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Sammanfattning/Abstract 
Denna fenomenografiska studie studerar lärares erfarande av fenomenet undervisning i 
problemlösning efter att man deltagit i ett matematiklyft. Urvalet för studien är lärare för åk 4-6 och åk 
7-9 som alla arbetat med problemlösningsmodulen. Dataunderlaget utgår från ett enkätunderlag som 
kompletterats med åtta intervjuer. För lärares lärande visar resultatet att de som inte längre arbetar 
utifrån kollegialt lärande i dag skapar egna organisationsformer. För lärare som arbetar utifrån ett 
fortsatt kollegialt lärande fortsätter man sitt arbete utifrån matematiklyftets modell men i vissa fall 
finns kvalitativt förändrade inslag. För undervisning i problemlösning visar resultat att lärare innehar 
ett kritiskt förhållningssätt inför undervisningens innehåll och form och Stein et al. (2008) fem 
praktiker är synliga i deras undervisning. För de lärare som inte arbetar utifrån kollegialt lärande tar de 
till viss del stöd av de fem praktikerna, men då främst utifrån att ge stöd för lektionens form. Alla 
lärare ser att det är en utmaning i att arbeta med problemlösningsförmågor. I resultatet framkommer att 
lärare i mycket liten utsträckning låter eleven träna förmågan i att formulera egna problem.  

This phenomenographic study is studying teachers experiencing the phenomenon of teaching of 
problem solving after they participated in a Boost for mathematics. The selection for the study is 
teacher for grades 4-6 and grades 7-9 who all worked with a module of problem solving. The data is 
based on a survey basis which is supplemented with eight interviews. For teachers’ learning the results 
show that those who are no longer working on the basis of collaboral learning, today create their own 
forms of organization. For teachers who are working from continuing collegial learning, the work on 
the Boost for mathematics basis model continues, but in some cases there are qualitatively changing 
elements. For problem solving teaching results show that teachers hold a critical approach to the 
teaching’s content and form and Stein et al. (2008), five practices are visible in their teaching. 
Teachers who do not work on the basis of collaboral learning, take to some extent support by the five 
practices, primarily based on providing support for the lesson shape. All teachers see that it is a 
challenge to work with problem-solving abilities. The result shows that the teachers in very small 
degree allows students to practice problem posing. 
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1. Inledning 
Under de senaste åren har en fortbildningssatsning i matematik genomförts, ett uppdrag av Regeringen 
till Skolverket. Målet efter utbildningen var att lärare i högre utsträckning skulle ge en mer varierad 
undervisning. En undervisning anpassad till elevers förkunskaper och intresse. Läraren skulle lämna 
den ensidiga procedurhantering och höja undervisningens kvalité i matematik (Skolverket, 2011b). 
Detta blev startskottet för matematiklyftet, en långsiktig fortbildningssatsning inom 
matematikdidaktik. I delutvärderingen (2014) av matematiklyftet ges inget detaljerat svar på hur 
undervisning i ett specifikt ämnesinnehåll uppfattas av de lärare som deltagit. Denna studie berör 
lärares lärande och deras arbete med undervisning i problemlösning. Studiens syfte är att se hur lärare 
erfar sin undervisning i problemlösning efter att man deltagit i ett matematiklyft.  

1.1 Att lära utifrån ett matematiklyft 
Meningen med matematiklyftet var att skapa en förändrad undervisningskultur och fortbildningskultur 
och ändamålet var att stärka elevers måluppfyllelse i matematik (Skolverket, 2012a). Ellström (2005) 
talar om att när organisationer utvecklar ett sätt att tala om situationer visar det sig att dessa tanke- och 
handlingsmönster kan formas till rutiner som i sin tur på sikt kan komma att fastställas. Förändring i 
undervisningskulturen, som skulle bli synlig efter denna fortbildning, var bland annat att kollegialt 
lärande skulle implementeras (Skolverket, 2012a).   

Matematiklyftet har utvecklats av forskare och lärarna genomförde denna utifrån kollegialt lärande 
med hjälp av en handledare. Helenius et al. (2015) skriver att modellen för matematiklyftet har tre 
kärnkomponenter, vilka interagerar med varandra. Beslut kring en av komponenterna påverkar de 
övriga två. Innehållet ser till vilket innehåll lärarna behöver och hur det relaterar till det lärarna redan 
kan. Uppgifter väljs utifrån att lärare ska se väsentligheten av att delta i dem samt att de är 
konstruerade så att kontext och artefakter samverkar.  Relationer ser till vilka förhållanden som är 
nödvändiga mellan modulskapare och lärare, lärare och lärare samt lärare och elever. I matematiklyftet 
hade lärarna möjlighet att välja innehåll utifrån vad som fanns att tillgå på lärportalen. Det var moduler 
som till exempel berörde geometri, språk i matematik och problemlösning. Modulerna var skrivna 
specifikt för olika stadier och skolformer. En modul bestod av 8 delar och varje del var därefter 
indelad i 4 moment. I moment A skulle lärarna läsa in sig på didaktisk litteratur och vid moment B 
diskuterade man i lärargruppen dessa texter samt planerade för en gemensam aktivitet. Vid moment C 
genomfördes lektionerna och moment D var en uppföljande gruppdiskussion och analys av genomförd 
lektion. I modulen för problemlösning är huvudbudskapet att ett problem ska kunna lösas på flera 
olika sätt och att lärare ska anpassa problemlösningsuppgiften utifrån elevens kunskapsmässiga nivå 
och erfarenhet (Karlsson & Palmér, in press). Urvalet för denna studie var lärare som undervisar i åk 
4-6 och 7-9 samt deltagit i matematiklyftet. Ser man till problemlösningsmodulens innehåll för åk 4-6  
och åk 7-9, skiljer sig rubriker emellan, men innehållsmässigt liknar de varandra trots skilda stadier. 
Något som skiljer stadierna åt är att åk 4-6 i en del arbetar med att eleverna ska träna förmågan att 
formulera egna problem, vilket inte lyfts fram på samma sätt för åk 7-9. Åk 7-9 har däremot en del 
som explicit arbetar med det didaktiska kontraktet, vilket åk 4-6 saknar för denna modul. Det är en 
utmaning att arbeta med problem eftersom problemlösningsuppgiften i sig står i relation till den elev 
som ska arbeta med den. En problemlösningsuppgift kan inledningsvis vara ett problem, men vid ett 
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senare tillfälle visa sig vara en rutinuppgift. Det beror på att när en elev har mött ett problem förändras 
arten på denna aktivitet (Doorman, Drijvers, Dekker, Van den Heuvel-Panhuizen, De Lange & Wijers, 
2007). 

I delutvärdering av matematiklyftet (Skolverket, 2014) visar det sig att denna fortbildning har varit 
mycket uppskattad och gett förutsättningar för lärarna att utveckla sin undervisning. De upplever att 
deras ämnesdidaktiska kunskaper har ökat, att de gör medvetna val inför sina undervisningssituationer 
samt att de fått fler metoder att använda i sin undervisning. Ett avtryck av denna fortbildning har varit 
att det kollegiala samtalet har stärkt lärarnas engagemang inför ett fortsatt arbete inom kollegialt 
lärande.  

1.2 Studiens disposition 
I det inledande kapitlet görs en kort beskrivning av matematiklyftet. Kapitel 2 är en 
litteraturgenomgång vars underrubriker berör lärares lärande, problemlösningsundervisning och 
problemlösning som förmåga och kompetens. Denna studie utgår från en fenomenografisk ansats och 
detta är centralt i avsnitt 3. Fenomenografin beskrivs utifrån forskningsobjekt, centrala begrepp så som 
erfarenhet, medvetenhet och lärande. Vidare lyfts tankar kring fenomenografisk analys för att därefter 
avsluta avsnittet med att berätta om studiens syfte och forskningsfrågor. Den empiriska studien 
karaktär och innehåll berättar jag om i avsnitt 4. Inledningsvis ger jag en överblick över studiens 
karaktär för att därefter mer ingående beskriva studiens urval, genomförande, analysmetod, och 
beskrivning av resultatens karaktär. Jag avslutar denna del med att reflektera kring begreppen 
objektivitet, validitet, reliabilitet samt de etiska ställningstaganden som varit nödvändiga för denna 
studie. I avsnitt 5 följer resultatet av denna studie, vilket ger en bild av hur lärare erfar att 
problemlösningsundervisning kan se ut efter deltagande i ett matematiklyftet. I resultatet utgår jag från 
de aspekter som lärare erfar har betydelse för fenomenet undervisning i problemlösning så som lärares 
lärande, problemlösningsundervisning och problemlösningsförmåga. I en avslutande del sammanfattas 
resultatet kring dessa aspekter. I kapitel 6, diskuteras resultatet utifrån forskningsfrågorna vilket 
därefter följs av en metoddiskussion samt reflektioner kring denna studies användbarhet. 
Avslutningsvis lyfter jag fram frågor för vidare forskning.  

2. Tidigare forskning 
Dispositionen av detta avsnitt blir att lyfta fram vad tidigare forskning säger kring lärares lärande, 
problemlösningsundervisning och problemlösning som förmåga och kompetens. 

2.1 Lärares lärande 
För att underlätta lärares lärande måste vi förstå den process som gynnar att lärare ges möjlighet att 
växa i sin profession och vilka villkor som främjar denna tillväxt (Clarke & Hollingsworth, 2002). 
Lärares lärande gynnas av att i sitt arbete fokusera kring ett par aspekter. Dels behöver man se till 
vilka man behöver samarbeta med. Likaså behöver man sätta upp tydliga mål för sitt samarbete. 
Samarbetsklimatet behöver vara gott och tillåtande och utifrån det behöver man ha gemensamma 
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ramar, begreppsspråk och social kompetens. Lärares lärande utvecklas om man upprätthåller goda 
relationer och arbetar för ett förtroende lärare emellan. Viktigt är även att man klargör vem som har 
vilka ansvarsområden (Thousand, Villa, & Nevin, 2006).  

Inom matematiklyftet diskuterar lärarna innehållet med hjälp av handledare. Handledaren ger 
återkoppling och inspel vid diskussionen så att lärarna upplever att de utvecklas. Olika metoder finns 
att tillgå för utveckling av lärares lärande så som aktionsforskning, learning-study och lesson-study 
(Skolverket, 2012b). Inom lesson study, som matematiklyftet refererar till, lyfter man fyra delar som 
har betydelse för elevers lärande. Det första är att lärare formulera lärandemål som man i ett andra steg 
kollegialt planerar kring. Det tredje steget blir att genomföra undervisningen. En undervisning som 
observeras och analyseras. Slutligen sker i det kollegiala arbetet en avslutande reflektion som i sin tur 
generar utvecklingstankar inför kommande undervisning (Groves, Doig, Widjaja, Garner, & Palmer, 
2013). Tanken är att arbeta för en didaktisk utveckling där man ser till hur man på bästa sätt lär och 
erfar matematik. Läraren ska vara observant på att inte alltför allsidigt fokusera på att problemet ska få 
sin lösning utan se till vilken matematik eleven upplever och lär (Berg, Fuglestad, Goodchild, & 
Sriraman, 2012). Om en metod ska inverka på elevernas lärande, behöver lärare ha en djupare 
förståelse för varför en viss metod kanske kan vara bättre och när den kan användas. Timberley (2008) 
påpekar att praktisk klokhet behöver förbättras och förståelse för detta utvecklas i klassrummet 
tillsammans med eleverna. 

Gemensam planering är krävande. Det krävs att man på skolnivå och på egen hand tar ansvar för att 
lärares lärande ska ge resultat. Man behöver redan på universitetsnivå förbereda lärarstudenter och ge 
dem utbildning i effektiva samarbetsplaneringar och undervisningsmetoder (van Bommel, 2012). På 
skolnivå behöver man fortlöpande erbjuda yrkesmässig utveckling så den gemensamma planeringen 
stödjer olika elevers möjligheter att lyckas. Lärarens roll är komplex, utmanande och spännande och 
det ligger i lärarnas ansvarar att hålla sig à jour med utveckling inom skolans område både vad gäller 
kunskap och färdigheter (Thousand et al., 2006). För de som deltagit i matematiklyftet visar 
delutvärderingen (2014) att lärare i högre grad reflekterar över den egna undervisningen. De har fått 
fler undervisningsmetoder, ökad kunskap i matematikdidaktik samt ett ökat engagemang för kollegialt 
lärande. För att undervisningskulturen nu ska utvecklas på lång sikt är det betydelsefullt att det 
kollegiala lärandet får fortsätta. Ellström (2005) talar om utförandets- och utvecklingens logik. 
Utvecklingens logik fokuserar på idéutveckling för att förbättra och vidareutveckla nuvarande 
verksamhet medan utförandets logik fokuserar på att förverkliga nya tankar och idéer i praktisk 
verksamhet och båda behövs för att säkra verksamhetens utveckling. Långsiktigt kan båda dessa 
logiker vara väsentliga för en verksamhet för dess överlevnad och utvecklingskraft. En utmaning är 
däremot att finna en lagom balans och fördelning mellan satsningar på kortsiktiga resultat så som i 
utförandets logik och långsiktig utvecklingskraft som utvecklingens logik främjar.  

2.2 Problemlösningsundervisning 
Inom forskning om problemlösning studeras olika intresseområden så som skillnaden mellan olika 
typer av problem, vilka kognitiva funktioner och färdigheter problemlösningsuppgifter kräver. 
Ytterligare forskning finns som visar på varianter av problem som fokuserar på betydelsen av de 
ämneskunskaper som krävs för det givna problemet. (Verschaffel, Depaepe & Van Dooren, 2014). 

Problemuppgifter kännetecknas av att inte vara uppgifter av rutinartad karaktär utan en uppgift som 
man vid första anblicken inte vet hur man ska lösa (Verschaffel, Depaepe & Van Dooren, 2014; 
Taflin, 2007). Lester (2013) beskriver att problemlösning är en verksamhet som kräver att eleverna 
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engagerar sig i en mängd olika kognitiva åtgärder, vilka i sin tur kräver viss kunskap och färdighet 
som inte är av rutinartad karaktär.  

Problemlösning är därför konsten i att hantera ett problem som ännu inte har en känd, rutinmässig 
lösningsstrategi men som ger eleven möjlighet att utveckla nya lösningsstrategier (Taflin, 2007). 
Aspekten av ett problem är knutet till den person som konfronteras med problemet. Ett problem kan 
idag vara ett problem för en elev, men imorgon utgöra aspekten av att vara en rutinuppgift. Detta kan 
förstås utifrån att när en elev har arbetat med problemet kommer problemets karaktär att förändras 
(Doorman et al., 2007).  

Taflin (2007) beskriver problemlösning som en verksamhet som leder till många olika kunskaper och 
färdigheter.  Problemuppgifter kan till sin prägel vara olika så som textuppgifter, benämnda uppgifter 
eller vardagsuppgifter. I dessa uppgifter omges det matematiska symbolspråket med text och textens 
syfte är att ange en matematisk modell. Här får man vara observant på vad som gör uppgiften till ett 
problem, det matematiska innehållet eller språket (Taflin, 2007). Vidare kan problem ha karaktären av 
att vara öppna uppgifter. Dessa öppna uppgifter har aspekten att kunna skapa flera möjliga lösningar 
(Sullivan, Griffioen, Gray, & Powers, 2009). Taflin (2007) har formulerat kriterier för problem som 
ska leda till matematisk medvetenhet och specifik kunskap. De problem som uppfyller detta benämns 
som rika problem och de kännetecknas av att introducera viktiga matematiska idéer, vara lätta att 
förstå, utmanande, kunna lösas på flera olika sätt, initiera en matematisk diskussion, fungera som 
brobyggare samt leda till att man skapar nya intressanta problem. Så, för att bli en framgångsrik 
problemlösare krävs att eleven har erfarenhet i att lära sig att lösa problem, kunskapsinnehåll, 
färdighet i att använda en mängd olika representationsformer och förmåga att känna igen och 
konstruera mönster (Lester, 2013).  

Silver (1997) talar om att matematiska aktiviteter är intimt sammanvävda med kreativitet. I sin 
forskning visar han på hur det kreativa sammanlänkas då eleven löser och formulerar 
problemuppgifter och att en lärare bör arbeta utifrån en matematikundervisning som till sin karaktär är 
undersökande. Så för att bli en skicklig matematiker behöver eleven träna kontinuerligt över en längre 
tid. Att som lärare använda sig av kvalitativa problemuppgifter räcker inte som mål för en god 
undervisning. Läraren behöver ha kunskap om det matematiska innehållet och väva samman det med 
läroplanens syfte (Hill & Charalambous, 2012). Fyra praktiska principer lyfts fram för att möta eleven 
i dess lärsituation. Läraren behöver vara medveten om det innehåll som ska läras. Läraren måste ta en 
analytisk hållning till de fenomen som ska läras ut. Läraren måste se till att eleverna visar sina 
erfarenheter av lärande och läraren måste använda uppgifter som är integrerade i elevers 
erfarenhetsvärld (Booth, 1997). Men det är inte enbart kunskap om ämnesinnehåll och pedagogik som 
krävs för att kunna bedriva god undervisning utan även om kunskap om lärandets innehåll (Ball, 
Thames, & Phelps, 2008; Liljekvist & van Bommel, 2013). Lärarens mål med problemuppgiften 
behöver vara väl genomtänkt. Där problem verkar som ett medel för att lära matematiska begrepp och 
metoder krävs av läraren att vara kunnig i att lyssna, observera och analysera eleven i sin 
arbetsprocess. För att kunna göra detta behöver läraren välja och designa bra problemuppgifter, vara 
bekant med vilka metoder elever använder sig av, lyssna och observera, ställa de rätta frågorna vid rätt 
tillfälle samt veta när man ska kliva in eller hålla inne en kommentar. Läraren behöver även skapa ett 
gott klassrumsklimat för undersökande och skapande verksamhet. Läraren behöver veta vad som ska 
göras men även när det passar in. Vad som i det här skiljer en hantverkare från en novis är på vilket 
sätt planering och reflektion sker (Lester, 2013). Stein, Engle, Smith och Hughes (2008) påpekar att 
genom planering kan lärare förutse troliga elevlösningar och i och med det förbereda sig inför 
elevernas svar och strukturera elevers presentationer med tanke om att stödja deras matematiska 
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lärande. Tanken är att lärare med denna planering bättre ska vara förberedd inför de matematiska 
diskussionerna.  Arbetet utgår specifikt från fem praktiker vilka är att förutse sannolika lösningar men 
även finna kritiska aspekter kring den problemlösningsuppgift som ska arbetas med. Vidare blir 
lärarens uppgift att överblicka elevens svar under det att eleverna arbetar med sina uppgifter för att 
därefter välja ut de elevpresentationer som klassrumsdiskussionen kan bygga på. Lärarens uppgift blir 
här att ordna elevpresentationerna på ett målmedvetet sätt för att kunna lyfta fram matematiska 
samband och kopplingar mellan elevernas lösningar med tanke om att belysa de viktigaste 
matematiska idéerna. Dessa fem praktiker är tänkta att utgöra ett stöd för lärare i sin planering inför 
och under lektioner med tanke om att skapa bättre matematiska diskussioner. Tanken är även att detta 
ska vara något man successivt tränar in under en längre tid. Eleven behöver i sin undervisning få 
arbeta med problem där delar av träningen handlar om att man resonerar, utvecklar begreppsförståelse, 
tränar färdigheter samt bygger kunskap genom att se samband från tidigare kunskap och nytillkommen 
kunskap. Genom att använda ett undersökande förhållningssätt i matematikundervisningen kan lärarna 
hjälpa eleverna att utöka sin repertoar i strategi, flexibilitet och kreativa metoder (Silver, 1997). 

