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Sammanfattning Trots att problemlösning beskrivs som själva hjärtat inom matematiken, 

och som något önskvärt av både lärare och elever, har problemlösning 

ofta en liten plats i svensk matematikundervisning. Istället har 

rutinuppgifter haft en framträdande roll, inom en ofta läroboksorienterad 

undervisning. Syftet med denna litteraturstudie är att beskriva hur 

matematiklärare kan genomföra matematikundervisning där 

problemlösning ingår. Detta syfte nås genom systematiska 

litteratursökningar för att samla forskning inom det gällande 

forskningsläget. De framträdande resultaten för denna litteraturstudie 

visar på hur lärare använder sig av sex olika didaktiska strategier vid 

matematikundervisning där problemlösning ingår. De sex olika didaktiska

strategierna är att läraren skapar en tydlig lektionsstruktur, antar en aktiv 

lärarroll, gör undervisningen motivationsskapande, använder sig av 

språket som en påverkande faktor, anpassar kontexten i uppgifterna och är

medveten om elevers kognitiva resurser. Fortsatt forskning på området 

bör undersöka vilket utrymme problemlösning bör få i 

matematikundervisning, jämfört med till exempel rutinuppgifter. 
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Handledare Ingrid Gyllenlager och Ulf Petäjä



Förord

Genomförandet av detta examensarbete har fört in mig i en ny akademisk kontext, som gett mig 

större förståelse för varför det är så viktigt att bedriva forskning. När jag ser tillbaka på min tid som 

student och elev är jag en smula förvånad att mitt valda ämnesområde är matematik. Matematik har 

länge varit ett ångestladdat ämne för mig, men under min tid som lärarstudent har detta förändrats. 

För detta är jag framförallt evigt tacksam för det gedigna stöd mina morföräldrar, likaså 

matematiklärare gett mig genom alla mina matematiska processer som student och grundskolelev. 

Jag hoppas att jag kan lyckas vara en förebild för mina framtida elever, som ni varit för mig.

Carl Olsson
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1. Inledning                                       
I dagens grundskola ska problemlösning ha en given plats i matematikundervisningen, då 

problemlösning som begrepp (Skolverket, 2011, s.64-67) återfinns i det centrala innehållet för 

matematik från årskurs 1 till 9. Problemlösning som en del i matematik som skolämne har 

diskuterats under en längre tid inom vetenskapen. Problemlösning beskrivs som hjärtat inom 

matematiken och även som en typ av kontext med särskilda mål, som t.ex. att förstärka 

matematikens roll som ämne i skolan (Bergman Ärlebäck, 2013, s.21-26). Bergman Ärlebäck 

(2013, s.21-26) menar även att dagens matematikundervisning behöver problemlösning, då den är 

en viktig aspekt i elevers kunskapsbyggande inom matematik. 

Att elever erbjuds undervisning i svensk skola där de får en chans att lyckas och utvecklas är viktigt

eftersom undervisning faktiskt har stor påverkan på människors fortsatta liv (Skolverket, 2015, s.9).

Vidare talar Skolverket (2015, s.9) bland annat om hur lärare kan stärka sin undervisning genom att 

främja ett dialogklimat. Problemlösning i matematikundervisning kan vara ett sätt att uppfylla detta,

då Schoenfeld (1985, s.213) poängterar att matematikundervisning där problemlösning ingår är det 

viktigt att det existerar en tydlig kommunikation mellan lärare och elev för att eleverna skall lära sig

olika typer av problemlösningsstrategier. Vidare skall det även poängteras att ett kommunikativt 

undervisningssätt inom matematikundervisning har ett tudelat fördelaktigt didaktiskt syfte. För det 

första menar Taflin (2007, s.19) att elevers lärande främjas och för det andra pekar Boaler (2008, 

s.58) på att elever kan uppnå ett lustfyllt lärande i matematik med hjälp av ett kommunikativt 

undervisningssätt. Att ett lärande inom ett ämne får anta olika skepnader är viktigt, då människans 

användande av tillskansad kunskap ser olika ut. Därmed är människans förmåga att använda sin 

kunskap, beroende på hur hens lärtillfälle såg ut (Phillips & Soltis, 2014, s.14).  

2. Bakgrund
I detta kapitel ges det inledningsvis exempel på hur svensk matematikundervisning har bedrivits 

under de senaste årtiondena. Den svenska skolans trendbrott i kunskapsmätningen Programme for 

International Student Assessment (PISA) lyfts också. Därefter beskrivs olika begrepp som har en 

central roll för lärare och matematiker vid problemlösning. Således är bakgrunden indelad i 

underrubriker, där innehållet skall verka som argument för att gällande litteraturstudie har relevans 

för både framtidens samhälle och grundskolelärare.   
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2.1. Problemlösningens roll i den svenska matematikundervisningen

Grundat på resonemanget ovan är det således viktigt att matematikundervisning är präglad av öppen

kommunikation mellan lärare-elev och elev-elev om problemlösning som förmåga och matematisk 

process skall leda till ett lärande för eleverna. Emellertid visar viss forskning på att kommunikation 

mellan lärare-elev och elev-elev sällan förekommer i svensk matematikundervisning (Pettersson, 

2008, s.123-124). Enligt Pettersons studie har svensk matematikundervisning till största del endast 

innehållit tyst räknade i matematikböckerna och att kommunikationer i klassrummet mellan lärare 

och elever förekom sällan. Dock uttryckte svenska lärare en önskan av att de ville implementera 

mer undervisning som präglades av gemensamhet och inte eget arbete i läroböckerna (a.a., s.115). 

Petterson visar således på behovet av att utöka utrymmet för problemlösning i svensk 

matematikundervisning, då problemlösning ger elever  möjligheter till att utvecklas i matematik och

gör även elever mer positivt inställda till matematik som ämne (a.a., s.124). Angående svensk 

matematikundervisning, visar den internationellt täckande kunskapsmätningen PISA från 2015 på 

ett trendbrott (Skolverket, 2016, s.26). Detta trendbrott visar att svenska elevers kunskaper har 

förbättrats eftersom andelen lågpresterande elever minskat och andelen högpresterande elever ökat 

(a.a., s.26). Även den internationella kunskapsmätningen Trends in international mathematics and 

science study (TIMSS) från 2011 visar att svenska elever från årskurs 4 har goda resultat inom 

resonemangsförmågan inom matematik (Skolverket, 2012, s.49-50).

