrån 
gruppens och elevens kunskapsnivå.  
 
Ytterligare strategier handlar om att förutse elevlösningar. Två av lärarna valde att 
förutse elevlösningar. De framförde att de förutsåg för att kunna förbereda lektionen 
utifrån elevgruppen. Orsaken till detta är att lärarna är mer förberedda vid elevernas 
lösningar under helklassdiskussionen och även kunna vara förberedd på om de finns 
flera olika lösningar eller inte. Detta är ett sätt för dem att kunna hjälpa eleven vidare 
på bästa sätt om de är förberedda innan lektionen.  
 
En tredje strategi gällnade förberedelse handlar om val av problem. Samtliga lärare 
framförde att de använde sig av färdiga problemlösningsuppgifter, ofta uppgifter de 
hittat på internet. Majoriteten av lärare hade vid planering förberett olika delproblem 
med olika svårighetsgrader, dessa delproblem kunde vara att eleven får göra egna 
problemlösningsuppgifter. L4 beskrev om flera elever blev klara samtidigt fick de 
byta problemlösningsuppgifter med varandra.  

Ibland så kan de få skriva en egen problemlösningsuppgift som de får lämna över till ett annat 
par som är klara. Men jag är alltid förberedd med delproblem för jag vet att några elever i 
klassen kommer vara klara snabbt (L4).  

Alla lärare planerade problemlösningslektioner med EPA modellen som ett redskap 
för att förbereda eleverna inför helklassdiskussioner. EPA innebär att eleverna 
arbetar enskilt, i par och alla tillsammans. Under helklassdiskussioner ansåg lärare 
att eleverna skulle redovisa sina lösningar av problemet eftersom eleverna blir mer 
motiverade när de tar ställning till deras egen lösning. Modellen ansågs av lärare vara 
ett bra verktyg för att förbereda eleverna för givande helklassdiskussioner i 
problemlösning. Redovisningen av elevlösningar ansågs vara viktig under 
helklassdiskussioner eftersom eleverna får möjlighet att ta del av andra elevers 
lösningsstrategier.  
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5.1.2 Lärares strategier vid introduktion av ett matematiskt problem 
 
Den första strategin som framkommer i data gällande introduktion av problemet var 
att fem av sex lärare hade en gemensam genomgång med sina elever, där de läste upp 
och förklarade viktiga begrepp gällande problemet. Lärarna framförde det vara 
betydelsefullt med en gemensam genomgång, anledningen var att elever som hade 
det svårt med språket fick möjlighet att förstå uppgiften. L4 berättade att 
genomgången av problemet endast skedde vid det första tillfället med 
problemlösning. Hen menade att eleverna tillsammans med läraren skulle ha 
diskuterat arbetsgången och löst problemet. Gemensam introduktion i 
undervisningen framfördes som givande av lärare då det tydliggjorde för elever som 
har svårigheter med det svenska språket och gav eleverna en tydligare struktur. 
 
Ytterligare en strategi handlar om verktyg som används vid genomgången. L1, L2, L3 
och L5 framförde att de gick igenom det valda problemet och skrev upp frågan på 
tavlan vid genomgången. När de hade skrivit upp frågan på tavlan gick de igenom 
specifika symboler och dess betydelse. 
 
En tredje strategi handlar om att bedöma när eleverna är redo att ta sig an problemet 
själva eller i grupp. Exempelvis berättade L2 att det är viktigt att inte släppa eleverna 
för tidigt vid introduktionen av problemet.  

Oftast har jag en så lång genomgång att eleverna nästan säger till, kan vi börja nu? Men jag är en 
person som inte kan släppa uppgiften om eleverna inte förstått (L2).  