Undervisning är en komplex verksamhet. Lärarnas ögonblickliga beslut om lektionens innehåll och 
process formas av flera faktorer, vilket inkluderar lärarnas kunskaper och deras föreställningar om vad 
som är viktigt att lära, hur eleverna lär sig, och hur man hanterar eleven beteende och hur man ska 
möta de yttre kraven (Timberley, 2008). Att arbeta med problemuppgifter kräver i många fall en 
förändrad undervisningskultur sett till vad kanske både elev och lärare är vana vid. Sociomatematiska 
normer kan lyfta aspekter av hur läraren strukturerar sin lektion eller organiserar elevgrupper. För 
elever kan sociomatematiska normer komma att utmanas i mötet mellan eleven och dem tänka 
matematiska problemuppgiften (Sánchez & García, 2014). Cobb (2004) menar att lärare behöver ta 
hänsyn till den process där elevernas nya identiteter i matematikklassrummet kan, över tiden, innebära 
förändringar i deras känsla över vem de är eller vem de vill bli (Cobb, 2004). 

2.3 Problemlösning som förmåga och kompetens 
I läroplanen lyfts fem centrala förmågor fram formulera problem och lösa problem, använda och 
analysera matematiska begrepp, välja och använda lämpliga metoder, föra och följa resonemang samt 
använda matematiska uttrycksformer (Skolverket, 2011 a). Läroplanen beskriver problemlösning både 
som ett mål och en strategi (Karlsson & Palmér, in press).  

I det danska KOM-projektet talar man om de åtta kompetenserna. Dessa åtta kompetenser är indelade i 
2 huvudgrupper och man lyfter även att kompetenser har beröringspunkter med varandra, se figur 1. 
Dessa kompetenser kan sedan ses utifrån tre dimensioner utifrån vilken utsträckning eleven behärskar 
dessa kompetenser, vilka benämns som täckningsgrad, aktionsradie samt teknisk nivå. Täckningsgrad 
avser att beskriva hur många aspekter av något som en elev förfogar över. Aktionsradien avser att lyfta 
fram i vilka olika situationer eleven kan använda förmågorna och teknisk nivå beskriver på vilken 
avancerad nivå förmågan används i olika situationer (Undervisningsministeriet, 2002). 
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13

i sin problemlösningskompetens än en som 
också kan lösa problem inom geometriom-
rådet.

Den tekniska nivån hos en kompetens 
beskriver i hur begreppsligt eller tekniskt 
avancerade situationer som kompeten-
sen kan aktiveras. En person som med nå-
gon lämplig metod bara kan lösa polynom-
ekvationer av grad 1 har lägre teknisk nivå 
på sin symbol- och formalismkompetens 
än någon som också kan behandla ekvatio-
ner av grad 2.

Undersökande och produktiv
De olika kompetenserna har alla två sidor, 
en undersökande och en produktiv sida. 
Den produktiva sidan av kompetenserna 
handlar om att kunna utföra de handling-
ar som kompetensen innefattar.

Den undersökande sidan handlar om 
att kunna förstå, analysera och kritiskt 
bedöma redan utförda processer. Obser-
vera att  även detta är aktiva handlingar 
som den som besitter kompetensen skall 
kunna utföra. 

Att fråga och svara i, 
med om matematik

Att använda språk och 
redskap i matematik

Representations-
kompetens

Symbol- och formalism-
kompetens

Kommunikations-
kompetens

Hjälpmedels-
kompetens

Resonemangs-
kompetens

Modellerings-
kompetens

Problemlösnings -
kompetens

Tankegångs-
kompetens

 

Figur 1 Bild av KOM-projektets åtta kompetenser. (Helenius, s.13, 2006) 

 
Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) beskriver matematisk kompetens utifrån fem kompetenser 
begreppsförståelse, procedur förmåga, strategisk förmåga, bearbetningsförmåga och produktiv 
disposition. Förmågorna ses inte heller här separerade utan är tätt sammanflätade och beroende av 
varandra då eleven ska utveckla sina matematiska färdigheter. I båda dessa verk lyfts 
problemlösningsförmågan fram även fast den benämns på olika sätt så som problemlösningskomptens 
eller strategisk förmåga. I denna studie kommer vi använda begreppet problemlösningsförmåga. 

I en situation där eleven ska lösa och hantera ett problem krävs ett målinriktat beteende av eleven 
eftersom hen behöver finna en mental representation som leder fram till att finna metod och strategi 
för att lösa problemet (Metallidou, 2009). Eleven behöver i sin problemlösningsförmåga ha ett 
flexibelt och produktivt tänkande och flexibiliteten utvecklas genom att eleven breddar sin kunskap i 
att lösa problem. Ett flexibelt tillvägagångssätt nämns som den huvudsakliga kognitiva förmågan man 
behöver för att lösa problem (Kilpatrick et al., 2001). Problemuppgifter gör att eleven tränar flexibilitet 
som för framtiden gynnar ett livslångt lärande (Metallidou, 2009). Flexibiliteten kan ta sig uttryck i att 
eleven behöver finna, skapa och justera sin metod. Det produktiva tänkandet i sin tur kräver att eleven 
kommer på ett sätt för att förstå och lösa problemet. För att eleven ska kunna hantera 
problemlösningsförmågan är det nödvändigt att eleven har en samverkan mellan begreppsförståelse 
samt flyt i sitt tillvägagångssätt. På samma sätt kräver utveckling av problemlösningsförmågan en 
motiverande, stimulerande kontext för lärande (Kilpatrick et al., 2001).  

Ytterligare en aspekt av problemlösningsförmågan är den språkliga. Matematiska instruktioner är 
precisa, kortfattade och sekventiellt uppbyggda. Så för att eleven ska bli självständig behövs att de 
inom problemlösningsförmågan ges möjlighet att träna läs- och studieteknik (Cobb, 2004; Hubbard, 
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1990). Det språkliga bygger inte bara på att man behöver förstå utan den språkliga förmågan har även 
betydelse för skriftlig, muntlig och inlyssnad kommunikation (Taylor & McDonald, 2007). Eleven 
behöver inom olika representationer kunna kommunicera sina tankar och lösningar. Läraren bör skapa 
en kontext där förväntningar skapas av att eleven producerar kreativa lösningar som diskuteras och 
stimulerar den kommunikativa förmågan i problemlösning (Taflin, 2007). Om man låter elever 
formulera egna problem samverkar elevens förmåga att lösa problem med förmågan att skapa egna 
problem. Goda problemlösare skapar fler matematiska problem som innehåller ett mer komplext 
innehåll (Silver & Cai, 1996). Lester (2013) visar på att vi vet väldigt lite om hur man kan förbättra 
elevernas metakognitiva färdigheter. Han lyfter att det är viktigt att framgångsrika problemlösare kan 
reglera sitt kognitiva beteende, men det saknas forskning som visar på att elever kan lära sig dessa 
beteenden.  

3. Fenomenografi 
Fenomenografi används inom kvalitativ empirisk forskningsinriktning. En forskning som innefattar 
olika inriktningar beroende på vilket slags fenomen man fokuserar på (Andersson, 2000). 
Forskningsmetoden utvecklades via Göteborgs universitet för att studera hur människor förstår och 
uppfattar ett specifikt fenomen, objekt. Uppfattningen tolkas då utifrån ett erfarenhetsperspektiv där 
objektet ses som en relation mellan subjekt-objekt, relation mellan människan och dess omvärld. 
Målet med en fenomenografisk studie är att på ett kvalitativt sätt tydliggöra och beskriva på vilket sätt 
man i variation erfar ett visst fenomen. Så inom fenomenografin försöker man finna variation och 
variationens konstruktion på de aspekter som definierar fenomenet. (Marton & Booth, 2000). Vi talar 
här till största del om kvalitativt innehåll, men även kvantitativt innehåll kan utforskas 
fenomenografiskt. Beskrivningar bearbetas då via olika kvalitativa sätt utifrån hur det kvantitativa 
innehållet kan förstås (Dall’Alba et al., 1989). I denna studie kommer både kvantitativa och kvalitativa 
dataunderlag ligga som grund för den fenomenografiska analysen. 

 

3.1 Forskningsobjekt 
Forskningsobjektet kan beskrivas inom första och andra ordningens perspektiv av detta fenomen. I den 
första ordningens perspektiv är ett fenomen avgränsat och här finns ingen variation, vilket kan liknas 
vid ett konstaterande, ett uttalande om den fysiska världen eller om en speciell situation. Ett andra 
ordningens perspektiv är inte på förhand avgränsande. Beskrivningar i andra ordningens perspektiv 
innebär att orientera sig mot hur andra förstår aspekter av världen (Emanuelsson, 2001). Intervjufrågor 
avgränsar innehållet för frågan och intervjusvaret ger upphov till både förståelse för bakgrund samt 
uttryck för olika erfarande. Andra ordningens perspektiv tar uttalandet som en startpunkt för att 
därifrån utforska en persons förståelse av ett fenomen. Som intervjuare placerar man sig i 
respondentens plats och försöker se situation och fenomen utifrån dennes perspektiv (Marton & Booth, 
2000). Intervjuaren och respondenter är internt relaterade till ett gemensamt objekt, men uppenbart är 
att objektet kan uppfattas på olika sätt.  Intervjuaren kan inte med säkerhet veta hur respondenter 
uppfattar det givna objektet men han eller hon har som avsikt att noggrant återge deras tänkbara sätt att 
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erfara (Emanuelsson, 2001). Som forskare behöver man ta ett steg tillbaka och lämna sitt eget 
erfarande av fenomenet, men samtidigt använda det för att lyfta fram ett varierat sätt att förstå det 
(Marton & Booth, 2000).  

Inom fenomenografins teori finns centrala begrepp så som, erfarenhet, medvetande och lärande. I 
kommande avsnitt lyfter jag fram hur man ser dessa begrepp för att visa det perspektiv som senare blir 
belyst i analysen.  

3.2 Erfarenhet, medvetande och lärande  
Fenomenografi kan ses som innehålls-orienterad då innehållet som erfars ska ses som en integrerad del 
av något som ska förstås (Dall’Alba et al., 1989). Världen, aspekt av världen eller förståelseakten 
betraktas inom en icke-dualistisk ontologi där människa och värld är internt relaterade. Att erfara 
något är på så sätt ett samband mellan individen och omvärlden (Emanuelsson, 2001). Vi människor 
har tillgång till den värld vi erfar, en liten erfaren del av den kompletta världen. Inom fenomenografin 
söks skillnader i människor förmåga att erfara och samtidigt finns en medvetenhet om att vi inte kan 
beskriva ett erfarande i sin helhet. Tanken med icke-dualistisk ontologi är att den värld du eller jag 
befinner oss i är en erfaren värld av just oss som enskilda personer. Världen som beskrivs är alltid 
någons värld och forskaren beskriver alltid en annan persons erfarenhet av denna värld. Att erfara 
fenomenet är begränsat och i vårt medvetande urskiljer vi en variation av en begränsad mängd 
aspekter av fenomenet, men vi ska inte se det som det enda som erfars eftersom nya vetenskapliga rön 
kan generera nya sätt att se på fenomenet (Marton & Booth, 2000).   

Inom fenomenografin bildas det som erfars till en uppfattning, ett medvetande (Kroksmark, 2007). 
Utanför vårt medvetande finns ett fält av erfarna aspekter som relaterar till objektet och benämns som 
den inre horisonten (Marton & Booth, 2000). Den inre horisonten är inte direkt utan ett för-givet-
tagande som vi inte i första hand undersöker. Ett exempel är när vi står framför ett hus. Vi varseblir 
husets framsida, men vi upplever att huset har saker som vi inte direkt ser till exempel en baksida. 
Detta är ett resultat av våra tidigare erfarenheter av hus (Kroksmark, 2007). 

Fenomenografin riktar sig mot lärande så som att man lär sig att erfara, erfara fenomen och situationer. 
Lärande kan därefter analyserar efter två aspekter vad-aspekten och hur-aspekten (Marton & Booth, 
2000). Vad-aspekten syftar på det direkta objektet vilket exempelvis kan vara en stol, matematiskt 
bevis, kunskap eller ämnesinnehåll. Hur-aspekten visar på de processer som leder fram till vad-
aspekten. I en analys består en uppfattning av en intentional akt, vilket menas med att medvetandet är 
riktat mot något speciellt. Hur-aspekten är den aspekt i den intentionala akten som man i en analys 
utgår ifrån och som framhåller förbindelsen till vad-aspekten (Kroksmark, 2007).  

3.3 Fenomenografisk analys 
I fenomenografisk analys, vilket kan ses som en hermeneutisk process, är resultaten forskarens 
beskrivningar av andras beskrivningar av ett fenomen. Den fenomenografiska analysmetoden vilar i 
huvudsak på intervjutsagor där man tolkar och organiserar utsagor i åtskilda uppfattade kategorier 
(Andersson, 2000; Dall’Alba et al., 1989). I analysen söker man i respondentens svar kvalitativa 
likheter och skillnader i hur de förstår fenomenet. Mönster av likheter och skillnader samlas därefter i 
beskrivande kategorier, som bearbetas vid upprepade tillfällen i en samverkande process där de 
beskrivande kategorierna slutligen blir det sökta resultatet (Andersson 2000; Carlsson, Fulop, & 
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Marton, 2001). I resultatet beskrivs helhet utifrån sina delar, aspekter och komponenter samt 
relationerna dessa emellan. Man tittar efter interna relationer vilket handlar om vad olika fenomen 
eller delar av ett fenomen betyder för varandra (Andersson 2000). 

I en analysprocess är den forskande en lärande som utifrån fenomenet söker struktur och mening. 
Forskarens bild blir genom en abduktiv process mer tydlig och genererar ny struktur där nya aspekter 
framträder. En abduktiv process kan beskrivas som en växling mellan induktion och deduktion. 
Induktion ses som att data genererar teoretiska modeller och deduktion ses som det motsatta att en idé 
prövas mot det empiriska materialet. Abduktionens process blir att en ytlig idé går mot en djupare 
teori som prövas mot data. Detta förlopp sker i flera cykliska processer (Emanuelsson, 2001). 

Beskrivningskategorier som träder fram ur den abduktiva processen innefattar välavgränsade grupper 
av fenomenets aspekter samt förbindelser dem emellan bildar det man kallar utfallsrum. I analys 
fokuserar man på ett av objektets aspekter och via denna aspekt finna olika omfattningar av variation. 
Inom fenomenografin lyfter man fram att för att ett fenomen ska ges möjlighet att separeras behöver 
det finnas en variation som går att observera och fenomenografin fokuserar på denna variation. 
Variationen ska avslöjas och man finner den genom kvalitativt skilda kategorier utifrån att det finns 
olika möjligheter att erfara ett fenomen (Marton & Booth, 2000). Kategorierna lyfts fram i en 
hierarkisk form som visar på nivåer av förståelse och samband mellan uppfattningar (Dall’Alba et al., 
1989). En utmaning är att avgöra när man anser sig ha urskilt och kategoriserat de huvudsakliga 
aspekterna hos det fenomen man studerar. Johansson (2009) menar att om man ser ett fenomen med 
nya ögon samtidigt som man känner igen vissa drag anses man som forskare vara på rätt väg.  

3.4 Syfte och forskningsfrågor 
Denna studie undersöker lärares erfarande av fenomenet undervisning i problemlösning. Utifrån ett 
något längre perspektiv visar studien på hur lärare nu idag erfar sin undervisning i problemlösning, det 
kollegiala lärandet samt hur lärare erfar de förmågor som undervisning i problemlösning knyter an till. 

Det avgränsade syftet med studien är att beskriva variationen i hur lärare erfar undervisning i 
problemlösning efter att man deltagit i ett matematiklyft. 

• Hur erfar lärare ett kollegialt lärande efter det att man har deltagit i matematiklyft? 
• Hur erfar lärare sin problemlösningsundervisning efter att man deltagit i matematiklyft? 
• Hur erfar lärare förmågor, relaterade till problemlösningsundervisning? 
 

Studiens inramning består av ett urval lärare som deltagit i matematiklyftet samt genomfört modulen 
problemlösning. Mitt empiriska material grundar sig på lärare som är verksamma i årskurs 4-6 och 7-
9. Studien utgår från en inledande enkät som därefter följts av lärarintervjuer och det empiriska 
materialet utgår från att återge lärarnas erfarande. Fenomenografin har sin grund i att beskriva 
fenomen i världen så som andra betraktar dem, och att blotta och beskriva variationen av detta (Marton 
& Booth, 2000). I den här studien är jag intresserad av att se undervisning i problemlösning utifrån 
objekten lärares lärande, problemlösningsundervisning och problemlösningsförmågor. I resultatet 
beskrivs dessa objekt utifrån beskrivningskategorier av modus, generationer och zoner. Studien visar 
på lärares erfarande kring fenomenet undervisning i problemlösning med tanke om att hos läsaren 
skapa tanke och reflektion.  
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4. Den empiriska studien 

Tidigare forskning lyfter fram vad som är väsentligt för att lärares lärande ska nå kvalité och 
varaktighet. Likaså lyfter forskning fram centrala aspekter för undervisning i problemlösning och 
komplexiteten kring elevens utveckling av sin problemlösningsförmåga. Denna fenomenografiska 
studie undersöker hur lärare erfar sin undervisning i problemlösning utifrån att man deltagit i ett 
matematiklyft. Studien utgår från enkät kombinerat med fördjupade intervjuer. Enkätens ändamål blir 
att fånga lärares uppfattningar kring kollegialt lärande, problemlösningsundervisning och 
problemlösningsförmågor vilket sedan berikas av efterföljande intervjuer. Både enkät och intervju 
ligger som grund för den efterföljande analysen. Analysen sker utifrån en abduktiv process i ett andra 
ordningens perspektiv som i det efterföljande resultatet lyfter fram lärares beskrivningar av fenomenet 
undervisning i problemlösning. Flermetodsforskning kan ha argumentet mot sig att kvantitativ och 
kvalitativ forskning står för olika paradigm, men kombination av kvantitativ och kvalitativ forskning 
kan ses utifrån att det verkar för en utveckling av forskningsinstrumentet (Bryman & Nilsson, 2011). 
Utifrån det empiriska materialet försöker jag beskriva lärares olika erfarande för undervisning i 
problemlösning. Larsson (2010) reflekterar kring nyttan med fenomenografiska studier och visar på att 
dessa kan öppna upp för förändring och reflektion.  