2.2. Matematiska problem: Centrala definitioner 

I matematikdidaktiska sammanhang talas det om hur det finns olika typer av matematiska problem. 

Exempelvis beskrivs det hur problemlösning i läroböcker är något begränsade och endast innehåller

en typ av matematik (Taflin, 2007, s.15). I kontrast till detta förekommer så kallade rika problem. 

Rika problem innefattas av sju olika kriterier: 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer. 2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha 

en möjlighet att arbeta med det. 3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta 

tid. 4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och representationer. 5. 

Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda lösningar, ett resonemang 

som visar på olika matematiska idéer. 6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 7. Problemet ska kunna

leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. (Taflin, 2007, s.11-12)

Grundat i de sju kriterier som är nämnda ovan, är problemlösning i matematik inte en process som 

görs utan eftertanke. Schoenfeld (1985) är en av de forskare som bidragit till forskningen kring 
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vilka förmågor som är centrala vid problemlösning samt hur en problemlösningsprocess kan se ut. 

Utifrån en modell påvisar Schoenfeld (1985, s.15) att det krävs olika typer av kunskaper och 

förhållningssätt vid problemuppgifter i matematik för att utveckla en god problemlösningsförmåga. 

Dessa innefattas av resurser, uppfinningsrikedom, kontroll samt tilltro. Schoenfeld (1985, s.15) 

menar även på att matematikern bör ses som en komplex varelse som har tillgång till sitt intellekt 

beroende på hur hen ser på sig själv som matematisk kapabel (a.a., s.15-45).

Vidare, för att förstå vad som skiljer problemlösningsuppgifter mot andra typer av 

matematikuppgifter som elever kan tänkas möta under sin skolgång kan rutinuppgifter 

problematiseras. Rutinuppgifter kan beskrivas som en typ av uppgift som eleverna flera gånger 

innan har löst och de är därmed väl förtrogna med (Pólya, 1990, s.171). Ett klassiskt exempel på 

detta för en elev i årskurs 4-6 kan vara en multiplikation som denna: 6 · 8 = ?. Även om Pólya 

(1990, s.172) talar om att rutinuppgifter kan ha ett syfte i matematikundervisning, poängterar han 

att de inte är tillräckliga då de endast berör själva tillvägagångssättet för att lösa en uppgift. Således 

kan det sägas att rutinuppgifter är otillräckliga för att vara det enda inslaget i 

matematikundervisning. Det krävs även att ge plats åt problemlösningsuppgifter, för att eleverna 

skall kunna applicera sina kunskaper i matematik i kontexter där det inte ges en färdig uppställning 

av olika tal att lösa (a.a., s.171-172). Vidare myntade Pólya (1990, s.5-6) fyra olika faser som man 

kan använda sig av i en problemlösningsprocess. Den första fasen är att förstå problemet, den andra 

att göra upp en plan för sitt tillvägagångssätt, den tredje att verkställa planen, och den fjärde att gå 

igenom sin lösning och undersöka varför just den lösningen fungerade eller inte.  (a.a., s.12-15).  
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3. Problemområde

 PISA – undersökningen från 2015 visar att elevers kunskaper har förbättrats. Problemlösning kan 

fortsätta att förbättra elevers kunskaper eftersom matematikundervisning där problemlösning ingår 

innehåller kommunikativa aspekter och ett kommunikativt undervisningssätt kan förbättra elevers 

resultat (Taflin, 2007, s.19). Ett lustfyllt lärande i ett ämne är viktigt, då människans förmåga att 

operera med sina kunskaper, beror på hur hens lärtillfälle såg ut (Phillips & Soltis, 2014, s.14). Det 

finns indikationer på att en del av problemet med svensk matematikundervisning har varit att tyst 

räknande i matematikboken tagit alltför stor plats. Därmed är det av betydelse att sammanställa en 

litteraturstudie som denna för att visa på hur undervisning där problemlösning ingår kan bedrivas. 

Således ämnar litteraturstudien att visa på hur dagens och framtidens matematiklärare kan använda 

problemlösning som ett komplement till rutinuppgifter. Problemlösning som en del i svensk 

matematikundervisning kan ha en positiv påverkan på elevers fortsatta liv och således är det 

angeläget för samhället att problemlösning tar plats i svensk skola. Litteraturstudiens angelägenhet 

är därmed knuten till både samhället, elever och yrkesaktiva inom skolan. 

3.1.  Syfte och Frågeställning

Syftet med min systematiska litteraturstudie var att undersöka, utifrån ett begränsat urval av 

forskningsresultat, forskning som beskriver hur lärare i årskurserna f-7 har utformat 

matematikundervisning där problemlösning ingår. För att uppfylla ovan formulerat syfte skall jag 

undersöka detta område utifrån frågeställningen: 

● Vilka didaktiska strategier för problemlösning i matematikundervisning framställer 

forskningen som centrala för problemlösningsprocessen?
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4. Metod
I nedanstående del beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av data till gällande systematiska 

litteraturstudie. Som namnet antyder är det viktigt att det finns en systematik vid insamlandet av 

data i genomförandet av systematiska litteraturstudier (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 

2013, s.31). Således följdes den urvalsprocess, bestående av sex steg, som Eriksson Barajas et al. 

(2013, s.83) förespråkar som fördelaktig. I steg 1 och 2 väljs ämnesområde, sökord och kriterier för 

vilka studier som ska väljas, dessa kriterier kan vara tidsperiod eller årskurser. I steg 3 genomförs 

sökningar i valda databaser och i steg 4 söks forskning manuellt. I Steg 5 väljs forskning baserat på 

sammanfattningars (abstrakts) relevans för litteraturstudien. Steg 6 i urvalsprocessen innebär att en 

bedömning av kvaliteten på sin data och detta beskrivs under rubriken Databearbetning. Hur 

genomförandet av steg 1-5 såg ut kommer att beskrivas under rubriken Datainsamling.