5.1.3 Lärares strategier för att tydliggöra förväntningar på elever  
 
Den första strategin som framkommer i data gällande förväntningar på elever är val 
av strategi för lösning av problemet. Det som framfördes av lärarna var att eleverna 
skulle valt en passande strategi för det valda problemet. För att tydliggöra detta 
framfördes det att lärare gick igenom lektionens upplägg och upprepade tidigare 
strategier. L4 framförde att hen hade positiva förväntningar på eleverna. Om det inte 
fanns positiva förväntningar berättade hen att det är lätt att eleverna gick in med en 
negativ inställning till problemet. L4 framförde vidare att eleverna skulle ges 
möjlighet att lyckas lösa uppgiften. En annan strategi som framfördes av L4 var att de 
skulle hjälpa varandra att förstå och lösa uppgiften när de arbetade i par. Vidare 
framfördes de att hen förväntade sig att alla elever skulle ha förstått frågan och hur 
de skulle lösa problemet innan helklassdiskussionen.  

Man måste ha positiva förväntningar, jag kan inte gå in med en negativ inställning på att detta 
kommer ni inte att klara av. Det blir inte bra, jag vill att det ska känna att de lyckas, det är också 
därför vi går igenom alla lösningar efteråt (L4). 

Exempelvis hade L3 använt sig av fingerfemman som är ett verktyg som hjälper 
eleverna att dela upp problemlösningsprocessen i tydliga steg. De fem stegen i 
fingerfemman är 1. Läs uppgiften, 2. Förstå frågan, 3.Rita enkel, 4.Skriva på 
mattespråket och 5. Är svaret rimligt. L3 framförde att hen tydliggjorde denna 
strategi och uppmanade eleverna att använda den. 
 
Ytterligare strategier handlar om delaktighet i diskussion runt problemet. Lärarna 
framförde att eleverna skulle kunna diskutera andra elevers strategier. Alla lärare 
framförde vidare att det är betydelsefullt för eleverna att få förståelse för olika 
tänkbara strategier och tankesätt för att utveckla sina matematiska kunskaper.  
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Jag har förväntningar, att de ska kunna välja en strategi och att de ska diskutera kring 
problemet, inte att de alltid ska klara att lösa uppgiften men att de ska göra sitt bästa och 
samarbeta (L5).  

Lärarna framförde att eleverna skulle vara delaktiga under redovisningen av 
elevlösningar. Lärarna berättade vidare att det är viktigt att eleverna är delaktiga i en 
diskussion eftersom det utvecklade resonemangsförmågan. De fick då också 
möjlighet till att utbyta olika tankar och idéer mellan varandra. 
 
En tredje strategi gällnade förberedelse handlar om att lösa problemet efter förmåga. 
L3 berättade att det kan se olika ut beroende på vilken elev det handlade om. Av de 
högpresterande eleverna hade L3 höga förväntningar att de redan skulle ha tänkt till 
när de hade fått problemet. Vidare framförde L3 att de högpresterande eleverna 
skulle valt och diskuterat den valda strategin. När det gällde lågpresterande elever 
hade hen inte lika höga förväntningar eftersom de inte hade kommit lika långt i sin 
utveckling. Vidare berättar L3 att de lågpresterande elever skulle kunna läst och 
försökt förstå problemet. L3 framförde att hela klassen skulle kunna utgå från 
fingerfemman som är en lösningsrutin med fem moment. Anledningen till denna 
förväntning var att eleverna hade arbetat med fingerfemman sedan förskoleklass. L2 
framförde att hen hade höga förväntningar på sin elevgrupp, hen visste att eleverna 
hade kapacitet till att lösa problemet självständigt till en början. Hen berättade vidare 
att hen visste var eleverna låg kunskapsmässigt och majoriteten var högpresterande. 
L2 belyste att om de inte förekom förväntningar på elevgruppen kunde eleverna 
tappa fokus på uppgiften.  
 

5.1.4 Lärares strategier för stöttning vid problemlösning 
 
Den första strategin som framkommer i data gällande stöttning vid problemlösning 
handlar om konkret material, vilket ansågs kunna hjälpa eleven under 
arbetsprocessen med att lösa ett matematiskt problem. Lärare framförde att konkreta 
material kunde bestå av exempelvis, kapplastavar, kuber eller pengar.  Lärarna 
framförde att denna typ av stöttning ansågs viktig för att elever inte skulle fastna på 
uppgiften. Alla lärare framförde att eleverna hade tillgång till konkret material som 
stöd i undervisningen. 
 