4.1 Urval 
I en fenomenografisk studie strävar man efter ett urvalsunderlag som tillför nya uppfattningar. Urval 
för enkät och intervju är inte slumpvis vald utan respondenter är relevanta till studiens syfte (Larsson, 
2010). Fenomenografins tanke med att beskriva variationen i sätt att erfara får betydelse för urvalet av 
intervjupersoner. Urvalet ska här kunna beskriva en så stor variation som möjligt (Andersson, 2000). 
Emanuelsson (2001) tillägger att i den stund man gör ett urval på detta sätt för man in en variation av 
datagenerering på ett kontrollerat sätt.  

För denna undersökning har jag sökt lärare som deltagit i matematiklyftet. Alla moduler oavsett 
inriktning berör i någon del problemlösning men jag har begränsat urvalet genom att söka de lärare 
som arbetat med modulen vars hela inriktning är problemlösning. För mitt syfte har det haft betydelse 
att få möta lärare som för två år sedan deltog i matematiklyftet och jag önskar se vad som kan bli 
bestående över tid i hur de erfar sin undervisning i problemlösning. 

I denna studie begränsade jag urvalet till lärare som undervisar åk 4-6 eller 7-9 och för att nå mitt urval 
av lärare tog jag kontakt med Skolverket. De godkände min förfrågan om att få ta del av vilka lärare 
som deltagit i matematiklyftet och som genomfört modulen problemlösning. Arbetsgången genom 
Skolverkets dokument blev att först se vilka handledare som ansvarat för modulen problemlösning för 
åk 4-6 och åk 7-9. Nästa steg blev att söka de skolor som handledaren ansvarade för. I det tredje steget 
sökte jag via skolans skolkod de lärare som deltagit i denna handledningsgrupp. För att säkerställa att 
enkäten skulle komma till lärare som fortfarande undervisade i matematik för angivet stadium sökte 
jag via skolans hemsida om lärarna fortfarande var verksamma inom ämne och stadium.  

Genom enkäten sökte jag nå lärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Responsen var 
låg, vilket gjorde att jag kompletterade med ett snöbollsurval. I ett snöbollsurval låter forskaren initialt 
söka kontakt med ett antal personer som är relevanta för undersökningens tema och använder därefter 
dessa personer för att söka kontakt med ytterligare respondenter (Bryman & Nilsson, 2011). 



11 
 

Sammanfattningsvis har urvalen och begränsningar för denna studie gjorts med tanke om att få ett 
empiriskt material vars variation lyfter fram hur lärare erfar fenomenet undervisning i problemlösning.  

4.2 Genomförande och forskarens förhållningssätt 
Datainsamlingen utgick från en webbenkät för att därefter följas upp med lärarintervjuer. Innan 
webbenkäten, som konstruerats via Artologik, Survey & Report, skickades ut gjorde jag ett par 
pilotenkäter för att se att jag kunde hantera dataprogrammet men även för att få en uppfattning om 
urvalet av frågor kunde vara relevant för min undersökning. 

Den slutliga enkäten skickades ut med ett flertal påminnelser. Enkäten för årskurs 4-6 skickade ut till 
100 respondenter med en svarsfrekvens på 24 lärare. För årskurs 7-9 var respondentutskicket till 53 
lärare varav 23 lärare skickade in sina svar. Enkätfrågorna hade som mål att få en uppfattning om hur 
lärare erfor det kollegiala lärandet utifrån dess form och innehåll.  Vidare ställdes frågor kring hur 
lärare uppfattade sin undervisning i problemlösinng. Underlag för dessa frågor utgick från vad 
kursplanen säger att problemlösning ska beröra, se bilaga 1. Urvalet av frågor var samma för åk 4-6 
samt för åk 7-9, men jag skickade dem via två separata utskick.  

Via enkäten försökte jag nå lärare som kunde tänka sig att medverka i en intervju. Responsen var låg 
på denna förfrågan. Endast en respondent från enkätutskicken kunde tänka sig att delta i en intervju. 
Jag sökte istället intervjurespondenter via kontakter som jag personligen hörde av mig till via mail. 
Utifrån de kontakter jag fick positiv respons från bad jag sedan dem om hjälp i att söka fler 
respondenter. Totalt fick jag på detta sätt tag på 8 lärare som kunde tänka sig att delta i en intervju. 
Dessa 8 respondenter har inte genomfört enkäten. 

Det genomfördes 9 intervjuer. 5 intervjuer med lärare för årskurs 4-6 och 4 intervjuer var med lärare 
för årskurs 7-9. Utifrån intervjuunderlagets frågor, se bilaga 2, försökte jag få lärares beskrivningar 
kring hur de erfar sin undervisning i problemlösning, vad som för undervisningen är gynnsamt samt 
vad som krävs av elever och lärare för att arbeta med problem. Intervjuerna försökte även lyfta fram 
vad lärare anser ha betydelse för undervisning i problemlösning då man arbetar utifrån kollegialt 
lärande. En intervju kunde inte användas eftersom det vid intervjutillfället framkom att det som urvalet 
grundade sig på inte stämde för denna respondent. Anledningen till att intervjuunderlaget plockades 
bort var att hen inte längre undervisade i matematik. Så resultatet vilar i slutskedet på enkätunderlag 
samt 8 genomförda intervjuer, 4 för varje stadium. 

Intervjuerna genomfördes och spelades in via webbforumet Adobe Connect. I 4 fall hade respondenten 
svårigheter med att delta i detta webbforum, men det löstes genom att jag istället gjorde en inspelad 
telefonintervju. Intervjuformen var semistrukturerad och flexibel vilket innebär att intervjuaren har en 
uppsättning med frågor, men respondenten har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt (Bryman 
& Nilsson, 2011). Min strävan är att kunna visa på att vara en hantverksskicklig intervjuare, vilket 
syftar på att jag som intervjuare visar på kunnighet samt vet vad jag inom ämnet är ute efter, ställer 
tydliga frågor och håller en god struktur, visar mig vänlig och öppen för vilka aspekter för 
intervjuämnet som är viktiga för respondenten samt under intervjun lyckas klargöra och vidga 
respondentens uttalanden. I den semistrukturerande intervjun har jag ett antal frågor att utgå från, men 
syftet är att via uppföljningsfrågor och sonderande frågor ge respondenten möjlighet att berika sitt 
svar. Tystnaden är även den ett viktigt inslag i intervjun. Genom att tillåta tystnad visas respekt för 
respondenten på så sätt att hen får tid att associera och reflektera för att sedan på egen hand få 
möjlighet att bryta tystnaden med betydelsefull information (Kvale & Brinkmann, 2014). Inom 
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fenomenografisk forskning är det intervjuaren som konstruerar frågorna, vilka står i relation till 
forskningsfrågorna. Under datainsamlingen, som här är i form av intervju, är den särskilda aspekten 
den intervjuade som reflekterar över sitt erfarande utifrån vad man kan kalla ett meta-medvetande 
eftersom den intervjuade lyfter fram sitt och är medveten och sitt medvetande kring undervisning i 
problemlösning (Marton & Booth, 2000). 

Kvalitativa forskare är intresserade av vad och hur respondenten lägger fram sina tankar. Jag som 
intervjuare är medskapare av intervjun utifrån det att jag inte samlar ihop uttalanden utan genom 
frågor leder fram till aspekter av ämnet som intervjupersonen kommer att ta upp. Analysen av en 
intervju fogas samman mellan respondentens berättelse till det som jag som skribent lägger fram i 
detta arbete (Kvale & Brinkmann, 2014). Man bör vara medveten om att analysen påverkas av de 
frågor som ställs. Problemformuleringar kan vara avgränsande mot den bakgrund utifrån vilken man 
försöker uppfatta fenomenet. Samtidigt påverkas problemformuleringen av den position som forskaren 
har samt av forskarens ambitioner och föreställningar om resultatens karaktär (Johansson, 2009). Min 
uppgift blir att ha ett kritiskt förhållningssätt och urskilja det väsentliga.  I min intervju är målet att jag 
vill förstå. Inför intervjun är jag medveten om att jag och min respondent kliver in med en 
förförståelse. Min teoretiska utgångspunkt gör att jag vill ställa vissa frågor. Vi kliver in med olika 
förståelsehorisonter och via intervjun utvecklas och fördjupas min förståelse. Detta betyder inte att vi 
behöver ha samma förståelse men vi har tagit del av varandras perspektiv.  

Efter intervjutillfällena följde transkriberingsarbetet. Emanuelsson (2001) påpekar att transkriberat tal 
innebär att man förvandlar det talade språket till text. Transkriberingen är på så sätt ofullständig med 
avseende på det samtal som genomförts vid intervjutillfället. Jag gjorde transkriberingarna med tanke 
om att bevara betydelsen av det som sägs och transkriberingsarbetet genomfördes i huvudsak i direkt 
anslutning till den genomförda intervjun. Kvalitativa forskare är intresserade av vad och hur 
respondenten säger något (Bryman & Nilsson, 2011). Utifrån det har mina transkriberingar gjorts i 
strävan av att exakt skriva ned det som blev sagt.  Efter transkriberingen blev min uppgift att tolka de 
svar jag hade fått. Här möts praktisk och teoretisk förståelse. Mitt mål är att nå en 
horisontsammansmältning mellan det praktiska och det teoretiska i strävan av att nå en djupare 
förståelse samtidigt som jag behöver vara medveten om att jag kan behöva ompröva min egen 
tolkning.  

4.3 Analysverktyg  
I avsnitt 3.3 beskrivs den abduktiva processen, objekt och beskrivningskategorier vilka är begrepp som 
ligger till grund för denna studies analys.  I analysen studerar jag varje intervju i sin helhet för att 
förstå helheten. Vid inläsningen gjordes anteckningar, sammanställningar intervjuerna emellan för att 
se mönster. Inledningsvis utgick jag enbart från fenomenet undervisning i problemlösning, men efter 
några cykler sparade jag förtätade delar av varje intervju utifrån väsentliga delar. Jämförelse och 
tolkning av delarna visade på ett centralt objekt och dess underliggande aspekter resulterade i 
beskrivningskategorier. Objekten som blir underordnat fenomenet undervisning i problemlösning är 
lärares lärande, problemlösningsundervisning samt problemlösningsförmågor. 

Genom inläsning av litteratur sökte jag finna stöd för beskrivningskategorier kring dessa objekt för att 
i resultatet kunna visa på variation och hierarki. Beskrivningskategorierna som objekten lutar sig mot 
är både resultatgrundande och litteraturgrundade och de beskrivs utifrån modus, generationer och 
zoner.  
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4.3.1 Modus  

När något blivit praxis inom en organisation innebär det att det under en längre tid har utvecklats 
kloka sätt att utföra uppgifter på och att detta formats till rutiner och repetitiva handlingar (Ellström, 
2005). Lärares lärande innebär att undervisningen hamnar under lupp och utifrån det kan eventuell 
förändring genomföras både inom lärares lärande och undervisning. Røvik (2008) visar på en praktik 
där organisationers utveckling kan beskrivas utifrån fyra översättningsregler kopiering, addering, 
strukturering och omvandling. Konsekvenserna av dessa översättningsregler kan visa sig på olika sätt 
så som svag omformning till omfattande omformning, vilka kan kategoriseras utifrån tre modus så 
som reproducerande modus, modifierade modus och radikalt modus. I ett reproducerade modus 
betonar man som regel kopiering. I ett modifierat modus är man trogen till originalet, men man lägger 
till eller drar ifrån vissa element. Slutligen i ett radikalt modus tillåter man sig att utforma egna och 
lokalt anpassade modeller. I denna studie ser jag till vilken variation av modus som lärare erfar kring 
lärares lärande och undervisning i problemlösning. 

4.3.2 Generationer  

Stein, Engle, Smith och Hughes (2008) menar att diskussion är en nyckelfaktor för bra 
matematikundervisning och visar på en förändringsorienterad undervisning där undervisningen består 
av tre faser introducera, utforska och helklassdiskussion. I den första generationen av detta arbetssätt 
var lärarens roll av att bygga matematiska idéer otydliga. Tonvikten låg på att använda kognitivt 
utmanande uppgifter och under helklassdiskussion fokuserade man på att elevernas lösningar blev 
lyssnade på, ”visa och berätta”. I den andra generationens arbetssätt blev inriktningen att använda 
elevers utvecklade lösningar för att introducera klassrumsdiskussionen där läraren leder mot ett 
matematiskt tänkande. Denna förändringsorienterade undervisning leder sedan vidare mot de fem 
praktiker som skulle utgöra ett stöd för lärarens planering förutse, överblicka, välja ut, ordna och 
koppla ihop. Dessa fem praktiker utgjorde en grund inom matematiklyftets problemlösningsmodul 
med tanke om att stimulera undervisningens diskussion och lärande. Att förutse innebär att läraren i 
sin inledande planering försökte förutse vilka lösningar eleven kunde tänkas göra, både korrekta och 
inkorrekta. Då läraren överblickar finns uppmärksamheten på elevens matematiska tänkande när 
eleven arbetar med problemuppgiften. Utifrån denna överblick väljer sedan läraren ut och ordnar de 
elevlösningar som är lämpliga för helklassdiskussionen där målet är att visa på ett visst matematisk 
innehåll. Läraren har här möjlighet att i klassrumsdiskussionen låta eleven se matematiska kopplingar i 
relation till de strategier som använts samt vara behjälplig i att bedöma konsekvenserna av valda 
metoder och strategier. Så istället för att ha en diskussion med presentation av hur ett problem kan 
lösas på olika sätt är målet att få elevernas presentationer att samverka för att utveckla kärnfulla 
matematiska idéer (Stein et al, 2008). Efter att lärare deltagit i matematiklyftet tittar denna studie på 
hur lärare nu erfar sin undervisning i problemlösning utifrån dessa generationer. 

4.3.3 Zoner  

Emanuelsson (2001)  visar i sin teoribildning kring kunnande på att objektet kan visa sig utifrån olika 
karaktärer, zoner. Emanuelsson benämner dessa zoner som stoffzonen, konceptuella-zonen samt 
proceduriella-zonen. Stoffzonen är faktabetonad och ser till undervisningens innehåll. I den 
konceptuella-zonen sker en analys eller syntes kring objektet medan den proceduriella-zonen är av mer 
allmän karaktär som ser till hur läraren riktar formen på sin undervisning mer än till dess innehåll. 
Zonerna kan ses separerade mellan varandra, men inom undervisning sker även skiften inom dessa 
zoner. Man talar här om en vertikal förflyttning på så sätt att till exempel stoffet öppnar upp för den 



14 
 

konceptuella analysen genom att analyseras och eventuellt leda mot en generalisering av flera stoff. 
Ytterligare en riktning kan beaktas och det är den horisontella vilken syftar på att objektets miljö 
skiftar exempelvis kan objektet som presenteras i skolkontext förflyttas till en annan situation eller 
tillämpning inom vardagslivet. I denna studie lyfts lärares erfarande inom dessa zoner. 

4.4 Resultatets karaktär  
Utifrån beskrivningskategorierna har jag sökt variation och mönster för studiens resultat. Slutligen är 
min strävan att finna logik i mitt resultat då jag försöker se analysens resultat i relation till tidigare 
forskning och teoretiska perspektiv. 

Resultatredovisning använder illustrerande tabeller och citat. Citaten ska inte ses som försök att bevisa 
att min analys är riktig, utan just som illustrationer.  

I resultatet får vi ta del av 8 lärares beskrivningar. Lärarna symboliseras i citaten med en bokstav. 
Lärare B, D, G och H arbetar med elever i åk 4-6 medan lärare A, C, F och E arbetar med elever i åk 
7-9.  

I enlighet med resonemangen ovan om förståelse i analysen gör jag inte anspråk på att ha den enda 
rätta tolkningen, men jag har strävat efter trovärdighet i mitt försök att nå den just nu och med min 
utgångspunkt bästa möjliga förståelsen. För att göra citaten mer läsbara har jag vid några tillfällen 
bearbetat dem genom att till exempel reviderat upprepningar och talspråk med tanke om att göra det 
som sagts mer lättförståeligt.  

4.5 Objektivitet, validitet och reliabilitet  
Vad som kan betraktas som sanning knyts an till begreppen objektivitet, validitet och reliabilitet. Inom 
fenomenografin talar vi om en omvärld som existerar utifrån vårt kunnande. De beskrivningar vi gör 
är både subjektiva och objektiva. Både objekt och subjekt bidrar med mening. (Emanuelsson, 2001). 

En forskares hantverksskicklighet och förmåga att ifrågasätta sina tolkningar, överväganden och 
resultat är avgörande för giltigheten av en kvalitativ studie (Mårtensson, 2015). Den kvalitativa 
intervjun är en objektiv undersökningsform där man får ta hänsyn till flera perspektiv på begreppet 
objektivitet (Kvale & Brinkmann, 2014). Hantverksskicklighet innebär att forskaren håller sig objektiv 
till det material som ligger till grund för studien och låter sin egen intressesfär stå tillbaka. I denna 
studie studeras hur lärare erfar kring undervisning i problemlösning. Mina egna värderingar är inte 
relevanta utan måste ställas utanför och bekräftas där bekräftelse syftar på förmågan att ha kontroll 
över värderingar så att det inte påverkar undersökningen på ett avgörande eller skevt sätt (Bryman & 
Nilsson, 2011). Men utifrån reflexiv objektivitet kommer denna studie innehålla reflektioner från min 
egen erfarenhet med syfte av att bidra med kunskap. Objektiviteten inom reflexiv objektivitet betyder 
att man är objektiv i förhållande till subjektiviteten (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Validitet handlar om hur metoden undersöker vad den påstår sig undersöka (Emanuelsson, 2001). 
Trovärdigheten, den interna validiteten visar på hur troliga och sannolika resultaten är vilket 
inbegriper att forskningen utförs utifrån de regler som finns (Bryman & Nilsson, 2011). Validering, 
kvalitetskontroller, bör ske under hela forskningsprocessen under det att kunskapsproduktionen växer 
fram. Här är strävan att utöva en hantverksskicklighet av att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera 
(Kvale & Brinkmann, 2014). Att använda flera metoder för en undersökning så kallad triangulering är 
ett sätt att stärka och bekräfta resultatet. I triangulering förknippas den ena forskningsstrategin och 
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dubbelkontrolleras mot det resultat som hör till den andra forskningsstrategin (Bryman & Nilsson, 
2011). Denna studie bestod av en inledande enkät med efterföljande intervjuer. Karaktären på enkätens 
frågors berördes även i de uppföljande intervjuerna med tanke om att förtydliga lärares erfarande av 
fenomenet undervisning i problemlösning. Trianguleringen planerades i den initiala fasen med syfte av 
att ge ett berikande och fylligt resultat och allteftersom resultat växte fram vägde jag enkätsvar 
gentemot intervjuunderlag mot varandra i flera cykler. 