4.1. Datainsamling

Utifrån den inledande frågeställningen om hur elever ser på sitt lärande vid problemlösning, 

sammanställdes ett antal sökord. Därefter gjordes fritextsökningar baserade på de sökord som 

valdes. Dessa inledande sökningar gjordes i databasen Summon. Databasen Summon tillhandahåller

en mängd olika vetenskapliga artiklar, avhandlingar, samlade både från Diva och Swepub, för att 

nämna några. Summon användes i den inledande fasen av datainsamlingen då det var den enda 

databas som kändes till. Efter att ha läst abstrakten gav dessa sökningar få och icke relevanta träffar,

därför beslöts det att ändra frågeställningen till den som återfinns ovan under avsnittet syfte och 

frågeställning. När frågeställningen formulerats om, valdes sedan sökorden math, problem solving, 

elementary school, mathematics education, matematik, problemlösning, lesson och structure. Hur 

urval 1 och 2 genomfördes samt hur dessa sökord exakt kombinerades i de olika valda databaserna, 

återfinns att granska i bilaga B. 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.83) understryker att det är viktigt att genomföra sina datasökningar i

databaser som är lämpliga för sitt ändamål. En av de databaser som valdes var Eric, via EBSCO. 

Eric som databas valdes dels för att den är en av de största databaserna som innehåller forskning 

inom pedagogik och dels för att den utgörs av lättillgängliga sökkriterier som därmed underlättade 

verkställandet av vald sökstrategi på ett effektivt sätt. De sökkriterier som valdes inom databasen 

Eric var bland annat peer-review. Att använda sig av peer-review vid datasökningar i databaser är 

viktigt då detta innebär att den vetenskapliga skriften genomgått en granskning av oberoende 
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experter. Grundat i detta garanteras en viss kvalité på valda vetenskapliga skrifter, om sökkriteriet 

peer-review innefattas i sin databassökning (a.a., s.61-63). 

I sökningarna som gjordes i Eric valdes och kombinerades sökord på engelska, för att det fanns en 

önskan i att inkludera internationell forskning. Vidare användes trunkering vid vissa av sökorden. 

Detta val gjordes då det eftersträvades att få fler variationer på sökorden. Vissa av sökningarna 

genererade emellertid för många träffar. Således användes även vissa ämnesordlistor i de olika 

databaserna, för att minska på antalet träffar och även öka antalet relevanta artiklar. Ämnesordlistor 

är sökkriterier som specificerar databassökningar inom ett ämne och kan således sortera bort 

forskning som inte anses vara användbar (Eriksson Barajas et al., 2013, s.80-81). Inledningsvis 

användes sökorden math* och problemsolving i databasen Eric. Dessa två sökord valdes ut då de 

ansågs vara två av de mest betydelsebärande orden i min ovan formulerade frågeställning. I en 

annan av sökningarna i Eric valdes dessa tre sökord problem solving, elementary school och 

mathematics education, i samråd med en bibliotekarie. Att i samråd med en bibliotekarie genomföra

sökningar i databaser är fördelaktigt då bibliotekarier dels har kunskap om hur de olika databaserna 

fungerar och dels har kunskap om hur sökord kan väljas och kombineras (a.a., s.74-75). 

Vidare valdes även sökorden lesson* och structure*. Dessa valdes ut då jag fann att ett flertal av 

mina redan funna källor behandlade begreppet structure och såg således en möjlighet att fördjupa 

mina sökningar. Men de valdes även för att jag hade begreppet undervisning med i min formulerade

frågeställning och därmed valdes sökordet lesson. Medparten av mina sökord i de olika databaserna 

kombinerades med hjälp av booleska operatorer. Att använda booleska operatorer beskrivs av 

Eriksson Barajas et al. (s.78) som goda strategier vid sökningar i databaser och i de genomförda 

sökningarna för denna litteraturstudie användes den booleska operatoren AND, för att smalna av 

antalet träffar. Detta gjordes då urval 1 verkställdes först när antalet träffar kommit under 100 

stycken. Som kan ses i bilaga B valdes inga källor när sökkriteriet 2010-2015 lagts till då även 

sökkriteriet elementary school mathematics inkluderades innan urval 1 verkställdes. Detta val 

gjordes då de träffar som skulle ges av sökningen skulle vara relevanta för gällande litteraturstudie. 

En aspekt att uppmärksamma vid denna sökningen var att den genererade flest valda artiklar i urval 

1, se bilaga B och således kan det poängteras som den mest lyckade sökningen som genomfördes.
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Då det fanns en önskan att även inkludera svensk forskning, genomfördes sökningar i databasen 

Summon. Som ovan nämnt är Summon en samlad databas, där exempelvis Swepub ingår. Swepub 

är en databas som tillhandahåller svensk forskning och grundat i detta ansågs det att Summon var 

ett bra val av databas. De sökord som valdes var matematik och problemlösning. Med hjälp av 

sökkriteriet Scholarly & Peer-Review gav denna sökningen 34 träffar varav en källa valdes ut efter 

att abstrakt lästs. Avslutningsvis användes även databasen Matheduc, som hittades via Eriksson 

Barajas et al. (s.76). Matheduc som databas valdes och ansågs användbar då dess innehåll av 

forskning är fokuserat kring matematikundervisning. Då som ovan nämnt var sökningen i Eric med 

sökorden problem solving, Elementary school och Mathematics education framgångsrik och 

grundat i detta valdes dessa sökord även i Matheduc. Den sökningen genererade i tre träffar varav 

en källas abstrakt ansågs passa in i litteraturstudien. 

4.2. Databearbetning

Efter att genomfört steg 1-5 i ovan nämnd urvalsprocess, skulle således de 31 valda vetenskapliga 

skrifterna genomgå en kvalitetsvärdering. Aspekter som styrde denna kvalitetsvärderingsprocess var

att processen skulle genomföras så objektivt som möjligt samt att värderingen av kvalitén på de 

olika vetenskapliga skrifterna skulle göras utifrån en mall. De mallar som valdes är checklistor 

utformade av Eriksson Barajas et al. (2013, s.184-192). Dessa mallar valdes då de innehöll samtliga

aspekter som ansågs vara relevanta, när det rör sig om kvalité på vetenskapliga skrifter, samt att 

dess struktur stöttade värderingsarbetet i att bedrivas objektivt. Aspekter som dessa mallar 

behandlar är studiers syfte, metod, undersökningsgrupp, resultat, trovärdighet, pålitlighet, slutsatser 

och original data (a.a.). Mallarna består utav fler aspekter och alla dessa togs hänsyn till, men det 

var särskilt dessa aspekter som präglade kvalitets bedömningen. 