Ytterligare strategier avseende stöttning handlar om att leda genom frågor. Lärarna 
framförde att frågor som ställdes kunde vara en form av stöttning för att vägleda 
eleven vidare under problemlösningsprocessen. Det framförde vidare att denna typ 
av stöttning kunde ske om eleven hade fastnat vid ett moment, exempelvis vid 
läsningen av uppgiften, vid val av strategi eller för att utveckla elevens 
resonemangsförmåga. L2, L4 och L5 framförde att de gav stöttning under lektionen 
genom att de ställde följdfrågor till eleverna. Några exempel på dessa följdfrågor var: 
Hur tänkte du? Varför tänkte du så? och Kunde du ha gjort på ett annat sätt? 
Lärarna framförde att dessa följdfrågor vägledde eleverna vidare i uppgiften och gav 
eleverna chansen till att utveckla sin resonemangsförmåga. Alla lärare framförde att, 
för elever som hade kommit långt i matematik, försökte de undvika att ge direkt stöd 
under arbetsgången för att på så sätt utmana eleverna. Lärarna ansåg att det är 
viktigt att eleverna får möjlighet att själva hitta en lösningsstrategi till problemet. 
 
En tredje strategi gällnade stöttning handlar om att omplacera elever som tappar 
fokus. L4 och L5 framförde att om en elev inte var delaktig i uppgiften och tappade 
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fokus fick eleven arbeta självständigt till en början, anledningen till detta var att vissa 
elever enbart klarade av att arbeta i par en kortare tid. Majoriteten av lärare 
framförde att i vissa situationer valde de att omplacera eleverna: ena eleven kunde 
fått arbeta enskilt medan den andra fick vara med en grupp om tre.  

Tappar de fokus får de arbeta själva, för vissa elever tycker att de är jobbigt att arbeta i par. 
Succesivt försöker jag att få med de i pararbetet igen. Vissa barn har svårare att sitta två och två 
och arbeta, då kan jag antingen omplacera ena eleven till en grupp om tre eller själv arbetar med 
den ensamma eleven (L4). 

Resterande lärare framförde att eleverna hade bra fokus under 
problemlösningslektionerna och inte behövdes omplaceras.
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5.1.5 Lärares strategier för att leda helklassdiskussioner 
 
Den första strategin som framkommer i data gällande lärares strategier att leda 
helklassdiksussioner är redovisning av lösningar. Alla lärare framförde att de valde 
att ha helklassdiskussioner i problemlösning då eleverna fick möjlighet att redovisa 
och förklara sina egna lösningar och samtidigt ta del av andras lösningsstrategier. L1 
framförde att eleverna fick redovisa sina lösningar i par framme vid tavlan, sedan 
skedde en helklassdiskussion med stöd av läraren i form av frågor. Detta var en 
strategi som användes för att leda helklassdiksussioner. L2 framförde att eleverna 
fick framföra lösningarna både i par och enskilt vilket gav underlag för diskussion. L6 
framförde att eleverna ibland fick redovisa sina lösningar genom att rita upp 
lösningarna på tavlan och resten av klassen fick diskutera hur de hade tänkt. Detta 
var en strategi som läraren ansåg var givande då klassen kunde se hur de ritade upp 
sin lösning och gav underlag för att leda helklassdiskussionen. L3, L4 och L5 använde 
sig av digitala verktyg vid redovisningen där lösningarna fotograferades och visades 
på TV:n. Därefter fick eleverna gå fram och förklara sin lösning. Detta var också en 
strategi för att strategiskt kunna leda helklassdiskussioner med hjälp av IT-verktyg 
och elevernas presentation av lösningarna. 
 
Ytterligare strategier handlar om att använda felaktiga lösningar i diskussioner. Fyra 
av sex lärare framförde att de valde att undvika felaktiga elevlösningar vid 
redovisning i helklassdiskussion. Dessa lärare framförde att eleverna kunde känna sig 
utpekade om just deras inkorrekta lösning redovisades inför andra. L4 och L5 
framförde att de valde att redovisa både korrekta och inkorrekta elevlösningar. L4 
berättade att hen ansåg att det är viktigt att göra fel för att kunna göra rätt. Vidare 
förklarade L4 att det är viktigt att förklara för eleverna vad som är fel och samtidigt 
visa vad som är rätt, för att tydliggöra elevernas missuppfattningar.  