Reliabilitet syftar på tillförlitligheten huruvida ett resultat kan upprepas vid andra tidpunkter av andra 
forskare utifrån samma metod (Emanuelsson, 2001). Studiens överförbarhet, extern reliabilitet, syftar 
på att undersökningen kan replikeras (Bryman & Nilsson, 2011). En central idé inom fenomenografi är 
att när väl kategorierna är funna ska de i en replikation av undersökningen kunna användas av andra 
forskare utifrån samma data eller ny data, men man bör ha i åtanke att strikt replikation inte alltid är 
rimlig (Carlsson et al., 2001). Larsson (2009) menar att studier som genomförs i det förflutna är svåra 
att argumentera för att ingenting har förändrats. Denna studie är begränsad till ett enkätunderlag samt 
ett antal intervjuade respondenter vilka alla delger sina erfarenheter kring studiens frågeställningarna. 
Strävan är här att nå ett djup där jag har fokus på det unika i kontexten samt på meningen eller 
betydelsen av det valda fenomenet (Bryman & Nilsson, 2011). Reliabiliteten ställs på prov utifrån det 
frågeunderlag som finns för denna studie och man behöver kritiskt granska och se om man på ett 
omedvetet sätt ställt ledande frågor som kan komma att påverka reliabiliteten. Vid de genomförda 
intervjuerna har jag utgått från samma frågeunderlag och mitt förhållningssätt har varit objektivt och 
neutralt för att i så stor utsträckning som möjligt inte påverka respondentens beskrivningar.  

Man kan ställa sig frågan om sanningshalten i en fenomenografisk studie. Även om det finns 
tveksamheter kring att ha lyft fram det mest typiska för studien så har vi identifierat variationen som 
ger oss möjlighet att känneteckna hur en person erfar ett fenomen (Marton & Booth, 2000). Min 
strävan är att vara noggrann i min analys, men jag inser att resultatet är endast tillfälligt tills annan 
studie visar på förändringar över detta resultat.  

4.6 Etiska ställningstaganden 
Inför de respondenter som besvarat enkät samt deltagit i intervju behövde jag visa respekt. Respekten 
kan bland annat visas genom att man är medveten om de etiska ställningstaganden som studien ställs 
inför. Etiska ställningstaganden handlar om att finna en balans mellan olika intressen, vilka alla är 
legitima. Här kan nämnas två begrepp kunskapsintresset och integritetsintresset. Kunskapsintresset är 
intressant då ny kunskap är värdefull på så sätt att det kan bidra till utveckling för individ och 
samhälle. Integritetsintresset är viktigt då respondenten har rätt till integritetsskydd (Hermerén, 2011). 
Så i strävan att bidra till ny kunskap behöver dessa båda intressen samverka i god balans.  

I en studie finns etiska behov av att respondenten avidentifieras för att respondentens identitet inte kan 
komma fram utifrån de svar som visas i resultatet. I denna studie avidentifierades personer som svarat 
på enkät eller som deltagit i intervju. Enkätens redovisade mätningar går inte att relatera till person och 
i de fall man relaterar ett intervjusvar används enbart en anonym bokstav. 

Förutom enkät bestod denna studie av inspelade intervjuer. Här uppkommer etiska ställningstaganden 
som behövde tas i beaktning. Vid inspelning var det viktigt att respondenten informerades om studiens 
syfte samt ett samtyckeskrav (Hermerén, 2011).  Urvalet av lärare fick via mail presentation och 
information om studiens syfte innan de utifrån egen fri vilja valde om de ville besvara enkäten eller 
inte.  
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Enkätens sista fråga var om de kunde tänka sig att ställa upp på en inspelad intervju. Jag presenterade 
intervjufrågornas karaktär. Lärarna fick även information om deras rättigheter till anonymitet och 
konfidentialitet samt att de hade den fria viljan att avbryta intervjun om de så önskade. Jag fick inte 
stor respons på denna intervjuförfrågan. Istället sökte jag respondenter via kontakter och 
snöbollsurval. Via mailkontakt fick dessa personer samma information vad gällde frågornas karaktär 
samt att jag berör anonymitetskrav, konfidentialitetskrav och att de har den fria viljan att avbryta 
intervjun om de så önskade. Både i den inledande informationen om intervjun och vid intervjutillfället 
fick respondenten information om att det var frivilligt att delta och att man när man så önskade kunde 
avbryta intervjun. Information gavs även om att den intervjuade skulle förbli anonym samt att jag 
kommer göra mig av med dataunderlaget då denna studie är färdigställd. 

När jag i analysen beskriver vad som erfars eller inte erfars kan det uppfattas som att jag nedvärderar 
lärarnas verksamhet. Detta är inte min tanke. Min tanke är istället att visa på kontrastering som visar 
på olika betydelser, vilket jag önskar ska bidra till kunskapsutveckling.  

5. Resultat 
Studiens syfte är att se hur lärare erfar undervisningen i problemlösning efter det att man deltagit i ett 
matematiklyft. Resultatet inleder med att lyfta lärares uppfattningar kring sitt kollegiala lärande utifrån 
om det finns kvar eller inte samt till vilken form och innehåll det nu utgår från. Lärarintervjuerna A, B, 
F och G arbetar fortfarande kvar utifrån ett kollegialt lärande medan C, D, E och H inte gör det.  
Därefter berättar resultatet hur lärare erfar sin undervisning i problemlösning vilket introduceras med 
lärares uppfattning kring problemlösningsbegreppet och läromedelsinnehåll. Resultatet skildrar även 
hur lärare erfar sin undervisning utifrån de förmågor som undervisning i problemlösning berör. 
Avslutningsvis sker en sammanfattning av resultaten.   

5.1 Resultat av hur lärare erfar kollegialt lärande 
Resultat av enkäten visar att lärare för åk 7-9 i högre utsträckning arbetar med kollegialt lärande 
jämfört med lärare för åk 4-6, se tabell 1. I de intervjuer som genomfördes var däremot ingen skillnad 
stadierna emellan om man arbetade utifrån kollegialt lärande eller inte.  

Tabell 1 Kollegialt lärande. 

Arbetar ni utifrån kollegialt lärande Ja Nej 

Åk 4-6 (n = 24) 54,2 % 45,8 % 

Åk 7-9 (n = 23) 73,9 % 26,1 % 

 

För de som inte arbetar utifrån ett kollegialt lärande uppfattar lärare att det beror på hur man nu måste 
prioritera innehållet för ämnesträffarna eller att det är avsaknad av samarbetsmöjligheter. Man visar 
här på att arbeta utifrån ett radikalt modus där man inte utgår från givna arbetsformer utan skapar 
egna. 
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C: Allt fick stå åt sidan. Nu har vi möten en gång per vecka men de ska innehålla allt. Spontant blir 
det att man delar uppgifter. 

D: Nej vi jobbar inte med kollegialt lärande. Det skulle jag inte säga att vi gör Jag hade gärna sett att 
det vart en fortsättning. Jag vet att vissa skolor gick, ja det var en fortsättning och jag var själv från 
min skola. Från början var vi tre sen var vi två sen var jag ensam så jag hade inte nån och bolla med. 

För de som fortsätter i ett kollegialt lärande finns en variation kring hur man hanterar ledarskap, 
tidsomfattning, innehåll.  

Tabell 2 Ledarskap för kollegialt lärande. 

Vem leder era träffar Vi har en extern ledare Ämnesansvarig Vi delar på ansvaret 

Åk 4-6 (n = 13) 40 % 20 % 40 % 

Åk 7-9 (n = 17) 5,6 % 72,2 % 22,2 % 

 

Enkäten visar att det är en variation kring hur man löst ledarskapet för det kollegiala lärandet. För åk 
7-9 är det i huvudsak den ämnesansvarige som står för ledarskapet. För åk 4-6 kan ämnesansvarig ha 
denna roll, men i större utsträckning delar lärarna på detta ansvar eller så finns en extern handledare, 
se tabell 2.  

Tabell 3 Omfattningen för kollegialt lärande. 

I vilken omfattning ses ni? 1 gång per vecka 1 gång varannan vecka 1 gång per månad 

Åk 4-6 (n = 13) 38,5 % 38,5 % 23,1 % 

Åk 7-9 (n = 17) 12,5 % 12,5 % 75 % 

 

Enkäten pekar på att åk 4-6 har något tätare mellan sina träffar än vad åk 7-9 har, se tabell 3. Tankar 
lyfts i intervjuerna kring vad som är optimalt i antalet träffar per termin.  

F: När det var på matematiklyftet träffades vi ju varje vecka och det är ju, inte riktigt optimalt. Jag 
skulle säga att varannan vecka är det optimala. I och med att det var uppgifter som skulle göras 
emellan var det inte alltid att det hanns med att ha en lektion. Så varannan vecka tycker jag är 
optimalt för en nå en måluppfyllnad. 

Citatet ovan visar på ett kritiskt tänkande där man analyserat matematiklyftets form och modifierat till 
i lärarnas uppfattning ett mer kvalitativt arbetssätt.  

Tabell 4 Innehållet för kollegialt lärande. 

Innehållet för träffarna 
baseras på 

Matematiklyftets 
moduler 

Lärobokens 
progression 

Eget valda didaktiska 
områden 

Kursplanen 

Åk 4-6 (n = 13) 40 % 0 % 46, 7 % 13, 3 % 

Åk 7-9 (n = 17) 50 % 5 % 40 % 5 % 

 

I de intervjuer som genomfördes visade det sig att de som fortsatte med kollegialt lärande utgick från 
antingen ett reproducerande modus eller ett modifierat modus på så sätt att man fortsatte med 
matematiklyftets moduler eller att man skapade eget utifrån valda didaktiska områden, se tabell 4.  
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A: Vi har en IKT satsning och utgår från IKT-modulen.  Jag har visat lite grann hur man gör, visat 
elevsvar och hur man kan lägga in problem och så. Så vi samarbetar. Vi hjälps åt att ta fram olika 
problem, sen löser vi dom och sen diskuterar vi dom.  

F: När vi gått mattelyftet fick vi inte gå som ämneslag utan det är så att vi gick tillsammans med 
ämneskollegor på andra skolor.. Men nu så i höst så gjorde vi ett omtag och gick igenom den här 
modulen igen. Fast nu gjorde vi inte alla delar utan nu tog vi det gottiga så att säga. Ja det har varit 
jättebra för det finns ju också fördjupningsmaterial så vi gick mycket in på det. 

Citaten ovan visar att lärare utvecklar och berikar matematiklyftets didaktiska innehåll och strävar på 
så sätt efter fördjupad kunskap. 

Tabell 5 Tidsomfattningen per ämnesinnehåll. 

Innehållet för träffarna är 
planerat för 

Ett helt läsår En termin i taget Del av termin Vi bestämmer 
från gång till gång 

Åk 4-6 (n = 13) 33,3 % 33,3 % 6,7 % 26,7 % 

Åk 7-9 (n = 17) 10,5 % 21,1 % 21,1 % 47,7 % 

 

Enkäten visar att åk 7-9 gör ett mer modifierat modus då man i större utsträckning planerar från gång 
till gång. Åk 4-6 visar däremot på ett reproducerat modus då man i sitt upplägg mer följer det mönster 
som matematiklyftet lyfte fram utifrån att lärarna till största del planerar mer långsiktigt, se tabell 5.  

Det som framkommit och uppfattas som centralt i det kollegiala lärande är erfarenhetsutbyte. 
Erfarenhetsutbyte kan man finna utifrån olika zoner. Det kan vara inom stoff-zonen där det i huvudsak 
handlar om att byta idéer och uppgifter varandra emellan. 

D: Vi bollar erfarenheter, om man kan tänka på ett annat sätt, tips och idéer hur jag kan göra, hur jag 
kan utmana elever och har dom nåt material som dom skulle rekommendera får jag sen prova det 
själv och sätta mig in i det. 

Utbyte av erfarenhet kan även befinna sig inom den konceptuella- zonen då lärare analyserar och 
reviderar för att sträva mot att utveckla sin undervisning, se tabell 6.  

Tabell 6 Reviderad undervisning. 

Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera er undervisning Ja Nej Ibland 

Åk 4-6 (n = 13) 46,2 % 0 % 53,8 % 

Åk 7-9 (n = 17) 30 % 25 % 45 % 

 

I exemplen här nedan finner vi reproducerande modus där matematiklyftets anda lever kvar. En viktig 
aspekt som lärarna lyfter för ett kollegialt lärande är att det finns tid avsatt för detta forum.  

A: Det är att vi delar våra erfarenheter helt enkelt. Att man inte är som en liten ö och måste uppfinna 
hjulet hela tiden och att man delar erfarenheter med varandra.  

B: Det är just när lärarna lyfter fram sina funderingar tankar och får diskutera det lilla i 
undervisningen. Det finns andra som nu har tagit av masken och börjat säga ”Jag har gjort det här och 
det här har inte gått så bra för mig. Vad är det jag har missat? Är det någon som kan finna det?” Jag 
tycker faktiskt liksom att det här är det som är mattelyftets syfte att lärarna kommer till det här 
stadiet. 
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G: Det största med kollegiala lärandet att det är inbokat och att det är prioriterat. Man kommer dit 
man är förberedd, man har en problemlösning som man vill diskutera och man utvecklas i det här och 
man sporrar varandra.  

I intervjuerna kan vi även ta del av modifierande modus där lärare utgår från matematiklyftets tankar 
men provar därefter egna vägar för att utveckla sin undervisning än mer. 

E: I matten är vi två i klassrummet vid kanske två av tre tillfällen i veckan och därför planerar vi ju en 
hel del tillsammans. Så då får vi ju ett kollegialt lärande i det. Sen när nåt blir bra då tar man det i den 
här ämnesgruppen. Det här är ett jättebra problem., kör den! Det här blev bara pannkaka! Då bollar vi 
mycket vad anledningen kan vara. Behöver vi göra om det eller skulle vi ha tagit ett annat problem 
eller nåt?  

F: Vi är 10 stycken som har matematik på skolan här och vi har då möjligheter att göra samma 
aktivitet i olika årskurser. Att se hur svarar, om vi gör exakt samma sak i 7:an, 8:an 9:an. Hur svarar 
olika årskurser på exakt samma uppgift. Ja, jämföra då. Kan man se likheter och skillnader i dom 
olika årskurserna beroende på vad de har varit med om i matematiken innan och så. 

Intervjuerna visar på hur ett kollegialt lärande kan fungera utifrån ett litet sammanhang där valda delar 
lyfts med till ett större sammanhang av kollegialt lärande. Den andra intervjun lyfter upp exempel på 
didaktiskt analys av årskurser emellan. Båda exemplen visar på att lärare strävar efter att nå ett större 
djup av förståelse kring sin undervisning och arbetar inom den konceptuella-zonen. 

5.2 Resultat av hur lärare erfar sin 
problemlösningsundervisning 
I intervjuerna sker reflektioner kring begreppet problemlösning. Här blir ingen tolkningsskillnad 
utifrån om lärare fortfarande arbetar utifrån ett kollegialt lärande eller inte. 

E: Man ser på problemlösningen på ett annat sätt. Problemlösningsuppgift är ju att du inte riktigt vet 
hur du ska göra. Vi är väl lite överens om att det har varit en liten aha-upplevelse för oss. Det är så 
här de menar! Det är tydligt i kursplanen att vi ska jobba med problemlösning men vi har kanske inte 
tolkat det på det sättet som man trycker på i den här modulen.  

Intervjuerna visar på att tolkning av problemlösningsbegreppet har förändrats efter det att man har 
deltagit i matematiklyftet. Vidare blir det synligt att tolkningsutveckling genererar ett förändrat 
arbetssätt. Vad som blir synligt av detta följer i kommande avsnitt. 

I enkäten framkommer att lärarna upplever att problemlösning utmanar elevens föreställningar om hur 
matematikundervisningen ska vara, se tabell 7. 

Tabell 7 Föreställningar om matematikundervisning.  

I min undervisning upplever jag att 
problemlösning utmanar elevens föreställningar 
av hur matematikundervisning ska vara 

I mycket hög grad I viss grad I liten grad 

Åk 4-6 (n = 24) 31,8 % 54,5 % 13,6 % 

Åk 7-9 (n = 23) 26,1 % 60,9 % 13,0 % 

 

Lärarna erfar att tryggheten är centralt för ett gott klassrumsklimat oavsett om man arbetar utifrån ett 
kollegialt lärande eller inte.  
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D: För klassrumsklimatet behöver jag jobba med att de är trygga. Att de både är trygga med varandra 
och den läraren de har. Att man vågar säga fel och inget är rätt, alltså fokus läggs inte på vad som är 
rätt eller fel.  

I enkäten syns ingen nämnvärd skillnad stadierna emellan. Vad gäller skillnader i uppfattningar kring 
klassrumsklimat sett till om man arbetar utifrån kollegialt lärande eller inte finns inte heller här någon 
större skillnad.  

F: Klassrumsklimatet har en oerhört stor betydelse. Du måste ha ett klimat där alla vågar bidra, där 
alla vågar prata. Att jobba med klassrumsklimatet är en pågående process. Man har en uppfattning 
om problem som någonting som finns i boken som kanske mer är form av rutinuppgiftskaraktär Och 
det är en utmaning att ändra deras uppfattning. När jag tar över dom i 7:an måste jag få in dem på ett 
annat spår och det tar tid att bryta det didaktiska kontraktet då med deras rådande.  

Vad som utmärker sig är att de lärare som arbetar utifrån kollegialt lärande är de som använder 
begreppet sociomatematiska normer eller som medvetet beskriver sina erfarenheter utifrån begreppet 
sociomatematiska normer. Lärarna erfar att klassrumsklimatet har betydelse för undervisningen och 
lärarna visar på en variation vad som är centralt för ett gott klassrumsklimat. Det handlar om en 
strävan från att vertikalisera från en stoffzon till en konceptuell-zon, en strävan i att verka för en 
undervisning i problemlösning som bygger på de fem praktikerna. Här ser vi även strävan i att verka 
för en förändring så att moduset för undervisningen skiftas, vilket en lärare lyfter fram av att vara en 
ständigt pågående process. 

5.2.1 Innehåll och form 

Lärare återger i intervjuerna en variation av problemuppgifter som de använder i sin undervisning. Det 
nämns kluringar, textuppgifter, öppna uppgifter, en- och flerstegsuppgifter samt rika problem.  

C: Jag är ju väldigt fyrkantig och styrd av boken i min undervisning…….Man märker stor skillnad. 
Läromedlen är mer anpassade med problemlösningsuppgifter. Det finns i alla avsnitt 
problemlösningsuppgifter där de ska klura, tänka, resonera och redogöra.  