Databearbetningen bestod även av att säkerhetsställa att de forskningsartiklar som skulle inkluderas 

behandlade och tolkade de olika matematiska begreppen, som var centrala för litteraturstudien, i 

linje med vad det svenska didaktiska forskningsfältet gör. Således analyserades exempelvis 

begreppet problemlösning i de olika artiklarna, för att säkerhetsställa att artiklarnas tolkning av 

begreppet stod i relation till hur svensk didaktisk forskning tolkar begreppet. Analysen av de 

matematiska begreppen gjordes framförallt utifrån de förklaringar av begrepp som Schoenfeld 

(1985), Pólya (1990) och Taflin (2007) tillhandahåller. 
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Efter det att de 31 vetenskapliga skrifterna genomgått en kvalitetsvärdering, kvarstod 15 artiklar 

som skulle inkluderas i litteraturstudien. I en litteraturstudie är det centralt att ha en tydlig struktur i 

sin redovisning av resultat (Eriksson Barajas et al., s.161). Således skapades det olika kategorier 

som skulle utgöra rubriker i resultatdelen. Dessa kategorier skapades genom att dels de olika 

källornas resultat analyserades och dels ställdes källorna i relation till den valda frågeställningen för

denna litteraturstudie. Således som Eriksson Barajas et al. (2013, s.163) beskriver det, gjordes valet 

att låta frågeställningen för litteraturstudien prägla de uppkomna kategorierna nedan. De olika 

kategorierna påverkades därmed även av de olika källornas mest framträdande resultat och således 

berodde kategorierna även på empirins innehåll (a.a.). 

För att bibehålla en systematik vid analysen av källornas resultat och deras slutsatser, användes 

ovan nämnda checklistor i denna process (a.a., s.184-192). Från dessa checklistor valdes punkterna 

som besvarade resultat och slutsatser ut, för att sedan urskilja teman i de olika källornas resultat och

slutsatser. Således karakteriserades skapandet av dessa teman av att likheter och skillnader 

identifierades i de olika källorna, för att både skilja och förena källorna i teman. Avslutningsvis 

berodde därmed kategoriseringen av källorna av att deras viktigaste resultat utgjorde en del av 

helheten, inom varje kategori (a.a., s.163-164). Dessa kategoriers syfte är att förtydliga och särskilja

litteraturstudiens resultat, då frågeställningen söker svar kring vilka didaktiska strategier som är 

centrala vid en problemlösningsprocess. Vidare möjliggör dessa kategorier att en djupare analys kan

göras kring källornas resultat i relation till tidigare forskning.   
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5. Resultat

I nedanstående del ska de 15 olika källornas resultat gås igenom. De olika källorna är indelade i sex 

olika kategorier, se bilaga C:5. Varje kategori skall bidra med att besvara ovan formulerad 

frågeställning.

5.1. Lektionsstrukturen 

I Singapore genomfördes en studie som hade som syfte att följa hur fem förskolelärare skapade 

verklighetsanknutna matematikuppgifter och vilka utmaningar de stötte på i sitt skapande (Cheng, 

2013, s.27). Studiens design var en case study, där den kvalitativa datan bestod av inspelade samtal 

mellan lärare samt elevers och lärares texter. Resultaten i denna studie visar bland annat på hur 

problemlösningsuppgifter bör kunna lösas med hjälp av kunskaper som elever redan besitter. Ett sätt

att göra detta på, är att göra som lärarna i studien, utgå ifrån redan behandlade avsnitt i elevernas 

lärobok. Fortsättningsvis visar resultaten från studien att när lärare skapade lektioner som innehöll 

problemlösning inleds lektionen med enklare uppgifter i syfte att förbereda elever på mer komplexa 

problemlösningsuppgifter (a.a., s.29). Därmed innehöll matematiklektioner som behandlar 

problemlösningsuppgifter lärares enklare exempel på liknande uppgifter för att stötta eleverna. I en 

forskningsstudie från Australien har det analyserats kring sju olika lektionssekvenser och 

matematiklärarens roll vid dessa tillfällen (Chick & Stacey, 2013). Syftet med studien var att se hur 

lärare kan ta hjälp av matematiken i sin undervisning. De sju lektionssekvenserna är hämtade från 

undervisning i grundskoleårskurserna 4-7 (a.a.). Angående enklare exempel visar Chick & Stacey 

(2013, s.126) på att det var viktigt att dessa enklare uppgifter måste vara baserade på elevers 

nuvarande kunskaper samt att de är förmedlade på ett sätt som de förstår. 

Som påvisat i Chengs studie (2013, s.29) uppvisade lärare farhågor kring hur elever skall hantera 

problemlösningsuppgifter med flera olika typer av lösningsstrategier. För att lärare skall kunna 

bemöta alla elevers olika tillvägagångssätt vid lösning av en uppgift beskriver Chick & Stacey 

(2013, s.132) att lärare redan hade förberett olika typer av lösningar, dels för att kunna avgöra om 

elevernas lösningar är riktiga och dels för att kunna stötta eleverna att hitta strategier som de kan 

hantera. Om läraren förberett sig på detta sätt kan det hjälpa läraren att mer effektivt under 

lektionens gång övervaka elevernas olika lösningar. I en annan forskningsstudie beskrivs 

observationer från japanska matematiklektioner. Studiens kvalitativa data bestod i form av texter, 
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observationer och inspelade samtal, samlat från 18 olika lektioner på fyra olika skolor där varje 

lektion innehöll runt 30 elever från årskurs 1-6. Syftet med studien var att undersöka hur 

undervisning av strukturerad problemlösning kan se ut (Engvall & Kreitz-Sandberg, 2015, s.26). 