Du måste få göra fel för att kunna göra rätt. Det innebär också att ibland visa vad som är fel och 
förklara varför. Samtidigt som du visar det som är rätt (L4).  

Alla lärare framförde att det är viktigt att koppla ihop elevers lösningsstrategier där 
likheter och skillnader lyfts fram oavsett om de är korrekta eller inkorrekta 
lösningsstrategier som framfördes. 
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5.2 Utmaningar med att leda helklassdiskussioner  

Till resultaten för forskningsfråga två har insamlad data kategoriserats i två 
kategorier. Dessa två kategorier är; utmaningar med förberedelser inför 
helklassdiskussioner och utmaningar med att använda inkorrekta elevlösningar i 
helklassdiskussioner.  

5.2.1 Utmaningar med förberedelser inför helklassdiskussioner 
 
L5 framförde att utmaningar med att leda helklassdiskussioner med fokus på 
problemlösning är att vara förberedd för att kunna ställa passande frågor för att 
helklassdiskussioner ska bli givande. 
 
L1 och L4 framförde att de ansåg att en utmaning var att få alla elever delaktiga i en 
helklassdiskussion eftersom det fanns elever som tappade fokus under tidens gång. 
Vidare berättade L1 att utmaningen även blir att fånga tillbaka eleverna in i 
diskussionen. De berättade att förbereda sig för liknande situationer är utmanande 
då de inte vet vilka frågor eller situationer som kan uppstå under 
helklassdiskussioner.  

Man tappar alltid någon, jag tycker det är svårt att ställa rätt frågor och förbereda sig innan. Det 
gäller att alla får komma till tals och vara delaktiga, det tycker jag är svårt (L1). 

Lärarna L4 och L6 framförde att det är en utmaning att förbereda undervisningen när 
elever ligger på olika kunskapsnivåer. De framförde vidare att undervisningen inte 
fick blir för svår eller för lätt för eleverna, utmaningen blev att stötta högpresterande 
såväl som lågpresterande elever.  
 
Två av sex lärare, L4 och L6 framförde att tiden inte räcker till för att vara väl 
förberedd. L4 berättade att utmaningarna skulle underlättas om de hade tillräckligt 
med tid för att kunna planera och förbereda sig för helklassdiskussioner. 
 

5.2.2 Utmaningar med att använda inkorrekta elevlösningar i 
helklassdiskussioner 
 

Utmaningen som framkommer i data gällande utmaningar med att använda 
inkorrekta elevlösningar i helklassdiskussion handlar om att använda dessa utan att 
peka ut eleven på ett negativt sätt. L5 framförde att det var en utmaning att lyfta 
elevers lösningar om de tänkt på ett felaktigt sätt som de inte hade stött på tidigare. 
Hen berättade att det var svårt att vägleda eleverna vidare utan att få eleverna att 
känna sig förnärmade.  

 Jag borde kanske bli bättre på att förutse elevernas lösningar och vara mer förberedd på dessa 
pass för att kunna vägleda eleven (L5).  

L4 och L6 framförde att elever som redovisade sina inkorrekta elevlösningar var 
utmanande för dem, beroende på hur dessa elevlösningar redovisades för att eleverna 
inte skulle få en dålig självkänsla. L4 och L6 framförde vidare att det var en utmaning 
att kunna förstå elevlösningen och hjälpa eleven vidare.  Resterande lärare valde att 
inte redovisa inkorrekta elevlösningar vilket inte ledde till någon utmaning.  
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6 Slutsats 

Här presenteras slutsatsen som dras av att studiens två forskningsfrågor och där resultaten 
kopplas till studiens valda teoretiska ramverk.  
 

6.1 Lärarnas strategier för att planera och leda helklassdiskussioner 

Studiens resultat avseende lärarnas strategier för att leda helklassdiskussioner kan kopplas 
till några av Stein och Smiths (2008) fem praktiker, samt delar av TTLP. 
 