E: Själva uppgifterna som jag använder mig av är rika matematiska problem. Sen tycker jag att man 
kan använda en hel del utav dom uppgifter som finns i boken men man kanske inte tar uppgifter som 
tillhör det avsnittet man håller på med, men man kan använda sig av uppgifter i boken för att jobba 
lite mer problemlösning typ. 

B: Självklart man kan använda matteböckerna och problemlösningar som finns där, men de är rätt 
många av dom som inte är relevanta som inte knyts till vardagslivet eller elevens erfarenheter, men 
man kan göra om innehållet i själva problemen för att de ska se, för att det ska bli relevant för eleven. 

Stoffet för problemen kan utgå från läroboken och lärare erfar att läroböckernas innehåll har utvecklats 
till det bättre. Tydligt är att lärare i större utsträckning varierar innehållet för sin undervisning om de 
verkar inom ett kollegialt lärande. Man tar ett mer kritiskt förhållningssätt inför 
undervisningsmaterialet och man visar även på ett horisontellt perspektiv då man lyfter problem från 
skolkontext och in i en vardagskontext. Det kritiska förhållningssättet lyfts även fram då man via 
vertikalisering vill gå mellan zoner, från stoffzonen in i den konceptuella-zonen.  

Lärarna uttrycker det som att de i sitt arbete med problemlösning arbetar utifrån ”matematiklyftets 
form”, vilken de ibland benämner som EPA, enskilt, par och alla. I intervjuerna blir tydligt att de som 
kvarhåller kollegialt lärande visar på att de i sin undervisning i större utsträckning arbetar utifrån de 
fem praktiker som stimulerar problemlösningsundervisningens diskussion och lärande. De som inte 
fortsätter med kollegialt lärande visar på en variation av modifierat modus vad gäller 
undervisningsform.  



21 
 

E: Första gångerna man har testat det så känner man att det blir lite hela havet stormar, men efter 
några gånger så märkte man att eleverna behövde lära sig att arbeta med matte på ett annat sätt och 
också tränas i att jobba med matte genom att prata mer och arbeta tillsammans istället för att bara 
färdighetsträna i böckerna.  

H: Vi har gjort en checklista där det står: Läs uppgiften, Vad är frågan?, Hur ska jag göra? Eleverna 
använder en tanketavla. En tanketavla som består av: mattespråk, rita, saker och ord. Och så får 
eleverna fundera. Hur gör jag den här med att rita, hur gör jag den här med saker och ord och ibland 
med matte. Sen ser vi om svaret är rimligt och efter det ska de så småningom redovisa..ja.. hur har vi 
gjort det här ..och så där. 

Matematiklyftets modell blir som ett stöd i hur de disponerar sin lektion, vilket här visar sig som en 
stödstruktur för strategier eller stöd för att arbeta matematiskt på ett nytt sätt. Lärarna erfar att, inte 
bara de själva, utan även elever behöver tränas in nya arbetsformer. Så även eleven, som är en central 
del i förändring av undervisningskulturen, behöver få tid för att förstå ett förändrat modus. Den 
proceduriella-zonen gör sig här synlig, men vertikaliseras in i den konceptuella-zonen där syftet är att 
eleven inom problemlösning ska utveckla förmågor för att kunna kommunicera, analysera och dra 
slutsatser.   

I intervjuerna lyfter lärarna delar av undervisningsformen som de reflekterar kring så som den 
inledande introduktionen, där eleven arbetar enskilt, delen där eleverna arbetar i par eller grupp samt 
den avslutande klassrumsdiskussionen. I intervjuerna finns en variation i vad lärare erfar som centralt 
för den inledande introduktionen.  

C: Jag börjar alltid med genomgång på tavlan för att visa på vad man förväntar sig av eleverna och 
framför allt hur de ska redovisa skriftligt. Försöker ge så mycket exempel som möjligt.  

B: Jag förklarar de begrepp som finns med. Inte bara förklara eller översätta, om det till exempel 
finns arabisktalande, utan även ta processen bakom begreppen. Hur används dom här begreppen i 
olika sammanhang? Hittar länkar till om det är ett historiskt begrepp. Och när jag har förklarat så ber 
jag någon av eleverna återberätta. 

Vi ser här att elever får en introduktion i hur de inom den proceduriella-zonen ska arbeta med 
problemlösning. Det exemplifieras kring hur eleven ska arbeta och redovisa. Här blir synligt att 
undervisningen arbetar inom den första generationen där fokus ligger på att eleven redovisar. En 
variation av introduktion ser vi i det andra exemplet där läraren fokuserar på att eleven ska ha 
förståelse för begrepp för att gå in i arbetet med problemlösning. Ord och begrepp ska här inte vara ett 
hinder för att arbeta med matematiken.  

Lärarna berättar alla att de låter eleverna efter introduktionen arbeta enskilt. Endast en lärare erfar 
vikten av att noga planera för denna stund för att eleven i sin undervisning ska arbeta inom den 
konceptuella-zonen där kommunikation för ett matematiskt lärande ska bli centralt.  

F: Mina erfarenheter är att det bör inte va för lång tid då eleven jobbar enskilt. För har en elev väl 
kommit in i ett sätt att lösa det så när man sen begär av eleven att man ska lösa det tillsammans med 
den som sitter bredvid så är det inte alltid att dom börjar jobba tillsammans utan dom kör på sitt eget 
spår. 

Erfarenheter för gruppsammansättningar är att de ska gynna det matematiska lärandet då eleverna 
arbetar tillsammans. En lärare känner oftast sina elever väl och kan i sin förberedelse planera för en 
miljö där eleverna börjar arbeta inom stoff-zonen för att sedan i ett gemensamt lärande utifrån ett 
vertikaliserande perspektiv gå in i en konceptuell-zon.  

B: Det är varierande. Ibland är det en stark elev med en elev som inte är lika stark. Ibland två starka 
elever för att de ska kunna utmana varandra. Ibland två elever som ligger på samma nivå för att det 
inte blir något misslyckande eller för att den starka tar över hela tiden. 
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F: Eventuellt drar jag upp det så att de jobbar fyra stycken. Det beror på vad som händer i den 
inledande fasen. Det kan finnas problem där stora delar av gruppen inte kommer nån vart. Då kan det 
vara poäng att slå ihop dom fyra och fyra. Jag märker att i grupper om tre då är det gärna en som kan 
bli sittande rätt så passiv, men om man är två så är man ju gärna mer delaktig bägge två. Ja, men det 
är ju en utmaning där att få bra väl fungerande grupper.  

I det andra exemplet visas på den komplexitet som en lärare ständigt möter i klassrummet utifrån att 
man inte alltid kan förbereda sig för vad som ska komma. I en undervisningskultur som tar stöd utifrån 
de fem praktikerna visar man här nyttan av att läraren överblickar för att sedan leda eleverna in i 
gruppkonstellationer som för detta tillfälle gynnar att lärande på bästa sätt.  

Då lärare berättade om hur de introducerade problemuppgifter kan vi ta del av att det fanns exempel på 
att läraren i denna fas fokuserar på att presentera för eleven hur eleven vid slutet på lektion ska 
redovisa sina lösningar.  

F: När man avslutar med en helklassdiskussion som är större delen, halva lektionen. Så att man 
verkligen kan lyfta upp olika sätt att lösa det här problemet på, jämföra dem med varandra och se 
likheter och skillnader. Där så strävar jag efter att ju äldre de blir ska de ta mer och mer ansvar över 
den här diskussionen själva.. Men sen finns jag ju med för att sammanfatta diskussionen i slutet och 
så och se på kopplingar till olika matematiska begrepp och så.  

D: Resultatet presentas inte innan alla har presenterat sina resultat. Jag jobbar väl mycket med 
förståelsen. Vad är det dom vill få fram? Vad är det viktiga med uppgiften? Och jag pratar ofta om att 
svaret inte är det viktiga utan …tankesättet hur kommer jag fram till det. 

I det första exemplet kan vi se att fokus till en början ligger på att eleven i undervisningen ska redovisa 
sina lösningar, men det stannar inte här utan går vidare till att läraren arbetar för att göra eleven 
självständig och leda inom matematiklärandet. Här arbetas det inom den konceptuella-zonen där elever 
i en klassrumsdiskussion ges möjlighet att dra slutsatser och enligt undervisningskulturens fem 
principer ges läraren möjlighet att visa på matematiska kopplingar. I det andra exemplet visar man på 
hur man utvecklat sin undervisningskultur från att lämna det att eleven redovisar sin lösning till att 
verka inom den konceptuella zonen där analys och slutsatser får vara syftet inför ett lärande. 

5.2.2 Förberedelser 

I intervjuerna framkommer det att lärares förberedelser förändrats i och med matematiklyftet oavsett 
om man idag fortsätter med det kollegiala lärandet eller inte. I sina förberedelser är det flera aspekter 
att ta hänsyn till. Det lärarna lyfter här är vikten av att ligga steget före, välja lämpligt problem som 
kan stimulera, generera flera lösningsmetoder för att nå en klassrumsdiskussion för lärande.  Tydligt är 
att lärarna gjort en vertikalisering på så sätt att de utvecklats från att vara inom stoff-zonen till att gå 
mot den konceptuella-zonen för att nå en undervisning för analys, slutledning och lärande. 

D: Det krävs av mig som lärare att jag är steget före. Jag presenterar vad vi ska göra och att jag har 
tillgång till material. Se vad syftet och målet är med den här uppgiften till exempel.  

F: Valet av problem är ofantligt viktigt och liksom vilken nivå problemet är i förhållande till var 
eleverna befinner sig. Mina grupper är det 30 elever i, så där är ju en stor spridning mellan den som 
besitter minst matematisk kunskap och den som besitter mest matematisk kunskap och få det att det 
stimulerar alla är en enorm utmaning för mig som lärare. 

G: Det tar tid att hitta nya problem som jag upplever att jag kan få ut bra lärtillfällen av. Där har jag 
nog låst mig lite nu. Jag kan inte bara ta ett problem hipp som happ utan jag känner att jag måste ha 
en tanke bakom. 

I det sista exemplet får vi även ta del av att läraren erfar att finna lämpliga problem tar tid samt att 
lärarens krav på sig själv kan bli ett hinder i strävan efter att ge en så god undervisning som möjligt. 
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5.3 Resultat av hur lärare erfar förmågor knutna 
till problemlösningsundervisning 
Enkäten ställde frågor kring i vilken utsträckning man erfar att man arbetar med de förmågor som 
skrivs fram i läroplanen för problemlösning. Enkätsvaren kompletteras med vad de intervjuade lärarna 
erfar kring förmågor. Det syns ingen nämnvärd skillnad kring förmågor utifrån om man arbetar via 
kollegialt lärande eller inte däremot visar sig ibland en skillnad stadier emellan. 

Lärarna lyfter på ett varierat sätt de förmågor som man i sin undervisning fokuserar på eller som man 
erfar är en utmaning för eleven att behärska. Lärarna erfar att genom ett arbete med problemlösning 
berörs flera förmågor på ett eller annat sätt. I intervjuerna blir strategi-, kommunikation-, 
begreppsförmåga centrala och att reflektera över strategier och metoder samt att formulera egna 
problem är något som lärarna i dessa intervjuer lyfter sitt erfarande kring.  

Strategier är något som lärarna arbetar medvetet kring. Enkäten visar att man i mycket hög grad i båda 
stadierna låter eleven träna på strategier då de arbetar med problem, se tabell 8.  

Tabell 8 Olika sätt lösa ett problem. 

I min undervisning tränar eleven på olika 
sätt, strategier, att lösa ett problem 

I mycket hög grad I viss grad I liten grad 

Åk 4-6 (n = 24) 52,2 % 47,8 % 0 % 

Åk 7-9 (n = 23) 52,2 % 34,8 % 13,0 % 

 

I intervjuerna uttrycker lärarna att de önskar att eleverna skaffar sig en bank med olika strategier de 
kan använda sig av. Lärarnas strävan är att försöka träna eleven i att generalisera på så sätt att de visar 
på hur man kan använda strategierna på flera olika problem. E reflekterar över var det i elevernas 
strategianvändning det sker en utveckling för lärande och hennes tankar kretsar kring om eleven 
stannar i en proceduriell-zon eller vertikaliserar in i en konceptuell-zon 

E: Man märker efter ett tag då att samma elever löser problem på samma sätt hela tiden. Kör man 
alltid jag testar-mig-metoden eller en tabell när man löser ett problem så känner man att det inte blir 
så utvecklande för eleven. Jag försöker komma in i att dom testar kompisarnas metoder men där är 
dom lita fasta. 

I enkäten framgår det att lärare i sin undervisning låter elever träna sig i att kommunicera sin 
problemlösning genom att använda olika uttrycksformer, se tabell 9.  

Tabell 9 Förmåga att kommunicera problemlösning 

I min undervisning tränar eleven förmågan att 
kommunicera problemlösning på olika sätt så som 
med ord, bilder, symboler, tabeller, diagram och 
koordinatsystem 

I mycket hög grad I viss grad I liten grad 

Åk 4-6 (n = 24) 34,8 % 60,9 % 4,3 % 

Åk 7-9 (n = 23) 56,5 % 34,8 % 8,7 % 
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Kommunikationsförmågan blir synlig både i skriftlig, muntlig och inlyssningsbar form då man arbetar 
med problemlösning, men lärarna erfar att det är en utmaning att arbeta för att utveckla 
kommunikationen.  

A: Jag ser på matteproven att det är kommunikationen som ofta brister på hos eleverna…De kan inte 
förklara hur de gör eller visa hur de gör. Jag ser att det brister hos de flesta elever när de bara sitter 
och räknar i boken. Då skriver de bara oftast svaren. 

Eleven stannar gärna inom att arbeta med stoffet och finner ett motstånd i att utvecklas mot den 
konceptuella-zonen. Att utvecklas mot den konceptuella-zonen kan även utmana de sociomatematiska 
normerna. 

Kommunikation berör även förmågan att läsa och i arbetet med problemlösning blir tydligt att man 
arbetar med läsförmågan.  

D: När man bara har en uppgift med bara tal och siffror kan man lösa det, men när man inte har det, 
att det kommer i en text eller att man får klura lite mer upplever eleven det kanske svårt för att det är 
en större uppgift och man kanske inte orkar dela upp den på det sättet som krävs.  

Lärare uppfattar komplexiteten i problemlösning av att eleven behöver ha förmåga att både läsa, förstå 
och på så sätt tänka i flera led, men lärare erfar en styrka i att låta ämnen samverka kring arbetet med 
läsförmåga.  

D: Vi jobbar mycket med läsförståelse och läsförståelsestrategier när vi jobbar med problem. När vi 
jobbar med läsförståelse utvecklar det ju även läsförmågan inom andra ämnen.  

Här visar man på att zoner får arbeta horisontellt för att än mer effektivt träna läsförmågan vilket i sin 
tur ses gynna problemlösning.  

Utifrån enkäten kan man se att elever i åk 7-9 i en större utsträckning tränar förmågan att lösa 
problem, se tabell 10. 

Tabell 10 Förmåga att lösa problem 

I min undervisning tränar eleven 
förmågan att lösa problem 

I mycket hög grad I viss grad 

Åk 4-6 (n = 24) 30, 4 % 69,9 % 

Åk 7-9 (n = 23) 60, 9 % 39,1 % 

 

För att kunna lösa problemuppgifter erfar de intervjuade lärarna att samverkande träning av begrepp 
och metoder är nödvändigt för att kunna arbeta med problemuppgiften.  

E: En elev behöver också det här tragglingstränandet då vi lär oss olika metoder och begrepp för att 
det underlättar för mig när jag ska lösa ett problem. Och det är inte alltid eleverna tycker att man 
behöver göra dom sakerna, men det där slitgörat som bara ska göras för att det ska sätta sig liksom.  

B: Den största utmaningen för mig var att hitta de kritiska aspekterna. Vilka begrepp kan vara svåra 
att förstå och förebygga innan genom att förklara dom så när själva problemlösningen kom så är det 
inte begreppet ett hinder. 

Lärare erfar att det finns en poäng i att arbeta inom stoff-zonen men då i ett syfte av att nå förståelse in 
i den konceptuella-zonen, men för lärare är det en utmaning i att förutse och upptäcka de kritiska 
aspekterna som behöver uppmärksammas för att eleven ska lära matematik. 
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Något som framkommer i enkäten är att lärarna i sin undervisning låter elever reflektera över sina 
valda strategier och metoder, vilket sker i högre grad hos de äldre eleverna jämfört med åk 4-6, se 
tabell 11.  

Tabell 11 Förmåga att reflektera över valda strategier och metoder. 

I min undervisning får eleven möjlighet att 
reflektera över valda strategier, metoder, 
modeller och resultat 

I mycket hög grad I viss grad I liten grad 

Åk 4-6 (n = 24) 30, 4  % 65,2 % 4,3 % 

Åk 7-9 (n = 23) 47,8 % 43,5 % 8,7 % 

 

I intervjuerna blir det synligt att reflektion är en utmaning för undervisningskulturen. 

H: Eleverna är rätt möra när dom har löst problemlösningsuppgiften. Eleverna känner sig klara i att 
ha lagt upp några saker eller nånting. De är på sätt och vis klara innan dom är klara enligt mig. 

E: Eleverna ska reflektera efteråt. Vad är det egentligen jag har lärt mig här? Så att det inte bara blir 
ett görande att nu har jag gjort på ett sätt. Och där känner jag att det är en utmaning både här och där 
att eleverna ska reflektera över sitt eget lärande och se att de kan ta till sig kunskapen. 

När problemuppgiften är löst ser eleverna detta som ett avslut, vilket skapar en utmaning för läraren 
som strävar efter att eleven ska ha uthållighet för att därefter reflektera över sina valda strategier och 
metoder. Eleven tenderar till att fastna inom den proceduriella-zonen, medan läraren önskar leda 
eleven in i den konceptuella-zonen för att eleven ska nå en djupare förståelse av matematiken. 

Vad gäller att träna förmågan att formulera egna problem är detta ett resultat som avviker från tidigare 
resultat i enkäten. Denna förmåga tränas i viss grad, men inte alls i samma omfattning som det övriga 
innehållet som man lyfter fram i vår läroplan (2011a), se tabell 12.  

Tabell 12 Förmåga att formulera egna problem.  

I min undervisning tränar eleven förmågan 
att formulera egna problem 

I mycket hög grad I viss grad I liten grad 

Åk 4-6 (n = 24) 13 % 69,6 % 17,4 % 

Åk 7-9 (n = 23) 4,3 % 60,9 % 34,8 % 

 

Vad gäller aspekten att i mindre grad formulera egna problem reflekterar en lärare kring vad man erfar 
att orsaken för detta kan vara.  