Lärarens observationer av elevers lösningar kan sedan, som visas i studien presenterad av Engvall 

& Kreitz-Sandberg (2015, s.28), vara ett lärandekomplement i en helklassdiskussion. På så sätt fick 

lektionerna en tydlig struktur samt att läraren kunde styra utmaningsnivån i helklassdiskussioner, 

genom att välja enklare eller mer komplexa lösningar och strategier som eleverna använt sig av 

(a.a., s.28). Dock betonar Chick & Stacey (2013, s.133) att lärares val och exemplifierade lösningar 

kunde göra eleverna begränsade i sina tillvägagångssätt vid problemlösning, då lärarens lösningar 

inte behöver vara de enda som fungerar. 

Utifrån data insamlad från två belgiska lärares undervisning, som undervisade årskurs 5 elever, 

undersökte Depaepe, & Verschaffel (2012) hur fördelningen av auktoritet såg ut vid lektioner som 

innehöll problemlösning. Studien var av en kombinerad forskningsansats där datan bestod utav 

frågeformulär, videoinspelningar och intervjuer (a.a.). Deras studie visar bland annat på hur en av 

lärarna uppmanade eleverna till att endast be om hjälp av läraren (a.a., s.228). Denna auktoritetsroll 

som läraren antog gjorde eleverna begränsade i sina tillvägagångssätt vid problemlösning, då Chick 

& Stacy (2013, s.133) visar att det kan finnas fler lösningsmetoder än de som läraren gav. Vidare 

visar Depaepes, De Cortes & Verschaffels (2012, s.229) studie på hur läraren sällan tillät elever att 

utvärdera och bedöma varandras lösningar. Emellertid fanns det indikationer på att lärarna hade som

ambition att tillåta eleverna göra detta. Som nämnt ovan visar Engvall & Kreitzs-Sandberg (2015, 

s.28) hur elevers egna lösningar stöttade andra elevers lärande i matematik. Depaepes, De Cortes & 

Verschaffels (2012, s.231) forskningsresultat stärker detta då vissa av eleverna uttryckte att de 

ibland kunde förklara saker för sina klasskamrater bättre än vad läraren kunde.    

Engvall & Kreitz-Sandberg (2015, s.27) pekar på hur lärares lektioner där problemlösning ingår 

innehöll vardagsrelaterade problem. I studien identifierades (a.a., s.27-29) fyra olika faser i 

lektioner där problemlösning ingick. I den första fasen presenterade läraren problemet genom skrift,

bild och/eller högläsning. I denna fas beskrev även eleverna problemet med egna ord för sina 

klasskamrater och på så sätt uppstod det en samverkan mellan de olika representationerna av 

problemet (a.a., s.27). Elevers representationer vid problemlösning kan vara viktiga för läraren att 

uppmärksamma då Chick & Stacey (2013, s.124) visar hur en elevs representation av en addition av
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två bråktal, visade läraren på elevens missuppfattningar. I den andra fasen påvisar Engvall & Kreitz-

Sandberg (2015, s.27) hur eleverna fick god tid på sig att genomföra sina lösningar samt att 

eleverna sällan bad om lärarens hjälp. I en annan forskningsstudie från Cypern, samlade Andrews &

Xenofontos (2014) kvalitativ data med hjälp av observationer och intervjuer från tre lärare och 

deras undervisning av årskurs 5-6 elever. Syftet med studien var att se på relationen mellan lärares 

självförtroende, kompetens och undervisningssätt (a.a.). Andrews & Xenofontos (2015, s.310) visar 

istället i sin studie på hur lärare endast gav eleverna några minuter på sig att lösa en 

matematikuppgift som innehåller problemlösning. 

Under den tredje fasen identifierade Engvall & Kreitz-Sandberg (2015, s.27) hur eleverna 

uppmuntrades av läraren att delta i helklassdiskussionen och presentera sin/a lösningar på 

problemet. Läraren utmanade även eleverna genom att be dem återge någon annans lösning. Denna 

fas tillät även eleverna att utveckla sina resonemang (a.a.). I kontrast till detta visade emellertid 

Depaepe, De Corte & Verschaffel (2012, s.231) på hur lärare väldigt sällan tillät elever att aktivt 

delta kommunikativt i helklassdialoger och där istället läraren hade en auktoritär roll. I den fjärde 

och sista fasen visar Engvall & Kreitz-Sandberg (2015, s.27-29) på hur läraren gick igenom 

lektionens mest centrala innehåll. Att uppmärksamma vid denna fas är dels att eleverna blev 

bekanta med matematiska begrepp och dels att läraren formulerade en slutsats av det lektionen 

innehållit. Denna slutsats och de viktigaste strategierna behandlade under lektionens gång 

antecknade eleverna i sina häften (a.a.).  

5.2. Aktiv lärarroll

Chick & Stacy (2013, s.126-133) visar hur viktig läraren var vid elevers matematiklärande. Från en 

av lektionssekvenserna belyses det hur centralt det var att lärare är kapabla till att fastställa elevers 

missuppfattningar inom matematik. Resultaten visar hur lärare använde sig av elevers icke 

fungerande strategier. Detta gjorde att eleverna förstod varför deras valda strategi inte fungerade. 

Detta exempel visar således på hur läraren gick utom sitt egna matematiska tänkande och istället 

använda sig av elevens sätt att se på den gällande matematiken för att kunna stötta eleven (a.a., 

s.126-127). Även Andrews & Xenofontos (2014, s.308) visar hur lärarna utgick från elevers tidigare

kunskaper när de stöttade elever vid problemlösning. Genom en studie genomförd i Indoniesien var 

syftet att se vilka potentiella fördelar och nackdelar det finns med problemlösning, som är bundet 

till en särskild kontext i elevers livsvärld. Fyra olika lektioner genomförda i åk 3,4 och 5 
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observerades och elevers olika lösningar på problemen analyserades. Totalt ingick det 6 olika 

klasser i studien (Widjaja, 2013). Observationer från studien visade på att även helklassdiskussioner

stöttade elever, när deras klasskamrater delgav sina tankar kring sin klasskamrats lösning (Widjaja, 

2013, s.155-156). 