I denna studie framkommer det att samtliga lärare diskuterade val av problem och 
målsättning inom arbetslaget, därefter satte lärarna egna mål för lektionen utifrån 
elevernas kunskapsnivå. Enligt ramverkets (Stein & Smith, 2008) första praktik förutse 
visade intervjuerna att fyra lärare valde att inte förutse elevlösningar, orsaken var att man 
ansåg sig ha en förförståelse för vilka tänkbara fel och missuppfattningar eleven kunde 
göra. Tidsbristen var också en bidragande orsak till att man avstod från att förutse 
elevlösningar. Två lärare valde att förutse elevlösningar för att vara väl förberedda att 
kunna hjälpa eleven vidare i problemet. Det framkom också att lärarna arbetade med 
eleverna efter EPA-modellen för att förbereda eleverna för en givande helklassdiskussion.  
 
Samtliga lärare hade en gemensam genomgång av problemet innan eleverna fick börja 
arbeta självständigt. En lärare lät eleverna samtala enligt EPA-modellen under 
överinseende av läraren, därefter gjordes en gemensam genomgång av problemets lösning 
enligt ramverkets andra praktik överblicka.  
 
I studien framkommer det att fyra lärare valde att undvika inkorrekta elevlösningar för 
redovisningen i helklass. Två lärare valde att välja ut både korrekta och inkorrekta 
lösningar vilket förhåller sig till ramverkets tredje praktik välja ut. 
 
Under ramverkets fjärde praktik ordna har ingen av lärarna valt strategin i undervisningen 
för helklassdiskussioner.  
 
Avslutningsvis framfördes det av samtliga lärare vikten av att koppla ihop elevers 
lösningsstrategier oavsett om de var korrekta eller inkorrekta enligt den femte praktiken 
som utgår från ramverket. 
 

6.2 Vilka utmaningar beskriver lärare med att planera och leda 
helklassdiskussioner i matematik med fokus på problemlösning? 

I denna studie framkommer det att samtliga lärare ansåg att det fanns utmaningar med 
helklassdiksussioner. Några av dessa utmaningar kan kopplas till ramverkets fem praktiker 
av Smith och Stein (2008). Det gäller framförallt att förutse. En stor utmaning var att vara 
förberedd med att förutse elevsvar/elevlösningar. Detta leder till att det blir utmanade att 
vara förberedd med lämpliga frågor för att stötta eleverna i sina redovisningar. 
 
Att välja ut elevlösningar, framförallt felaktiga, för redovisning sågs också som en 
utmaning. En stor utmaning var att tänka till hur dessa felaktiga elevlösningar ska 
redovisas för att eleverna inte ska få en dålig självkänsla.  
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7 Diskussion 

Diskussionsavsnittet är uppdelat i två underrubriker: metoddiskussion och 
resultatdiskussion. Den valda metoden kommer att diskuteras och problematiseras för att 
belysa styrkor i den kvalitativa insamlingen och analysen av data. I resultatdiskussionen 
diskuteras resultatet i förhållande till studiens litteraturbakgrund. Avslutningsvis 
presenteras förslag på fortsatt forskning inom området.  
 

7.1 Metoddiskussion  

Innan intervjuerna genomfördes gjordes en pilotstudie, detta var ett val som vi gjorde 
för att se om intervjuguiden var enkel att förstå och om vi kunde få tillräckligt med 
data att analysera. Vi valde att inte skicka ut intervjuguiden i förväg till 
informanterna, detta på grund av att vi ville ha spontana svar. Detta beslut gav oss ett 
tunt material att analysera angående utmaningar, med facit i hand hade vi kanske fått 
ett mer omfattande material att analysera om informanterna fått läsa intervjuguiden 
före intervjutillfället men materialet hade då kunnat varit mer tillrättalagt. 

7.2 Resultatdiskussion 

 
I denna resultatdiskussion diskuterar vi studiens resultat och möjliga implikationer 
för praktiken och fortsatt forskning.  