F: Det har inte varit den mest centrala delen att formulera problem. Det står ju inte i kunskapskraven 
vilken gör att det inte blir samma vikt vid det då i och med att det inte finns med hela vägen. Ibland 
kan man ju ha det för elever som blir klara tidigare och det kan ju ofta va då att dom får den uppgiften 
då just att kan ni formulera ett likartat problem och så. Och ibland gör jag ju så att vi använder 
problemet i nästa lektion, men med hela gruppen då. 

Här uppfattar läraren att kunskapskravens innehåll väger tyngst då lärare ska välja innehåll för sin 
undervisning.  
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5.4 Sammanfattande resultat  
I resultatet kan vi ta del av hur lärare erfar fenomenet undervisning i problemlösning efter det att man 
deltagit i matematiklyftet. I denna sammanfattande del lyfts mönster fram utifrån studiens resultat.  

5.4.1 Kollegialt lärande 

Hälften av de intervjuade lärarna fortsätter i någon form av kollegialt lärande. Lärarna arbetar utifrån 
ett reproducerande modus och fortsätter arbeta utifrån matematiklyftets form och innehåll. Andra 
exempel visar på att man arbetar utifrån modifierat modus. Till stor del finns matematiklyftets form 
och innehåll kvar men man har gjort en del egna förändringar så som att man berikar och lyfter in 
kollegors kompetenser, man läser om problemlösningsmodulen men plockar ut vissa delar som 
kombineras med fördjupningsmaterial eller så har det kollegiala lärande spridit sig till att arbeta i olika 
faser. I ett skede arbetar två lärare tillsammans för att i nästa skede lyfta in valda delar i det kollegiala 
lärandet för hela ämnesgruppen. 

För ledarskapet av det kollegiala lärandet finns en variation kring hur det ser ut, men vad som 
överväger är att ledaren till största del har en relation till de kollegor som ska handledas. I alla de fall 
där man fortsätter med ett kollegialt lärande visar det sig att man nu inte ses i lika hög grad. Här finns 
en variation av att man i stället ses varannan vecka eller en gång per månad. Lärarna erfar att detta 
gynnar en högre måluppfyllelse på så sätt att man grundligare hinner genomföra det som ska göras. I 
matematiklyftet gjorde man ett val av modul för en hel termin. I enkät och intervju kan man ta del av 
att detta reproducerande sätt att långsiktigt planera är lika vanligt som att man mer fritt och på kort sikt 
väljer det innehåll som ska behandlas.  

Lärarna erfar att erfarenhetsutbyte är en nyckelfaktor för kollegialt lärande. Det kan verka inom 
stoffzonen på så sätt att man utbyter idéer och material, men det kan även visa på att man verkar inom 
den konceptuella-zonen på så sätt att man analyserar och reviderar för att sträva mot att utveckla sin 
undervisning. Man erfar att en viktig aspekt för ett fungerande kollegialt lärande är att det finns avsatt 
tid för detta.  

Lärarna som inte fortsätter arbeta utifrån kollegialt lärande visar på ett mer radikalt modus där man 
skapar egna arbetsformer för sina ämnesgrupper. Anledningen till detta kan vara man upplever att man 
behöver göra andra prioriteringar eller saknar samarbetsmöjligheter. Lärarnas ämnesmöten utgår nu 
från helt eget innehåll, radikalt modus, till modifierat modus där delar av matematiklyftets tankar finns 
kvar men har kombinerats med annat innehåll. I huvudsak har man ett perspektiv av att på dessa möten 
utgå från stoff-zonen på så sätt att då problemlösning berörs handlar det om att byta tips och idéer. 

5.4.2 Problemlösningsundervisning 

De intervjuade lärarna eniga om att matematiklyftet bidragit till att de nu tolkar begreppet 
problemlösning på ett annat sätt än när de endast tolkat på egen hand utifrån hur det beskrivs i 
läroplanen. Lärarna uppfattar att matematiklyftet inneburit ett förändrat arbetssätt både för lärare och 
elever. Ett gott klassrumsklimat är viktigt för att en undervisningskultur av problemlösning ska vara 
gynnsam, en ständigt pågående process. Vad som skiljer lärarna åt i deras erfarande av 
klassrumsklimatet är att de som ännu arbetar vidare med kollegial lärande på ett mer medvetet sätt 
benämner de sociomatematiska normerna, medan de andra lärarna stannar vid begreppen att eleven 
ska vara trygg och våga. 



27 
 

För lärare som arbetar utifrån ett kollegialt lärande finns ett mönster av att vara mer kritisk till 
lärobokens innehåll. De arbetar inom den konceptuella-zonen med material från matematiklyftet eller 
material som anpassas utifrån elevernas behov. Undervisningsformen är till största del en reproduktion 
av matematiklyftets variant. Det finns en variation sett till vilken utsträckning de arbetar med Stein, 
Engle, Smith & Hughes (2008) fem praktiker. Till största del arbetar de flesta inom dessa praktiker i 
strävan efter att stimulera lärande och diskussion, medan några inte arbetar fullt ut med dessa. I 
introduktionen erfar lärare vikten av att arbeta med förståelse av begrepp för att eleven därefter ska ges 
möjlighet att arbeta matematiskt med sina problemuppgifter. Då eleverna därefter sätter sig in i 
uppgiften på egen hand är det en lärare som lyfter sitt erfarande kring hur viktigt det är att anpassa 
tiden för denna stund för att stimulera kommunikation och samarbete in i det fortsatta gemensamma 
arbetet. Inför den kommande stund då elever arbetar i grupp eller par planerar lärarna noga, men de 
erfar även att detta är en komplex uppgift då man inte alltid kan förbereda sig inför vad som händer i 
ett klassrum. Här erfar lärarna nyttan av att de ges en möjlighet att överblicka klassrumssituationen. 
Det finns en variation sett till den avslutande delen där matematiska kopplingar görs. Den delen kan 
falla bort till förmån att man avslutningsvis redovisar och argumenterar för sina lösningar. Exempel 
ges på klassrumsdiskussioner där eleven mer självständigt leder de matematiska kopplingarna på egen 
hand inom den konceptuella-zonen.     

Lärarna erfar att deras förberedelsearbete av undervisning i problemlösning har förändrats efter det att 
de har genomfört matematiklyftet. Lärarna säger sig vara mer ”steget före” och väljer problem som 
ska stimulera och generera fler lösningsmetoder som i sin tur ska stimulera den gemensamma 
klassrumsdiskussionen. Man visar här en medvetenhet och strävan mot att undervisningen ska gå från 
stoffzon in i konceptuellzon, men i vilken omfattning den förverkligas skiljer sig åt utifrån om man 
arbetar kollegialt eller inte. En lärares erfarenhet, som arbetar utifrån kollegialt lärande, är att denna 
förberedelse upplevs som kravfylld och i vissa fall blir en låsning inför planeringen av 
problemlösningsundervisning.   

För lärare som inte arbetar utifrån kollegialt lärande är deras undervisning och innehåll till variationen 
mycket stor. En lärare låter läroboken styra och arbetar utifrån det stoff som presenteras där. I dennes 
undervisning arbetar eleven till största del enskilt och lektionen avslutas med att eleven får redovisa 
lösningar. Två andra lärare arbetar utifrån ett modifierat modus inom den konceptuella-zonen fast 
utgår från enklare problemuppgifter. Lärarna lyfter fram att vid diskussionen är det viktigaste att 
elever reflekterar kring process och inte kring svar. En fjärde lärare arbeta utifrån ett modifierat 
modus. Elevgruppen arbetar gemensamt under hela processen. Här är problemlösningsprocessen målet 
och man jobbar från en proceduriellt förfarande in i den konceptuella zonen.  Lärarna arbetar här med 
delar av de fem praktiker som får bli ett stöd för problemlösningsundervisningen. Synligt blir att dessa 
lärare som inte arbetar utifrån kollegialt lärande inte heller arbetar i någon form av 
klassrumsdiskussion där matematiska kopplingar görs. 

5.4.3 Problemlösningsförmågor  

Hur man förstår de förmågor som lärarna lyfter fram som väsentliga i arbetet med problemlösning 
syns ingen nämnbar variation och det oavsett om man fortsättningsvis arbetar utifrån ett kollegialt 
lärande eller inte. 

De förmågor som lyfts fram som väsentliga i arbetet med problemlösning är strategi-, kommunikation-
och begreppsförmåga. Dessutom nämner de förmågan att reflektera över vald strategi och metod samt 
hur man uppfattar sitt arbete kring att eleven ska formulera egna problem.  
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I arbetet med att träna strategiförmågan är lärarens strävan att eleven ska kunna generalisera för att på 
så sätt få en bank av verktyg inför sitt arbete med problemlösning. Lärare erfar att det är en utmaning 
då de ofta ser att elever har lätt för att fastna och enbart använda sig av en eller två strategier och de 
ställer sig kritiska till om eleven då gör någon utveckling. 

Att arbeta med kommunikation erfar lärarna som en stor utmaning. Elever vill gärna arbeta inom 
stoffzonen och har svårt för att uttrycka sig och förklara. Inom kommunikationsförmågan erfar lärare 
att eleverna arbetar med läsförmåga Eleven behöver kunna tänka i flera led för att förstå och lösa 
problemuppgiften. För att stimulera detta erfar lärare att det är en styrka i att arbeta inom horisontiellt 
perspektiv genom att samverka med andra ämnen. Ytterligare en utmaning i arbetet med 
problemlösningsförmågorna erfar lärarna är när elever ska reflektera över sina lösningar. Eleverna 
anser sig vara färdiga med sin problemuppgift medan läraren ser att det finns mycket mer matematiskt 
innehåll att lyfta fram.  

När elever ska lösa problem uppfattar lärare att det är viktigt att de tränar sin begreppsförmåga och de 
ser en poäng i att träna begreppsförmåga inom stoffzonen för att den i sin tur ska gynna 
problemlösningsarbetet inom den konceptuella-zonen. Lärarna erfar här en utmaning i sin lärarroll då 
de ska klara av att förutse och upptäcka de kritiska aspekterna som behöver noteras och specifikt ska 
tränas för att eleven ska lära och arbeta matematiskt.  

Resultatet visar att eleverna i liten utsträckning ges möjlighet att träna sin förmåga att formulera egna 
problem. Lärare erfar att anledning till detta kan vara att förmågan att formulera egna problem inte 
lyfts fram i läroplanens kunskapskrav. Träning av denna förmåga sker till största del för de elever som 
behöver en extra uppgift i väntan på att andra elever ska färdigställa sina lösningar.  

6. Diskussion  
Denna studie utgår från en fenomenografisk ansats och jag tar stöd av de avgränsande 
forskningsfrågorna för att diskutera hur lärare erfar sin undervisning i problemlösning efter det att de 
har deltagit i matematiklyft. De underliggande forskningsfrågorna är: 

• Hur erfar lärare ett kollegialt lärande efter det att man har deltagit i matematiklyft? 
• Hur erfar lärare sin problemlösningsundervisning efter att man deltagit i matematiklyft? 
• Hur erfar lärare förmågor, relaterade till problemlösningsundervisning? 

 
Resultatdiskussionen följs av reflektioner kring de metoder jag valt och avslutningsvis förklarar jag 
närmare vad denna studie kan tänkas bidra med samt idéer inför kommande forskning.  

6.1 Lärares erfarande av kollegialt lärande  
En lärare reflekterar i sin intervju just kring detta hur det blir för de lärare som inte får möjlighet att 
delta i matematiklyftet. I vilken riktning går problemlösningsundervisningen där tolkningar och 
undervisningskulturer skiljer sig åt? Lärare har erbjudits att delta i matematiklyftet, men alla har inte 
kunnat delta. Lärarstudenter är även de en grupp som inte fått ta del av matematiklyftet. Van Bommel 
(2012) visar dessutom på att lärarstudenter än mer behöver fördjupa sina matematiska 
ämneskunskaper för att kunna klara av att arbeta med sin matematikdidaktiska diskurs. Här uppstår en 
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klyfta mellan de som fått ta del av matematiklyftets didaktiska innehåll och kollegiala arbetsform och 
de som inte haft möjlighet eller lämnat den, vilket kommer ge avtryck för utvecklingen av kommande 
lärares undervisning.  

Lärares lärande ses som en naturlig och förväntad del hos yrkesverksamma lärare (Clark & 
Hollingsworth, 2002). I intervjuresultatet framgår att 50% fortsätter utifrån ett kollegialt lärande. De 
som inte gör det uppger att det nu är en annan typ av prioritering sett till innehåll och tid samt att man 
har svårigheter med att finna samarbetsmöjligheter. Røvik (2008) påpekar att sett till 
organisationsteorin bör och kan organisationer förändras. Clark och Hollingsworth (2002) påpekar att 
inlärningsteori sällan tillämpas för lärares professionella utveckling. Tydligt blir att utan kollegialt 
lärande arbetar man utifrån radikalt modus där inlärningsteori saknas. Lärare går in i processen av att 
skapa sig egna ideala organisation som tar hänsyn till det organisationen ser som väsentligt att 
prioritera.  I studiens resultatet kan man se att lärarna har kvar tankar från matematiklyftet men då mer 
till att man delar idéer och problemuppgifter lärare emellan och på så sätt verkar inom stoffzonen. 
Däremot finns en avsaknad av djupare analys och reflektion. Ellström (2005) talar om utförandets 
logik där man strävar efter effektivitet, pålitligt genomförande av uppgifter och homogenitet och 
reflektion tillåts då det gynnar det som anses vara effektivt. Resultatet visar på att lärargrupperna 
strävar efter att ha ett effektivt innehåll, men utrymmet för reflektion och djupare diskussioner är 
minskad. Variationen reduceras och utrymme för att reflektera kring tidigare erfarenheter, värderingar, 
tanke- och handlingsmönster minskar, vilket gör att utveckling av undervisning i problem blir 
hämmad. Vidare påpekar Ellström att en fortbildningssatsning under ett år kan inte uppfattas som en 
lösning. De långsiktiga effekterna uteblir i så fall. Den praktiska behöver ständigt upprätthållas och 
utvecklas.  

För de som fortsätter ett kollegialt lärande visar resultatet att formen av ledarskap kan variera, men till 
största del utförs det av en kollega. Thousand, Villa och Nevin (2006) talar om att man ofta delar på 
ledarskap och ansvar vad gäller lärares lärande. Helenius et al. (2015) påpekar att för att lyfta lärares 
didaktiska kunskaper vad gäller deras attityder och föreställningar behöver diskussionsfrågor vara 
provocerande och konstruerande på så sätt att de ger upphov till delade reflektioner. Oavsett vem som 
för ledarskapet i ett fortsatt kollegialt lärande bör denna ledaren ha didaktisk kompetens, 
organisationsförmåga och mod att våga utmana befintliga tankemönster. Här ställs krav på att gruppen 
är väl fungerande, lyhörd och öppen för varandras tankar (Thousand, Villa & Nevin (2006).  

En tanke med matematiklyftet är att det ska verka utifrån en långsiktig planering (Skolverket, 2012 a). 
Resultatet från enkät och intervju visar en variation utifrån om man innehållsmässigt planerar 
långsiktigt eller kortsiktigt. Att träffas mer sällan för att på så sätt hinna med att fördjupa sig i material 
och genomföra undervisning kan ses som en konceptuell utveckling av matematiklyftets form. Att 
planera mer kortsiktigt kan bli en risk, ett bekvämlighetstänk kan uppstå av att välja bort vissa delar 
och på så sätt förhindra att man utmanar nuvarande mönster. Ytterligare en risk kan vara att man 
lämnar en utmanande didaktisk tanke utan att reproducera den och se vad den gagnar på lång sikt.  

Gemensamt för lärare som fortsätter arbeta utifrån kollegialt lärande är att träffarna sker mer sällan. 
Lärarna erfar att uppehållet mellan träffarna gynnar måluppfyllelsen på så sätt att de i större 
utsträckning kunde sätta sig in i de didaktiska texterna, planera och genomföra det i sin undervisning. 
Flera av matematiklyftets didaktiska texter saknar referens till forskning. En förklaring till detta kan 
vara att texterna inte riktar sig till forskningsverksamhet utan till lärare och utifrån det skulle texterna 
skrivas inom lagom omfång vilket troligtvis gjorde att modultillverkarna valde bort specifika 
referenser till forskning. Man såg här till praktiskt användbarhet istället för till vetenskaplig precision 
(Boesen, Helenius & Johansson, 2015). Lärarna arbetar till största del utifrån ett reproducerande 
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modus på så sätt att de fortsätter utifrån matematiklyftet form men med modifierade inslag. Lärarna 
modifierar på så sätt att lärarkollegors kompetenser lyfts in och berikar matematiklyftets innehåll. Man 
har även modifierat på så sätt att man utifrån nya lärargruppskonstellationer återigen arbetar med 
problemlösningsmodulen, men denna gång utifrån att valda delar kompletteras med 
fördjupningsmaterial. En aktionsforskningsmodell, som här sker i form av matematiklyftet, kan ses 
som en formalisering av lärarens redan inneboende lärprocess mot professionell utveckling (Clarke & 
Hollingsworth, 2002).  Vi ser här en cyklisk process utifrån att matematiklyftets modell och material 
ger en grund som lärarna bygger vidare på. Något som även visar lärarens strävan i att vilja utveckla 
sig i sin egen profession.  

Det alla intervjuade lärarna lyfter som betydande och centralt för det kollegiala lärande är att man 
delar erfarenheter med varandra. Ellström (2005) talar om utvecklingens logik som strävar mot 
reflektion och innovation där analytiskt tänkande kopplas till tidigare erfarenheter. En rimlig balans 
mellan utförandets och utvecklingens logik är att föredra för att undvika att endast se på kort sikt utan 
istället sträva mot långsiktig utveckling. I resultatet visar sig en variation kring detta erfarenhetsutbyte 
på så sätt att det i vissa fall kan stanna inom stoffzonen där man delar idéer och material medan man i 
andra fall fokuserar på att verka inom den konceptuella-zonen som betonar ett erfarenhetsutbyte där 
material analyseras, värderas och bearbetas samt att reflektion sker kring sin lärarprofession. Lärarna 
värdesätter möjligheten till att kunna utbyta erfarenheter mycket högt och upplever att deras 
undervisning och elevernas måluppfyllelse berikas då det ges tid för reflektion och erfarenhetsutbyte. 
Clark och Hollingsworth (2002) påpekar att reflektion är nödvändigt för lärares professionella 
utveckling. Lärarens värld omfattas av fyra områden, den personliga som innefattar lärarens kunskap 
och föreställningar, praktiken där läraren utövar och prövar, följder av framfört resultat samt den yttre 
domänen som står utanför lärarens personliga sfär och som tillför information och utmaningar. 
Professionell utveckling är komplex och förändring inom ett område får konsekvenser inom de andra 
områdena och professionell utveckling sker då lärare ges möjlighet att reflektera mellan dessa 
områden.  