Angående det faktum att elever använder sig av olika lösningar och strategier vid problemlösning 

analyserade Inoue (2011) sex årskurs 3-4 lärares undervisning. Lärarna ingick i en lesson study och 

studiens syfte var att undersöka hur lärare kunde hjälpa elever till att bli bättre på att välja bäst 

lämpade lösningsstrategier. Den kvalitativa datan bestod i form av videoinspelningar samt lärares 

och elevers texter. Resultaten från studien visar att det var viktigt för läraren att förutse elevers olika

lösningar genom att själv lösa matematikproblemet, för att sedan kunna avgöra om och hur eleven 

behövde stöttning i sin problemlösningsprocess. Detta poängteras som centralt då läraren annars 

hade svårigheter med att respondera elever på ett bra sätt, om läraren inte förstod elevens lösning 

och strategi (a.a., s.19-20). I kontrast till att Widjaja (2013, s.155-156) lyfter att det är fördelaktigt 

för elever att de delger varandras strategier och lösningar visar således istället Inoue (2011, s.19-20)

att detta beror på hur väl läraren kan förstå sig på och använda sig av elevers lösningar i 

helklassdiskussioner.    

Vidare belyser Chick & Stacy (2013, s.130-131) att det är viktigt att lärare kan ta beslut om vad som

skall belysas under en matematiklektion, där problemlösning ingår. För att alla elever skall ha chans

till ett lärande krävs det att läraren har förmågan till att uppfatta vad elever behöver stöttning i. 

Dessa val är oftast motsägelsefulla då de kräver att läraren gör avkall på ett innehåll för att istället 

fokusera på ett annat. Ett sätt att göra val som lärare i sådana situationer är att begrunda och utgå 

från tre aspekter: målet med lektionen, kunskapen om eleverna samt kunskap om matematik. 

Således får inte elevers bristande kunskap om något styra lektionens innehåll, utan läraren måste 

också förhålla sig till vad hen faktiskt hade för mål med gällande lektion (a.a.). Engvall & Kreitz-

Sandberg (2015, s.28) visar i sin studie på hur de japanska matematiklektionerna istället tydligt 

utgick från kunskapen om eleverna och deras matematiska kunskaper. De japanska 

matematiklärarna förhöll sig därför inte till målet med lektionen i lika stor utsträckning. De gjorde 

istället valet att försäkra sig om att hela klassen förstått det matematiska innehållet (a.a.,  s.28). 

Även resultat från studien presenterad av Inoue, (2011, s.21) pekar på att det är viktigt att läraren 

sammanfattar lektionsinnehållet, när problemlösning behandlas, för att elever bättre ska förstå hur 
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de kan använda sig av det de lärt sig vid andra typer av matematikproblem. 

5.3. Motivationsfaktor 

Från data samlad från en undersökning med 118 årskurs 4 elever från medelklassamhällen från 

Israel genomfördes en undersökning där elevers prestationer i problemlösning mättes, före och efter

två olika typer av interventioner. I en grupp fick eleverna stöttning och interventioner i syfte att höja

sin metakognition. I den andra gruppen gjordes interventioner i syfte att höja elevers motivations & 

emotionella kognition (Tzohar-Rozen & Kramarski, 2014, s.76). För att mäta elevernas prestationer,

fick de genomföra olika tester före, under och efter studien. Dessa tester var både 

matematikuppgifter i numerisk och skriven form (a.a., s.82-83). Inledningsvis visar studiens resultat

hur eleverna som fick stöttning kring sin motivations och emotionella kognition undvek uppgifter 

som tillsynes för dem ansågs för svåra i mindre grad, än den andra gruppen av elever. Därmed 

ökade deras benägenhet att visa upp sin förmåga för att prestera bättre i större grad än den gruppen 

elever som fick interventioner kring metakognition (a.a., s.89). I relation till elevers vilja att visa 

upp sina matematiska kunskaper visar emellertid Widjaja (2013, s.157) i sin artikel att elevers 

förmåga att visa upp sina kunskaper och deras vilja att prestera vid problemlösning även berodde på

andra aspekter. Observationerna från den studien visar hur elevers motivation att bidra vid en 

matematiklektion berodde på gällande klassrumsklimat (a.a., s.157). Grundat i dessa två studiers 

resultat beror problemlösning som motivationsfaktor i matematikundervisning på bland annat att 

elever har ett positivt förhållningssätt gentemot matematik samt att gällande klassrumsklimat tillåter

eleverna att engagera sig i de uppgifter som behandlas.

Vidare visar Tzohar-Rozen & Kramarski (2014, s.87) att de eleverna som använde sig av en 

emotionell & motivation kognition, hade lättare att tackla nya typer av problemlösningsuppgifter. 

Vid mötet med en ny typ av problemlösningsuppgift litade dessa eleverna på sina egna 

lösningsmetoder och strategier (a.a.). I kontrast till detta, valdes dock inte alltid gångbara 

lösningsmetoder och strategier på grund av att eleverna inte kände sig motiverade och engagerade. 

De kunde exempelvis välja fel typ av metoder vid problemlösning eller saknade den matematiska 

kunskapen som krävs. Det är då viktigt att de fick tilldelade fungerande metoder och strategier från 

sin lärare och klasskamrater (Widjaja, 2013, s.155-156). Avslutningsvis skall det även tilläggas att 

problemlösningsuppgifter som motivations faktor i matematikundervisningen berodde på lärarens 

förmåga att tilldela uppgifter med en kontext som engagerade eleverna. Det är därmed inte givet att 
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kontexten i sig motiverar eleverna utan det är centralt att kontexten i en problemlösningsuppgift 

konstrueras så att den blir meningsfull för elever (a.a., s.154).    

I en annan studie var syftet var att stärka kunskapen kring modellering inom matematik, för att 

kunna bidra med sitt forskningsresultat till matematik program anförda av den turkiska 

organisationen Ministry of National Education. Studien utgick från den kvantitativa metoden basic 

research. Modellering handlar om att använda matematik för att beskriva, förklara och förutse 

verkliga händelser (Arseven, 2015). Modellering inom matematik lyfts fram som fördelaktigt för 

elevers lärande, då modeller kan vara motivationshöjande för elever. Emellertid poängteras det även

att kan vara utmanande att lära ut matematik via modeller då det ställer krav på att läraren och 

eleven har kunskap om den kontext som behandlas i matematikproblem (a.a., s.976). En annan 

studies syfte var att skapa en matematikaktivitet och ett klassrumsklimat för elever som skulle göra 

att de kände sig motiverade att producera ett flertal olika lösningar. Utifrån kvalitativa och 

kvantitativa data i form av observationer, videoinspelningar och elevers texter, analyserades 20 

årskurs två elevers arbeten (Prusak, Hershkowitz & Schwarz, 2013). Utifrån resultaten kan det 

utläsas hur elever, tack vare en god strukturerad uppgift, kände sig motiverade att lösa en uppgift 

och därmed även producerade ett flertal olika lösningar (a.a., s.271). Prusaks, Hershkowitzs & 

Schwarzs (2013, s.273) resultat pekar även på att elevers motivation berodde på det 

klassrumsklimat som rådde och i relation till Arsevens (2015, s.976) forskningsresultat kan det 

sägas att modellering som motivationsfaktor således kan bero på hur klassrumsklimatet ser ut.        