Något som många lärare framhöll var att det var utmanande att undervisa matematik 
genom problemlösning. En utmaning som lärarna framförde var förberedelsen av det 
valda problemet i förhållande till målsättning och kunskapsnivå. För att överkomma 
denna utmaning använde lärarna sig av olika strategier. Exempelvis valde man ofta ut 
problem under en diskussion i arbetslaget där man tipsade varandra om lämpligt 
utmanande uppgifter. Man förberedde också olika delproblem med olika 
svårighetsgrader för de elever som arbetade snabbare. Här framförde lärarna också 
svårigheten med att få alla elever delaktiga i uppgiften och att fånga in de elever som 
tappat fokus. Den stora utmaningen som vi ser här är att skapa problem som 
intresserar eleverna och därigenom hjälper dom att behålla fokus vilket forskaren 
Silver m.fl., (2005) belyser. Utmaningen blir att hitta en anpassad metod som kan 
användas av eleverna för att hjälpa dem att lösa problemet (Lampert m.fl., 2010). 

Förberedelsen vid val av uppgift är mycket viktig, men samtidigt utmanande då flera 
av lärarna uppgav att tiden för förberedelsen inte räckte till. Oavsett om man har 
förståelse eller inte kan det aldrig vara fel att förutse vad som kan hända och på vilka 
sätt ett problem kan missförstås. Detta kräver både tid och kompetens och är en 
utmaning för läraren vilken även tidigare forskning belyser, såsom Silver m.fl., 
(2005).  

Studien visar också att det är viktigt att förutse elevlösningar och olika lösningar på 
samma problem. Om läraren är förutseende är det lättare att vara förberedd med 
passande frågor för att senare göra helklassdiskussionen mer givande. Här ser vi att 
man kan behöva lägga lite mer fokus då bara två av sex lärare i gruppen valde att 
förutse elevlösningar. En annan utmaning här ansågs vara att förutse felaktiga 
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elevlösningar. Dels kan utmaningen bestå i att förstå hur eleverna tänkte för att 
kunna hjälpa dem vidare på bästa sätt. Dels kan det vara hur och om man ska 
använda en felaktig elevlösning i helklassdiskussionen. Problemet är att göra det utan 
att någon känner sig utpekad, samtidigt som det är ett bra tillfälle att lära sig av felet. 
Forskare som Smith och Stein (2008), Löwing (2004) och Silver m.fl., (2005) 
beskriver att läraren behöver arbeta igenom de problem klassen ska arbeta med och 
förutse vilka tänkbara lösningsstrategier som kan komma, för att stötta eleverna i 
diskussionen. 

I studien framkommer det också att alla lärare använde EPA modellen under 
problemlösningslektionerna. Modellen ansågs vara ett bra verktyg för att förbereda 
eleverna inför helklassdiskussionen. Eleverna fick också möjlighet att hjälpa varandra 
med problemlösningen vilket anses utvecklande. Arbetet med EPA modellen gav 
också enligt lärarna dem möjlighet till en viss överblick i hur eleverna tänkte om 
problemet och därmed också möjlighet att välja ut och ordna olika problemlösningar 
till helklassdiskussionen. Få av lärarna i undersökningen hade fokus på möjligheten 
att överblicka elevarbetet och använda detta till att välja ut och ordna problemen till 
den fortsatta diskussionen. Att enbart en lärare av sex väljer att överblicka kan ses 
som problematiskt då tidigare forskning av Smith och Stein (2008) förklarar att 
lärare kan ta del av elevernas olika strategier och matematiska tänkande som ger 
lärarna möjlighet att välja ut tänkbara elevlösningar för redovisning. 
 