6.2 Lärares erfarande av 
problemlösningsundervisning  
Lärarna erfar att de i och med problemlösningsmodulen nu gör en annan tolkning av begreppet 
problemlösning och att tolkning av problemlösning utifrån kursplan kan ge en typ av undervisning 
som skiljer sig från hur man arbetade med problemlösning i matematiklyftet. Att arbeta med 
problemlösning utifrån matematiklyftets modul betyder att ett förändrat arbetssätt prövas. De 
sociomatematiska normerna utmanas då man börjar se på matematikundervisningen på ett annat sätt. 
Lester (2013) menar att lärare och elever behöver skapa en klassrumsatmosfär som stödjer en 
utforskande undervisning där man gemensamt delar tankar och reflektioner. Lärare erfar att man 
behöver vara medveten om att det även är ett nytt arbetssätt för eleverna och att även de behöver tid 
och upprepade tillfällen att träna på detta.  

Innehållet för undervisning i problemlösning visar på en variation av problemuppgifter. Lester (2013) 
påpekar att eleven regelbundet behöver arbeta med problemlösning och att uppgifterna behöver vara 
av varierande art. Uppenbart är att de som inte längre arbetar utifrån kollegialt lärande i högre 
utsträckning förlitar sig på lärobokens utbud av problemuppgifter. Även de som arbetar utifrån 
kollegialt lärande kan tänka sig att använda material ur lärobok, men de ställer sig kritiska till 
innehållet. De erfar att läroböcker saknar rika matematiska problem samt problem som är realistiska 
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och stimulerande. Här blir tydligt att de som arbetar utifrån kollegialt lärande mer aktivt analyserar för 
att eleven ska verka inom den konceptuella-zonen samt ger eleven möjlighet att möta en variationsrik 
problemlösningsundervisning.  

Undervisningen skiljer sig en del åt sett till om man arbetar utifrån kollegialt lärande eller inte. För de 
som ej arbetar utifrån kollegialt lärande tar man visst stöd utifrån de fem praktikerna, men man verkar 
mer inom den proceduriella-zonen på så sätt att strategier tränas, problemlösning genomförs via 
specifikt tillvägagångssätt och fokuserar på att lösningar ska redovisas. Karlsson och Palmér (in press) 
påpekar att en större andel av yngre elever inte vet vad problemlösning är medan däremot äldre elever 
kopplar samman problemlösning med matematik. Exempel på uppfattningar som elever har av 
problemlösning är att det kan vara att lösa ett problem i vardagen så som att hjälpa någon att hitta 
något den förlorat.  Ett annat exempel på hur elever erfar problemlösning är att det är de uppgifter som 
finns i slutet av matematikbokens kapitel. Problemlösning kunde även beskrivas som att det är 
uppgifter som är skrivna på lösblad eller uppgifter skrivna med ord, vilket visar på att eleven relaterar 
det till var man kan finna dessa uppgifter och hur de är representerade och inte till att de kan lösas på 
flera olika sätt vilket lärarna erfar att de vill betona. Vad gällde undervisning i problemlösning 
relaterade eleverna till att strukturen var det viktiga och inte till lektionens innehåll. För dem som 
fortsatt sitt kollegiala lärande arbetar man utifrån de fem praktikerna men här visar sig ett mer 
analytiskt förhållningssätt kring de olika faserna. Lärarna strävar medvetet för att eleven inom varje 
fas ska gå mot den konceptuella-zonen. Lärarna utifrån kollegialt lärande erfar att de nu mer medvetet 
och med stöd utifrån den fem praktikerna planerar sin undervisning. De har ett kritiskt förhållningsätt 
och är noga med att göra väl avvägda val inför sin undervisning i problemlösning. Intressant är att se 
hur eleverna uppfattar problemlösningsbegrepp och undervisning i problemlösning. Oavsett hur 
mycket läraren arbetar analytiskt inom de fem praktikerna verkar eleven inte vara delaktig i denna 
utveckling utan ser på undervisning i problemlösning utifrån ett tankesätt som ligger en bit tillbaka i 
tiden.  Lärare och elever har inte någon samstämmig förståelse kring undervisning och begrepp, vilket 
med stor sannolikhet kommer lämna spår kring hur eleven lyckas prestera och öka sin måluppfyllelse 
inom problemlösning.   

Van Bommel (2012) påpekar att lärarstudenter i sin planering av matematikundervisning har svårt att 
sätta avgränsande mål för sin undervisning. Istället hänvisar de till stora delar av läroplanen då de 
planerar sin undervisning. Hill och Charalambous (2012) visar på att lärares matematikdidaktiska 
kunskap har betydelse för hur lärare planerar och genomför sin undervisning, vilket i sin tur avspeglar 
sig i elevens möjligheter att lära matematik. En lärare erfar att Stein et al (2008) fem praktikerna i 
vissa stunder kan bli ett hinder. Lärarens kritiskt förhållningssätt gör hen hämmad i att lyckas hitta bra 
problemuppgifter, en reflektion som kan vara ett uttryck för att läraren saknar verktyg för att nå den 
kvalitativa undervisnings som läraren strävar efter. Larssons (2015) slutsats i sin avhandling är att 
denna modell på fem praktiker har behov av utveckling. Denna praktik stödjer lärare till viss del inom 
undervisningens olika faser. Det som brister är att dessa praktiker inom lektionens faser inte stödjer 
läraren i att stimulera och utveckla argumentation och kommunikation i det problemlösande 
klassrummet. Lärarens reflektion kring de fem praktikerna kan vara ett tecken på att lärarna saknar 
matematikdidaktisk kunskap eller att de fem praktikerna inte stöttar läraren i den utsträckning som 
behövs.  
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6.3 Lärares erfarande av 
problemlösningsförmågor 
För att utöva och utveckla sitt matematiklärande inom problemlösning behöver elever behärska sina 
förmågor, men att utveckla sina förmågor är inget man kan se som en linjär utveckling. Förmågorna är 
olika aspekter av en komplex helhet där förmågorna vävts samman vilka alla är beroende av varandra 
vad gäller att utveckla sin skicklighet för matematik (Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001). De 
förmågor som lärarna lyfter fram som centrala och utmanande i detta resultat är förmågor att hantera 
kommunikation och reflektion, läsning, begrepp och strategi. Enkätunderlaget och i efterföljande 
intervjuer visar att lärare i mycket liten utsträckning låter eleven att träna förmågan att formulera egna 
problem. 

Inom kommunikation erfar lärare att eleven behöver behärska sin läsförmåga samt sin förmåga att 
tänka i flera led. Att tänka logiskt i flera led är något som Kilpatrick et al. (2001) refererar till som ett 
klister som länkar allt samman. Ett exempel som visar på att länka samman erfar lärarna är att 
ämnesintegrera matematiken med lässtrategier för svenska. Hubbard (1990) menar att om ett mål är att 
lära elever att arbeta med matematik på ett självständigt sätt är det en liten investering i att hjälpa 
eleven med läs- och studieteknik. Lärarna erfar att det är en utmaning att arbeta med kommunikation 
och reflektion. De ser att eleven gärna nöjer sig med att ange ett svar och har svårt att uttrycka sig och 
förklara sitt matematiska tänkande. När de väl sedan har nått en lösning ser de ofta inte de 
efterföljande reflektionerna som väsentliga. Larsson (2015) lyfter att en viktig aspekt inom 
problemlösning som för läraren är att leda muntlig kommunikation, helklassdiskussioner, där elevers 
idéer och matematiskt innehåll lyfts fram. Matematiklyftets undervisningsform bygger på Steins et al. 
(2008) modell, men Larssons studie visar däremot att modellen inte stöder i hur lärare ska introducera 
ett problem, Modellen stöder läraren i sitt förberedelsearbete för lektion, men här saknas stöd för att 
göra förutsägelser som främjar argumentation. I arbetet att överblicka finns stöd för läraren att finna 
mångfalden hos elevlösningar för att visa på matematiska idéer och kopplingar. Däremot saknas stöd 
för att få elever utforskande interagerar med varandra för att stimulera en argumentation utifrån 
mångfald av lösningar. Aspekten att välja ut och ordna fokuserar på att kopplingar görs, inte på 
argumentation. Stöd för att koppla ihop finns i dessa praktiker, men stöd för att särskilja olika 
kopplingar saknas. Dessutom saknas stöd för att skapa en argumenterande klassrumskultur. Även i 
denna studie styrks denna slutsats utifrån att lärarna erfar att kommunikation, vilket berör reflektion 
och argumentation, är en utav de största utmaningarna inom undervisning i problemlösning. Jag kan se 
att lärare här ger uttryck för att man söker stöd i att kunna utveckla sin undervisning i problemlösning 
till att få en argumenterande klassrumskultur. 

Lärarna erfar att individuell färdighetsträning av begrepp är ett viktigt inslag för att eleven i en 
förlängning ska kunna arbeta med problemlösningsprocedurer. Elever förstår ofta begrepp innan de 
kan verbalisera detta, vilket kan underlättas av att eleven får representera sitt matematiska tänk på 
olika sätt (Kilpatrick et al., 2001). Lester (2013) menar att det finns en dynamisk interaktion mellan 
matematiska begrepp och metoder. Vidare beskriver han att det är, heuristik, färdigheter, 
kontrollprocesser och medvetenhet om sitt eget tänkande som utvecklas i takt med utvecklingen av en 
förståelse av matematiska begrepp. Denna princip utvecklar problemlösningsförmåga bäst när det sker 
i samband med att lära sig viktiga matematiska begrepp. Här blir en komplex situation synlig då det är 
viktigt att begreppsträning inte stannar i isolerade faktakunskaper och metoder utan strävar mot 
förståelse av begrepp.  
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Lärarna är medvetna om de förmågor som kursplanen lyfter fram som väsentliga i arbetet med 
problemlösning. Det finns däremot en förmåga som avviker sett till i vilken utsträckning lärarna 
arbetar med den och det är förmågan att formulera egna problem. Silver och Cai (1996) påpekar att 
förmågan att lösa problem och att formulera problem hänger samman. Goda problemlösare skapade 
mer komplexa matematiska problem jämfört med elever som hade svårigheter med att lösa problem, 
men de ställer sig frågan om elever endast formulerar frågor de själva klarar av att lösa. Lärarnas 
strävan är att eleven ska kunna arbeta flexibelt och behärska flera strategier i sitt arbete med 
problemlösning. Tanken är att eleven ska kunna generalisera och använda sig av flera redskap, en bank 
av strategier. Lärarna erfar däremot att eleven väljer att endast använda sig av en eller två strategier, 
vilket gör att de tvivlar på i vilken utsträckning det sker ett matematiskt lärande. Silver (1997) liknar 
kreativt arbetssätt vid att man samtidigt och i lika stor utsträckning låter eleven lösa problem likväl 
som att formulera problem. Han påpekar att kreativitet knyter an till djup, flexibel kunskap i 
innehållsområden, vilket kräver långa perioder av arbete och eftertanke. Lärarna menar att en orsak till 
att man inte i lika stor utsträckning arbetar med denna förmåga är att denna specifika förmåga ej lyfts 
fram i kunskapskraven för matematik, vilket gör att den rationaliseras bort och endast blir till uppgift 
för de elever som behöver en extra uppgift. Kilpatrick et al. (2001) lyfter fram att problemlösning 
innebär att eleven formulerar matematiska problem, representerar dem för att sedan lösa dem. Denna 
progression faller väl in på hur problem fungerar i vårt vardagliga liv vilket blir en kontrast till de 
specifika konstruerade problem som presenteras i undervisningen. Så för att lösa problem behöver 
eleven träna såväl att formulera problem som att lösa dem och som verktyg behöver de en variation av 
strategier samt förmåga att se vilken strategi som är mest användbar för den givna situationen. 

6.4 Metoddiskussion 
Denna studie har haft en krokig väg och pendlat fram och tillbaka mellan olika delar för att nå 
helhetsförståelse. Arbetet var tidskrävande och paus från materialet var nödvändigt för att få distans 
och en djupare förståelse för lärares erfarande av undervisning i problemlösning efter att de deltagit i 
ett matematiklyft. Forskningsprocessen kan vid flera tillfällen störas av förutfattade meningar och 
värderingar. Att sträva efter konfirmering, att objektivt ha kontroll över sina värderingar, är då av stor 
vikt (Bryman & Nilsson, 2011). För studiens trovärdighet var det viktigt att jag kritiskt granskade 
mina iakttagelser och såg till att jag höll ett objektiv förhållningsätt för att undvika att kasta mig in i 
förhastade resultat som kunde varit färgade av mina egna värderingar.  

Med stöd av Skolverket fick jag urvalsunderlag till enkäten, men skolans värld är i ständig förändring 
vilket gjorde att extra tid gick åt till att kontrollera om Skolverkets underlag passade denna studie. Att 
dubbelkontrollera Skolverkets uppgifter mot skolors aktuella hemsidor tror jag ändå var det mest 
effektiva sättet för att finna ett passande urvalet för studiens enkät. För urvalet till intervjuerna gjordes 
ett snöbollsurval. Ett snöbollsurval blir inte representativt för en population eftersom jag var beroende 
av relationer som respondenterna hade med varandra utifrån att jag behövde få tag på fler personer 
som passade att intervjua (Bryman & Nilsson, 2011).  Jag anser däremot att ett snöbollsurval har varit 
en fördel i denna begränsade studie utifrån att jag har haft behov av att nå en målgrupp som relaterar 
till studiens syfte. Önskvärt hade varit om denna studie grundade sig på ett större antal enkätsvar och 
intervjuer, men jag ser att det svarsunderlag som studien ändå vilar på ger ett varierande resultat kring 
hur lärare erfar sin undervisning i problemlösning utifrån att urvalet inte är slumpmässigt valt.  

Intervjuerna var till formen semi-strukturerade, en intervjuprocess som är flexibel och som utgår från 
en intervjuguide. Intervjuguiden ska ge möjlighet att ge en bild av respondentens erfarande och inte 
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relatera till min förförståelse (Bryman & Nilsson, 2011). Jag anser däremot att min intervjuguide 
öppnat upp för flexibilitet och mitt förhållningssätt har varit att jag lyhört lyssnat och där mitt eget 
intresse inte prioriteras utan mitt engagemang har varit att lyfta respondentens uppfattningar.  

Studien har en fenomenografisk ansats och i analysen har jag arbetat utifrån en abduktiv process. En 
process där data genererar teori men även där idé prövas mot empiriskt material (Emanuelsson, 2001). 
Utifrån den analysens abduktiva process kom enkätunderlag och valda delar av transkriberade 
intervjuer att ligga som underlag för resultatet. Vissa delar av intervjuer är ibland av den sorten att de 
inte är användbara (Bryman & Nilsson, 2011). Anledningen till att det blev valda delar av de 
transkriberade intervjuerna var att för analys och resultat endast ha med det som var intressant för 
denna studie. Metodmässigt var det positivt för mitt arbete att få bearbeta det som var relevant för 
denna studie. 

Önskvärt hade varit att för studiens tillförlitlighet ha en medbedömare med genom arbetsprocessen, 
men jag anser att mitt kritiska förhållningssätt har bidragit till att studien kan anses vara trovärdig.  

6.5 Resultatets användbarhet och vidare 
forskning 
Detta är en fenomenografisk studie, vilken inte på något sätt utger sig för att visa den enda sanningen. 
Syftet med studien var att fånga lärares beskrivna erfarenheter av undervisning i problemlösning efter 
det att de har deltagit i matematiklyftet. Tanken är att hos undervisande lärare, handledare, rektorer 
och lärarutbildare nu skapa tankar, reflektioner, eftertanke inför skolors fortsatta arbete med kollegialt 
lärande och utveckling av undervisning i problemlösning.  

Denna studie är skriven utifrån ett lärarperspektiv, men tänkvärt är även att se dessa frågeställningar 
utifrån ett elevperspektiv. Vad erfar elever att matematiklyftet gjort för inverkan på deras undervisning 
i problemlösning och lärande? 

Studien har en liten urvalsgrupp av lärare som deltog i matematiklyftet för två år sedan. För att se 
användarbarheten av matematiklyftets modell skriver Helenius et al. (2015) att det kommer visa sig 
efter att man brukat den i större omfattning samt att den blivit beforskad. Intressant vore att utifrån ett 
större urval lärare och utifrån ett längre tidsperspektiv se hur de erfar sin undervisning i 
problemlösning sett till att de deltagit i matematiklyftet och genomfört modulen problemlösning. 

Lärarna erfar att de i sin undervisning i problemlösning arbetar med alla de förmågor som berör 
problemlösning. Resultatet visar däremot att förmågan att formulera egna problem faller bort. Silver 
(1997) påpekar att detta kreativa arbetssätt att formulera egna problem är en nyckelfaktor för elevens 
matematiska lärande och inte en enskild aktivitet som är tänkt för de mest avancerade eleverna. 
Utifrån att fråga en större urvalsgrupp av lärare vore det intressant att se om lärare förbiser denna 
förmåga. Hur erfar lärare att de arbetar med förmågan att eleven ska formulera egna problem? 
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Bilagor 
Bilaga 1 

Enkätunderlag 

Undervisningskultur i problemlösning åk 4-6

Antal respondenter: 100
Antal svar: 24

Svarsfrekvens: 24,00 %

1. 
Kollegialt lärande är en viktig del av matematiklyftet. När det gäller 
ert nuvarande arbete med matematikundervisning, arbetar ni utifrån 
ett kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är en viktig del av 
matematiklyftet. När det gäller ert 
nuvarande arbete med 
matematikundervisning, arbetar ni utifrån 
ett kollegialt lärande?

Antal 
svar

Ja
13 

(54,2%)

Nej
11 

(45,8%)

Summa
24 

(100,0%)

Annan samverkansform
Kollegialt lärande förekom mycket före kommunaliseringen. Mycket av detta försvårades när olika arbetslag infördes så att 
lärare med samma ämnen splittrades.
Läs och skrivlyft
Under höstterminen-15 har vi i arbetslaget för år 4-6 samverkat kring frågor om kunskapskrav och de olika förmågorna. Till 
vår terminen har vi tänkt oss att i arbetslaget köra matematiklyftet. Jag tyckte att det var så otroligt bra för två år sedan när
jag var med.
Vi har arbetslagsträffar, mellanstadiet, där vi diskuterar de pedagogiska frågor som är aktuella för tillfället.

 
 
1. 

Undervisningskultur i problemlösning åk 4-6

Antal respondenter: 100
Antal svar: 24

Svarsfrekvens: 24,00 %

1. 
Kollegialt lärande är en viktig del av matematiklyftet. När det gäller 
ert nuvarande arbete med matematikundervisning, arbetar ni utifrån 
ett kollegialt lärande?

Kollegialt lärande är en viktig del av 
matematiklyftet. När det gäller ert 
nuvarande arbete med 
matematikundervisning, arbetar ni utifrån 
ett kollegialt lärande?