5.4. Språket

I en studie vars syfte var att undersöka om elevers lärande i matematik drog nytta av att de fick lösa 

matematik tillsammans och tala matematik, deltog 406 årskurs 3-4 elever från sydöstra England. 

Med hjälp av kvalitativ data samlad från dels en kontrollgrupp och dels en grupp som ingick i 

programmet Thinking together, fick elever lära sig att använda det verbala språket som en resurs vid

sitt tänkande. Insamling av data skedde genom videoinspelningar, intervjuer samt före och efter 

tester. Det undersöktes om elever drog nytta av att lära sig använda det verbala språket för att lösa 

matematiska problem (Mercer & Sams, 2008, s.508-512). Utifrån resultat som redovisas från den 

kontrollgrupp som inte fick ta del av ovan nämnt program, visar Mercer & Sams (2013, s.522-523) 

att när elever samarbetade i grupp runt problemlösning hämmades elevers lärande av ett dåligt 

samarbete mellan dem. Avsaknaden av regler kring hur en uppgift skall genomföras gjorde således 
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att eleverna började fokusera på saker som inte rörde själva uppgiften, utan de fokuserade på mer 

basala arbetsfördelningsaspekter istället. Mercer och Sams (2013, s.523) poängterar att om elevers 

samtal och samarbeten skall fungera som lärandeaktiviteter i matematikundervisningen, krävs det 

att elever förhåller sig till regler som är skapade för att gynna produktivt samarbete. 

Mercer & Sams (2008, s.522-524) resultat visar även på hur eleverna som ingick i Thinking 

together programmet förbättrade sin användning av det verbala språket och samarbetsförmågan vid 

arbete i grupp. Eleverna visade detta genom att de jämförde olika lösningar och diskuterade vilken 

lösning som var bäst. Vidare försäkrade eleverna sig om att alla hade förstått och gruppdynamiken 

präglades av ett inkluderande. Att eleverna inkluderade varandra i grupparbetet visade sig vara 

viktigt, då elever med svårigheter i matematik stöttades av detta. Detta då alla elever visade på att 

alla klasskamraters bidrag till gruppens arbete ansågs vara viktigt och därigenom stärkdes elevers 

självbild. Även elever som inte i så stor utsträckning var verbalt aktiva i grupparbetet lärde sig av 

sina klasskamraters förklaringar och resonemang (a.a., s.523-524). 

Grundat i Mercer & Sams (2008) ovan presenterade resultat kan således det verbala språket stärka 

elevers lärande vid problemlösning. Dock är det verbala språket som en läranderesurs beroende på 

vissa aspekter som eleven måste behärska. En av dessa är tydliggjorda vid intervjuer av 21 turkiska 

årskurs 5 elever, när de blir tillfrågade om olika geometriska begrepp och användningen av dessa 

begrepp. Syftet med studien var att utifrån kvalitativa och kvantitativa metoder, så som intervjuer 

och en konstruerad matematikuppgift, undersöka 60 stycken årskurs 5 elevers visualiserings och 

spatiala förmåga i matematik. Utifrån resultatet från studien går det exempelvis att utläsa hur 

elevers prestationer blev sämre, grundat i att de inte kunde hantera det ämnesspecifika språket på ett

fruktbart sätt. Således kan elevers uppvisande av matematiska kunskaper helt utebli bara för att de 

inte fått ta del av ett matematiskt vokabulär (Kurtulus & Yolcu, 2013, s.93-94). Angående att 

implementera matematiska vokabulär i matematikundervisningen, visar Mercer & Sams (2008, 

s.524) i sin studie att elever var positiva till sådana delar av undervisningen. Eleverna påvisade i 

studien ett ökat självförtroende vid arbete i grupp samt att de hade ökat sin förståelse för hur man 

skall bete sig vid arbete i grupp. Vidare redovisade elever, efter att tagit del av Thinking together 

lektioner, att de lärde sig mer när de jobbade tillsammans och använde sig av muntlig interaktion 

med sina klasskamrater (a.a., s.524). 

En studie från Singapore, där 109 årskurs 6 elever deltog, visade även på fördelar med muntlig 
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interaktion mellan elever. Syftet med studien var att undersöka hur tre olika undervisningssätt 

påverkade elevers lärande och deras prestationer (Kapur, 2011). Studiens ansats var kvasi-

experimentiell, där elevers arbeten analyserades. Ett av undervisningssätten innebar att eleverna 

fick i grupp och individuellt lösa matematikproblem utan lärarens hjälp. Således hade läraren i 

uppgift att bara säkerhetsställa att eleverna höll sig till uppgiften (a.a., s.565). Detta 

undervisningssätt genererade i dels att eleverna tillsammans kunde producera fler olika typer av 

representationer vid sin problemlösning, än de två andra grupperna, som fick ta del av en mer 

lärarstyrd undervisning (a.a., s.569). Vidare producerade även den grupp elever som jobbade utan 

lärarens stöttning bättre resultat än de två andra grupperna (a.a., 571-572). I kontrast till detta 

påvisar emellertid Mercer & Sams (2008, s.520-521) att en lärarledd undervisning krävs i viss mån, 

för att lära elever att använda sig av goda språkstrategier.

5.5. Kontexten

Widjaja (2013) visar hur lärares försök att koppla matematik till den upplevda världen inte alltid gör

det lättare och motivationshöjande för elever. Elever från årskurs 3 blev presenterade ett problem 

där de skulle bestämma om fyra grupper av elever blev tilldelade chokladkakor rättvist av läraren. 