För helklassdiskussionen ansågs det enligt lärarna vara viktigt att eleverna fick 
redovisa sina lösningar för varandra - alla elever fick ta del av varandras 
lösningsstrategier och möjligheter att diskutera dessa. För att få en givande 
helklassdiskussion är det viktigt att läraren är förberedd med lämpliga frågor för att 
stötta eleverna under redovisning och diskussion. Forskare har också påvisat vikten 
av att ställa utmanande frågor där Yackel och Cobb, (1996) menar att om elever ska 
utvecklas till att bli självständiga och aktivt delta i helklassdiskussioner krävs det att 
läraren ställer utmanande frågor som kan framhäva likheter och skillnader i deras 
sätt att tänka. I samband med helklassdiskussionen ansågs också alla lärare att det 
var viktigt att koppla ihop elevernas olika lösningsstrategier och att lyfta fram 
likheter och skillnader i dessa. Som tidigare forskning belyser (Smith & Stein, 2008) 
ska eleverna kunna koppla lösningar till centrala matematiska idéer. Andra forskare, 
exempelvis Taflin (2007), skriver att lösningarna ska jämföras och diskuteras utifrån 
mönster och samband där även generalisering kan ske. Vidare nämner Smith och 
Stein (2008) att under helklassdiskussioner kopplas och jämförs elevernas olika 
strategier och idéer ihop för att hjälpa eleverna att förstå matematiska samband. 
Andra forskare, bland annat, Larsson (2015) och Cengiz (2007), belyser samma 
argument som Smith och Stein (2008) och menar att diskussionen fördjupar 
elevernas förståelse samtidigt som kopplingar sker mellan befintliga och nya 
kunskaper. Målet med det sista steget är inte bara att redogöra för olika sätt att lösa 
ett problem utan också att bygga på elevernas olika lösningsstrategier för att utveckla 
matematiska idéer. Detta är ett komplicerat arbetet och en stor utmaning för lärarna. 

Baserat på studiens resultat är några av det största utmaningarna med matematiska 
problemlösningslektioner och helklassdiskussioner enligt lärarna kopplat till 
förberedelser och att använda inkorrekta elevlösningar i undervisningen. Utökade 
studier skulle kunna vara att se hur man kan stödja lärarnas arbete att förbereda 
olika problemlösningsuppgifter, att förutse olika elevlösningar för dessa och att finna 
strategier att stötta eleverna under redovisningar och helklassdiskussioner. Vidare 
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kan man studera hur man använder felaktiga elevlösningar i undervisningen utan att 
eleverna känner sig utpekade, eller studera om eleverna känner sig utpekade av 
sådana strategier. Det kan röra sig om sätt att framföra den felaktiga lösningen eller 
att skapa ett klassrumsklimat där ingen tar illa vid sig av att den felaktiga lösningen 
delges den övriga klassen.  
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Bilaga 1. 

Missivbrev.  
Information om undersökning av att planera och leda 
helklassdiskussioner med fokus på problemlösning 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Vi heter Anna Basel och 
Ann-Christin Lindberg och går åttonde terminen på grundlärarprogrammet F-3. Vi 
ska nu skriva vårt examensarbete på 15 högskolepoäng. Syftet med studien är att 
undersöka hur lärare arbetar med att planera och leda helklassdiskussioner med 
fokus på problemlösning. Vi vill också undersöka vad som uppfattas som möjligheter 
och utmaningar i att planera och leda helklassdiskussioner. Det är viktigt att elever 
får utveckla sin resonemangsförmåga i matematik. Helklassdiskussioner sker sällan i 
klassrummen och kan vara svårt att hålla i för lärare då det oftast innebär många 
moment att hålla reda på. Studien utgår från ett lärarperspektiv och vi vill därför 
intervjua dig som arbetat med problemlösning och helklassdiskussioner för att ta del 
av dina erfarenheter och kunskaper.  
 
Vi kommer att intervjua sex grundlärare där vi kommer inrikta oss på årskurs 3. 
Varje intervju förväntas ta 30–40 minuter, intervjuerna kommer att äga rum på er 
skola om ni inte önskar en annan plats. Intervjuerna kommer även att ljudinspelas. 
Den insamlade data till denna studie kommer vi gemensamt bearbeta genom att 
transkribera intervjuerna som genomförts. Utifrån svaren vi fått kommer vi att 
kategorisera och bestämma passande rubriker. Studien utgår ifrån de 
forskningsetiska principerna vilket innebär att du som respondent och skolan 
behandlas konfidentiellt. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt och du 
kan när som helst avbryta ditt deltagande utan någon närmare motivering och utan 
negativa konsekvenser för dig. Informationen kommer inte att användas för 
kommersiellt bruk.  
 