Antal 
svar

Ja
13 

(54,2%)

Nej
11 

(45,8%)

Summa
24 

(100,0%)

Annan samverkansform
Kollegialt lärande förekom mycket före kommunaliseringen. Mycket av detta försvårades när olika arbetslag infördes så att 
lärare med samma ämnen splittrades.
Läs och skrivlyft
Under höstterminen-15 har vi i arbetslaget för år 4-6 samverkat kring frågor om kunskapskrav och de olika förmågorna. Till 
vår terminen har vi tänkt oss att i arbetslaget köra matematiklyftet. Jag tyckte att det var så otroligt bra för två år sedan när
jag var med.
Vi har arbetslagsträffar, mellanstadiet, där vi diskuterar de pedagogiska frågor som är aktuella för tillfället.

 
 
2. 2. Vem leder era träffar?
Vem leder era träffar? Antal svar
Vi har en extern ledare 6 (40,0%)
Ämnesansvarig har rollen som ledare 3 (20,0%)
Vi delar på ansvaret 6 (40,0%)
Summa 15 (100,0%)

Kommentar
Kollegialt lärande sker bäst när vi pratar om hur vi gör och delar materiel och planerar tillsammans. Om arbetet formaliseras
med i mötesform avstannar utvecklingen.
Jag som har varit handledare i Matematiklyftet, leder nu ett projekt i matematik på skolan. Här har vi valt att lägga fokus på 
röd tråd för åk 1-6 i ämnet matematik samt se över hur vi lägger upp undervisningen utifrån läroplanen. Vi läser även 
modulen språk i matematik.
Vi har inga träffar

3. I vilken omfattning ses ni?
I vilken omfattning ses ni? Antal svar
1 gång per vecka 5 (38,5%)
1 gång varannan vecka 5 (38,5%)
1 gång per månad 3 (23,1%)
Summa 13 (100,0%)

Annat
Ca tre gånger per termin.
Eftersom övrigt arbete kräver mycket tid så blir träffarna en belastning för utveckling istället för framåtskridande.
Oftas mer.
Vi diskuterar inte matematik varje gång, kanske en gång i månaden.
Vi har inga träffar

 
 
3. 

2. Vem leder era träffar?
Vem leder era träffar? Antal svar
Vi har en extern ledare 6 (40,0%)
Ämnesansvarig har rollen som ledare 3 (20,0%)
Vi delar på ansvaret 6 (40,0%)
Summa 15 (100,0%)

Kommentar
Kollegialt lärande sker bäst när vi pratar om hur vi gör och delar materiel och planerar tillsammans. Om arbetet formaliseras
med i mötesform avstannar utvecklingen.
Jag som har varit handledare i Matematiklyftet, leder nu ett projekt i matematik på skolan. Här har vi valt att lägga fokus på 
röd tråd för åk 1-6 i ämnet matematik samt se över hur vi lägger upp undervisningen utifrån läroplanen. Vi läser även 
modulen språk i matematik.
Vi har inga träffar

3. I vilken omfattning ses ni?
I vilken omfattning ses ni? Antal svar
1 gång per vecka 5 (38,5%)
1 gång varannan vecka 5 (38,5%)
1 gång per månad 3 (23,1%)
Summa 13 (100,0%)

Annat
Ca tre gånger per termin.
Eftersom övrigt arbete kräver mycket tid så blir träffarna en belastning för utveckling istället för framåtskridande.
Oftas mer.
Vi diskuterar inte matematik varje gång, kanske en gång i månaden.
Vi har inga träffar

 
 
4. 

4. Innehållet för träffarna baseras på 

Innehållet för träffarna baseras på  Antal svar
matematiklyftets moduler 6 (40,0%)
lärobokens progression 0 (0,0%)
eget valda didaktiskta områden 7 (46,7%)
kursplanen 2 (13,3%)
Summa 15 (100,0%)

 
 
5. 

Kommentar
Speciellt utvecklingsarbete inom Västerås stad som särskilda matematikmentorer anställda vid Högskolan leder och lägger 
upp program för.
Vi blandar nog mellan kursplan, lärobok och egna områden.
När ämneslärarna har möjlighet att styra arbetet utifrån behoven får man störst effekt.
Räv
Det här läsåret utgår vi ifrån Förstå och använda tal- en handbok/NCM
Alla ovan nämnda!!
Eftersom vi inte börjat än så kan jag inte helt svara för vad innehållet kommer att baseras på. Det känns inte som jag kan 
svara på fler frågor nu eftersom dessa träffar ligger framför oss. 
Vi har inga träffar

5. Innehållet för träffarna är

Innehållet för träffarna är
Antal 
svar

planerat för ett helt läsår
5 

(33,3%)

planerat för en termin
5 

(33,3%)
planerat för del av termin 1 (6,7%)
vi bestämmer varje gång vad innehållet ska vara 
för nästa träff

4 
(26,7%)

Summa
15 

(100,0%)

Kommentar
När ämneslärarna har möjlighet att styra arbetet utifrån behoven får man störst effekt.
Innehållet har en grundform som utformas efter behov.
Som sagt, utifrån behov bestäms vilket ämne och vilket innehåll vi ska diskutera.
Vi har inga träffar

 
 
6. 

6. Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera er genomförda 
undervisning med syfte av att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 
Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera 
er genomförda undervisning med syfte av 
att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 

Antal 
svar

Ja
6 

(46,2%)
Nej 0 (0,0%)

Ibland
7 

(53,8%)

Summa
13 

(100,0%)

Kommentar
Vi har diskussioner om hur eleverna har tagit till sig och vilka utvecklingsområden som finns kvar.
Tidsbrist gör ofta att utveckling av undervisning kommer i femte hand. Utveckling och utvärdering kräver att lärare frigörs 
från arbetsuppgifter som inte har med lektionsupplägg att göra. Såsom administration och vaktmästarsysslor.
Vi har inga träffar

7. Upplever du att er undervisning utvecklas utifrån era träffar?
Upplever du att er undervisning utvecklas 
utifrån era träffar?

Antal 
svar

Ja
9 

(60,0%)
Nej 1 (6,7%)

Till viss del
5 

(33,3%)

Summa
15 

(100,0%)

8. I denna del söker jag svar på hur undervisningskulturen kan se ut 
i arbetet med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är

I denna del söker jag svar på hur 
undervisningskulturen kan se ut i arbetet 
med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är
Antal 
svar

ett enskilt arbetsområde 1 (4,3%)

integrerad inom några arbetsområden
9 

(39,1%)

integrerad inom alla arbetsområden
13 

(56,5%)

Summa
23 

(100,0%)
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7. 

6. Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera er genomförda 
undervisning med syfte av att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 
Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera 
er genomförda undervisning med syfte av 
att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 

Antal 
svar

Ja
6 

(46,2%)
Nej 0 (0,0%)

Ibland
7 

(53,8%)

Summa
13 

(100,0%)

Kommentar
Vi har diskussioner om hur eleverna har tagit till sig och vilka utvecklingsområden som finns kvar.
Tidsbrist gör ofta att utveckling av undervisning kommer i femte hand. Utveckling och utvärdering kräver att lärare frigörs 
från arbetsuppgifter som inte har med lektionsupplägg att göra. Såsom administration och vaktmästarsysslor.
Vi har inga träffar

7. Upplever du att er undervisning utvecklas utifrån era träffar?
Upplever du att er undervisning utvecklas 
utifrån era träffar?

Antal 
svar

Ja
9 

(60,0%)
Nej 1 (6,7%)

Till viss del
5 

(33,3%)

Summa
15 

(100,0%)

8. I denna del söker jag svar på hur undervisningskulturen kan se ut 
i arbetet med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är

I denna del söker jag svar på hur 
undervisningskulturen kan se ut i arbetet 
med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är
Antal 
svar

ett enskilt arbetsområde 1 (4,3%)

integrerad inom några arbetsområden
9 

(39,1%)

integrerad inom alla arbetsområden
13 

(56,5%)

Summa
23 

(100,0%)

 
 
8. 

6. Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera er genomförda 
undervisning med syfte av att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 
Ger ni er tid vid dessa träffar att revidera 
er genomförda undervisning med syfte av 
att genomföra reviderad lektion vid ett 
senare tillfälle? 

Antal 
svar

Ja
6 

(46,2%)
Nej 0 (0,0%)

Ibland
7 

(53,8%)

Summa
13 

(100,0%)

Kommentar
Vi har diskussioner om hur eleverna har tagit till sig och vilka utvecklingsområden som finns kvar.
Tidsbrist gör ofta att utveckling av undervisning kommer i femte hand. Utveckling och utvärdering kräver att lärare frigörs 
från arbetsuppgifter som inte har med lektionsupplägg att göra. Såsom administration och vaktmästarsysslor.
Vi har inga träffar

7. Upplever du att er undervisning utvecklas utifrån era träffar?
Upplever du att er undervisning utvecklas 
utifrån era träffar?

Antal 
svar

Ja
9 

(60,0%)
Nej 1 (6,7%)

Till viss del
5 

(33,3%)

Summa
15 

(100,0%)

8. I denna del söker jag svar på hur undervisningskulturen kan se ut 
i arbetet med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är

I denna del söker jag svar på hur 
undervisningskulturen kan se ut i arbetet 
med problemlösning.

Problemlösning i min undervisning är
Antal 
svar

ett enskilt arbetsområde 1 (4,3%)

integrerad inom några arbetsområden
9 

(39,1%)

integrerad inom alla arbetsområden
13 

(56,5%)

Summa
23 

(100,0%)
 

 
9. 

Kommentar
Både ock! Vi har en pedagog som arbetar med mattesamtal i mindre grupp en gång i veckan.
Jag anser att det är en viktig del i undervisningen och jag strävar efter att ha problemlösningen levande.

9. I min problemlösningsundervisning använder jag uppgifter där 
matematiska ämnesområden samverkar.
I min problemlösningsundervisning 
använder jag uppgifter där matematiska 
ämnesområden samverkar.

Antal 
svar

I mycket hög grad
5 

(21,7%)

I viss grad
17 

(73,9%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

10. I min undervisning tränar eleven förmågan att lösa problem
I min undervisning tränar eleven förmågan
att lösa problem

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(30,4%)

I viss grad
16 

(69,6%)
I liten grad 0 (0,0%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

 
 
10. 

Kommentar
Både ock! Vi har en pedagog som arbetar med mattesamtal i mindre grupp en gång i veckan.
Jag anser att det är en viktig del i undervisningen och jag strävar efter att ha problemlösningen levande.

9. I min problemlösningsundervisning använder jag uppgifter där 
matematiska ämnesområden samverkar.
I min problemlösningsundervisning 
använder jag uppgifter där matematiska 
ämnesområden samverkar.

Antal 
svar

I mycket hög grad
5 

(21,7%)

I viss grad
17 

(73,9%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

10. I min undervisning tränar eleven förmågan att lösa problem
I min undervisning tränar eleven förmågan
att lösa problem

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(30,4%)

I viss grad
16 

(69,6%)
I liten grad 0 (0,0%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)
 

 
11. 

11. I min undervisning tränar eleven förmågan att formulera egna 
matematiska problem. 

I min undervisning tränar eleven förmågan
att formulera egna matematiska problem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
3 

(13,0%)

I viss grad
16 

(69,6%)

I liten grad
4 

(17,4%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Kommentar
Vi har en Problemlösningspärm, där eleverna i åk 6 gjort egna uppgifter som elever på skolan kan ta del av.

12. I min undervisning tränar eleven på olika sätt, strategier, att lösa
ett problem.

I min undervisning tränar eleven på olika 
sätt, strategier, att lösa ett problem.

Antal 
svar

I mycket hög grad
12 

(52,2%)

I viss grad
11 

(47,8%)
I liten grad 0 (0,0%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

13. I min undervisning tränar eleven att kommunicera 
problemlösning på olika sätt så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och koordinatsystem. 

I min undervisning tränar eleven att 
kommunicera problemlösning på olika sätt 
så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och 
koordinatsystem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
8 

(34,8%)

I viss grad
14 

(60,9%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

 
 
12. 

11. I min undervisning tränar eleven förmågan att formulera egna 
matematiska problem. 

I min undervisning tränar eleven förmågan
att formulera egna matematiska problem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
3 

(13,0%)

I viss grad
16 

(69,6%)

I liten grad
4 

(17,4%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Kommentar
Vi har en Problemlösningspärm, där eleverna i åk 6 gjort egna uppgifter som elever på skolan kan ta del av.

12. I min undervisning tränar eleven på olika sätt, strategier, att lösa
ett problem.

I min undervisning tränar eleven på olika 
sätt, strategier, att lösa ett problem.

Antal 
svar

I mycket hög grad
12 

(52,2%)

I viss grad
11 

(47,8%)
I liten grad 0 (0,0%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

13. I min undervisning tränar eleven att kommunicera 
problemlösning på olika sätt så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och koordinatsystem. 

I min undervisning tränar eleven att 
kommunicera problemlösning på olika sätt 
så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och 
koordinatsystem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
8 

(34,8%)

I viss grad
14 

(60,9%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)
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13. 

11. I min undervisning tränar eleven förmågan att formulera egna 
matematiska problem. 

I min undervisning tränar eleven förmågan
att formulera egna matematiska problem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
3 

(13,0%)

I viss grad
16 

(69,6%)

I liten grad
4 

(17,4%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

Kommentar
Vi har en Problemlösningspärm, där eleverna i åk 6 gjort egna uppgifter som elever på skolan kan ta del av.

12. I min undervisning tränar eleven på olika sätt, strategier, att lösa
ett problem.

I min undervisning tränar eleven på olika 
sätt, strategier, att lösa ett problem.

Antal 
svar

I mycket hög grad
12 

(52,2%)

I viss grad
11 

(47,8%)
I liten grad 0 (0,0%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

13. I min undervisning tränar eleven att kommunicera 
problemlösning på olika sätt så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och koordinatsystem. 

I min undervisning tränar eleven att 
kommunicera problemlösning på olika sätt 
så som med ord, bilder, matematiska 
symboler, tabeller, diagram och 
koordinatsystem. 

Antal 
svar

I mycket hög grad
8 

(34,8%)

I viss grad
14 

(60,9%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)
 

 
14. 

Kommentar
I 4an har vi inte hunnit med så många olika metoder

14. I min undervisning får eleven möjlighet att reflektera över valda 
strategier, metoder, modeller och resultat.

I min undervisning får eleven möjlighet att 
reflektera över valda strategier, metoder, 
modeller och resultat.

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(30,4%)

I viss grad
15 

(65,2%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

15. I min undervisning upplever jag att problemlösning utmanar 
elevens föreställningar av hur matematikundervisning ska vara.

I min undervisning upplever jag att 
problemlösning utmanar elevens 
föreställningar av hur 
matematikundervisning ska vara.

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(31,8%)

I viss grad
12 

(54,5%)

I liten grad
3 

(13,6%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
22 

(100,0%)

Kommentar
?

 
 
15. 

Kommentar
I 4an har vi inte hunnit med så många olika metoder

14. I min undervisning får eleven möjlighet att reflektera över valda 
strategier, metoder, modeller och resultat.

I min undervisning får eleven möjlighet att 
reflektera över valda strategier, metoder, 
modeller och resultat.

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(30,4%)

I viss grad
15 

(65,2%)
I liten grad 1 (4,3%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
23 

(100,0%)

15. I min undervisning upplever jag att problemlösning utmanar 
elevens föreställningar av hur matematikundervisning ska vara.

I min undervisning upplever jag att 
problemlösning utmanar elevens 
föreställningar av hur 
matematikundervisning ska vara.

Antal 
svar

I mycket hög grad
7 

(31,8%)

I viss grad
12 

(54,5%)

I liten grad
3 

(13,6%)
Inte alls 0 (0,0%)

Summa
22 

(100,0%)

Kommentar
?

 
 
16. 

16. Denna enkät är tänkt att kompletteras med intervjuer. Markera ja
eller nej utifrån om du kan tänka dig att genomföra en intervju. Om 
du har möjlighet att hjälpa mig kan du i textrutan ange din 
mailadress. 

•	Intervjufrågorna kommer beröra kollegialt lärande och 
undervisning av problemlösning. 
•	Intervjun kommer genomföras via telefon eller webb. 
•	Intervjun spelas in och beräknas ta ca 30 min. 
•	Vid intervjutillfället kan du närhelst du önskar avsluta intervjun. 
•	I min masteruppsats är du anonym. 
•	Dataunderlag kommer efter masteruppsatsens färdigställande att 
raderas. 

Denna enkät är tänkt att kompletteras med
intervjuer. Markera ja eller nej utifrån om 
du kan tänka dig att genomföra en 
intervju. Om du har möjlighet att hjälpa 
mig kan du i textrutan ange din mailadress.

•	Intervjufrågorna kommer beröra 
kollegialt lärande och undervisning av 
problemlösning. 
•	Intervjun kommer genomföras via telefon
eller webb. 
•	Intervjun spelas in och beräknas ta ca 30 
min. 
•	Vid intervjutillfället kan du närhelst du 
önskar avsluta intervjun. 
•	I min masteruppsats är du anonym. 
•	Dataunderlag kommer efter 
masteruppsatsens färdigställande att 
raderas. 

Antal 
svar

Ja 1 (4,2%)

Nej
23 

(95,8%)

Summa
24 

(100,0%)

Mailadress
Har tyvärr dåligt med tid. 30 min känns väldigt mycket...
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Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

1. Berätta lite kort om dig själv. Vad är dina yrkeserfarenheter inom 
matematikläraryrket? 

2. Vilka typer av problemlösningsuppgifter möter eleverna i din undervisning? 

3. Vad, i din undervisning, visar på en undervisning där eleven utvecklar sin förmåga 
att arbeta med problemlösning?  

• Kan du se något i undervisningens innehåll som har betydelse?  

• Hur arbetar du med undervisningens innehåll?  

• Kan du se något i undervisningsmodeller som har betydelse?  

• Hur arbetar du med undervisningsmodeller?  

• Kan du se något i klassrumsklimatet som har betydelse?   

• Hur arbetar du med klassrumsklimatet?  

4. Hur är elevernas prestation inom problemlösning? Jämför innan matematiklyftet 
sett till nu 

5. Vad utmanar dig i din undervisning då du arbetar med problemlösning?  

• Vad krävs av elever för att arbeta med problemlösning?  

• Vad krävs av lärare för att arbeta med problemlösning? 

• Hur tänker du att man bemöter det på bästa sätt? 

6. Hur arbetar ni i ert kollegiala lärande med problemlösning?  

• Hur ser form/innehåll ut? 

• På vilket sätt lyfter ni in litteratur? Vilken litteratur? Hur sker urvalet? 

• Sker ett reflekterande kring er undervisning? 

7. Vad i ert kollegiala lärande tycker du gagnar utveckling av problemlösning? 
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