Det insamlade materialet kommer att sparas på ett säkert sätt tills uppsatsen blivit 
godkänd och kursen är avslutad. Efter avslutad kurs kommer det insamlade 
materialet att raderas. De som kommer att ta del av informationen innan uppsatsen 
är färdig är endast vi studenter och vår handledare på Mälardalens Högskola. 
Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Mälardalens 
högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen DiVA. Ytterligare upplysningar 
om studien lämnas på begäran. 
 
Kontaktuppgifter:  
Anna Basel   
E-post: Abixxxxx@student.mdh.se 
Telefon: 07x-xxxxxxx 

Ann-Christin Lindberg   
E-post: Algxxxxx@student.mdh.se     
Telefon: 07x-xxxxxxx

Handledare: Maria Larsson    
E-post: Mariaxxxxxx@mdh.se  
Telefon: 02x-xxxxxx 
 
Deltagarens underskrift ______________              
Deltagarens namnförtydligande   _______________                                                           
Ort/Datum _____________
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Bilaga 2. 

Intervjuguide  
 

1. Vad har du för bakgrund, utbildning och erfarenhet inom ditt läraryrke? 
 

2. Hur planerar du upplägget när du planerar inför helklassdiskussioner i 
problemlösning?  
- Sätter du mål för lektionen?  
- Om ja, vilka slags mål?  
 

3. Hur väljer du matematiskt problem för lektionen? 
 

4. Hur tänker du kring att anpassa det valda problemet för eleverna i din klass? 
 

5. Brukar du förutse elevlösningar innan lektionen? 
- Hur gör du det? 
- Hur tänker du med att förutse elevers tänkbara fel och 

missuppfattningar? 
 

6. Hur brukar du presentera vad de ska göra, så att alla elever förstår vad som står i 
problemet och vad det frågas efter?  
 

7. Vilka förväntningar har du på eleverna under arbetet med problemlösning när 
det gäller: 
- Introduktion av problemet 
- Deras enskilda arbete 
- Par/grupparbete 
- Helklassdiskussion 

 
8. Hur tydliggör du för eleverna vilka förväntningar du har på deras arbete? 

9. Vilket slags stöd ger du eleverna medan de arbetar med problemet? 
- Vad har du för tanke med att göra på det sättet?  
- Om en elev inte är med i arbetet av att lösa ett problem, tappar fokus eller inte 
förstår, hur gör du då för att fånga upp eleven? 

- Finns det situationer när du inte ger stöd? I så fall, varför kan du ha valt 
att inte göra det? 

 

10. Hur leder du klassdiskussionen? Vad brukar du göra om en elev/par/grupp blir 
klara eller anser sig klara nästan omedelbart?  
- Hur gör du då?  
- Brukar du använda delproblem med ökning av svårighetsgrad?  
- Vilka frågor kan du ställa till elever för att utmana dem vidare? 
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11. Anser du att det är viktigt att redovisa elevernas lösningar?  
- Hur redovisas och diskuteras elevers lösningar? 
- Hur brukar du tänka kring vilka elevlösningar som väljs ut för 

redovisning? 
- Brukar du även välja ut någon ofullständig eller felaktig lösning för 

redovisning ibland? När brukar du göra det i så fall? 
- Hur tänker du kring i vilken ordning elevlösningarna redovisas? 
- Görs det kopplingar mellan elevernas lösningsstrategier?  
- Hur görs kopplingarna mellan dem?  

 

12. Använder du dig av någon litteratur eller forskning som stöd i din planering av 
helklassdiskussioner?  

- Har du hört talas om modellen de fem praktikerna förutse, överblicka, 
välja ut, ordna och koppla ihop? 

- Använder du de olika stegen i modellen?  
 

13. Vad anser du att det finns för möjligheter med att låta eleverna delta i 
helklassdiskussioner när man jobbar med problemlösning? 
- Varför anser du att just det är en möjlighet för eleverna? 

 

14. Vad anser du att det finns för utmaningar för läraren med att leda 
helklassdiskussioner när man jobbar med problemlösning?  

- Varför är det en utmaning? 
- Hur kan man göra för att underlätta denna utmaning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