Detta kontextbundna matematikproblem hade eleverna svårt att finna en relation till då antalet 

elever i det presenterade matematikproblemet inte överensstämde med deras antal elever som klass 

(a.a., s.153). Angående hur kontexten i matematikproblem nyttjas och presenteras för elever, 

undersökte Depaepe, De Corte & Verschaffel (2010) två belgiska årskurs 5 lärares olika 

undervisningssätt, vid lektioner som innehöll problemlösning. Studiens syfte var att undersöka 

lärares förhållande till problemlösning. Datainsamling skedde under sju månader med hjälp av 

videoinspelningar, intervjuer och olika typer av tester och formulär (a.a.). Studien visade hur lärarna

sällan förklarade relationen mellan hur den givna verklighetskontexten i ett matematikproblem kan 

påverka tolkningen av ett matematikproblem (a.a., s.157). Depaepe, De Corte & Verschaffel (2010, 

s.155) visade även på hur lärarna generellt sett tog lite hänsyn till kontexten som presenterades i 

matematikproblem, när de presenterade dem för eleverna. Detta kan således vara problematiskt, då 

Widjaja (2013, s.153) lyfter vikten av att elever etablerar en relation till den kontext som 

förekommer i matematikproblem. Även Cheng (2013, s.34) visar att vid lärares skapande av 

problemlösningsuppgifter som är knutna till en kontext, bör elevers kunskaper om den gällande 

kontexten bejakas. Hon menar således att elever kan besitta den matematiska kunskapen som krävs 

för att lösa uppgiften, men att elever ändå kan ha svårt att lösa en uppgift, då de saknar kunskapen 
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om den gällande kontexten (a.a., s.34).  

Vidare visar studien av Widjaja (2013, s.153) att det var väsentligt att det presenterade 

matematikproblemet presenterades explicit av läraren genom olika visuella representationer, annars 

fick eleverna svårigheter att hantera de olika variablerna som presenterades i den skrivna texten. 

Gällande elevers visuella förmåga, genomfördes en studie av elever från Turkiet, som bland annat 

testade elevers förmåga att hantera tredimensionella figurer samt återge dem tvådimensionellt 

(Kurtulus & Yolcu, 2013). De medverkande eleverna som gick i årskurs fem fick via intervjuer 

återge hur de räknat antal kuber i ett block. Resultaten från intervjuerna visar bland annat att 

eleverna hade svårt att hantera det tredimensionella blocket och dess antal kuber (a.a., s.92-94). 

Detta resultat kan därmed ställas i kontrast till studien presenterad av Widjaja (2013, s.153), där 

eleverna drog nytta av och blev stöttade av en visuell representation.       

I studien presenterad av Widjaja (2013, s.156-157) beskrivs hur elever i åk 3 även utvecklade en bra

matematikdiskussion kring en tvådimensionell representation av en stadskarta. Uppgiften som 

eleverna blev tilldelade var att diskutera och resonera sig fram till vilken den kortaste bussresan 

skulle vara givet en påstignings och avstigningsstation (a.a.). Emellertid är det inte säkert att denna 

uppgift varit lika givande om representationen varit tredimensionell, då de turkiska årskurs 5 

eleverna visade svårigheter i att återskapa en tredimensionell figur i en tvådimensionell 

representation (Kurtulus & Yolcu, 2013, s.94). Detta då eleverna ombads att rita ner det 

tredimensionella blocket, i form av en tvådimensionell representation, ställdes frågorna som om de 

skulle tänka sig att de själva stod vid sidan om blocket. Resultaten här visar att eleverna hade det 

svårt att föreställa sig blocket i en tredimensionell värld och hur de då skulle uppleva blocket 

visuellt (a.a., s.97-98). 

5.6. Kognitiva resurser 

I sin studie visar Tzohar-Rozen & Kramarski (2014, s.85-86) på hur elever förbättrade sina resultat 

när de lärde sig att ta tillvara på dels deras metakognition och dels deras motivations och 

emotionella kognition som resurser vid numerisk och skriftlig framställd problemlösning. Således 

visar detta på hur två olika typer av kognition förekommer och används när elever löser olika typer 

av matematiska uppgifter som innehåller problemlösning (a.a., s.85-86). Då matematik även 

behandlar olika typer av geometriska figurer och där dessa kan återfinnas i elevens upplevda värld, 
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visar Kurtulus & Yolcu (2013, s.101) hur andra kognitiva resurser används i matematik och 

problemlösning. I studien argumenterar de för hur elevers förmåga att prestera i 

problemlösningsuppgifter som innehåller geometri berodde på hur väl eleverna mentalt kunde 

föreställa sig olika figurer. Således kan det poängteras att elevers förmåga till att föreställa sig en 

geometrisk figur mentalt och kognitivt är något som i högsta grad används när elever löser sådana 

typer av problemlösningsuppgifter (a.a., s.101-106). 

Angående hur problemlösning har koppling till flera olika typer av kognitiva resurser, visar 

Calderón & Caterino (2015) i sin nationsomspännande studie, utförd i USA, på hur det finns tydliga

kopplingar till flera olika kognitiva resurser som används vid problemlösning i matematik. I studien

deltog totalt 4721 stycken elever från 5 till 18 års ålder, där medelåldern var 10,98 år.  Studiens 

syfte var att se på relationen mellan fem kognitiva förmågor och elevers prestationer inom fyra 

olika matematiska områden. Denna relation undersöktes med hjälp av kvantitativ data insamlad via 

21 olika typer av tester som eleverna gjorde (a.a.). Ett av studiens resultat visar hur korttids och 

långtidsminnet användes vid elevers problemlösning. Bland elever i åldrarna 11-17 år användes 

långtidsminnet vid problemlösning, medan elever yngre än denna grupp inte visade ett lika stort 

samband mellan användning av långtidsminnet vid problemlösning. Denna grupp av yngre elever, i 

åldrarna 6-10 år, visade istället på att de använde sig av korttidsminnet i högre grad vid 

genomförandet av problemlösning. Vidare visade studien även på hur elever i alla åldrar var 

beroende på resonemangsförmågan vid sina genomförande av problemlösning (a.a., s.6-7). 

Avslutningsvis visar studien att elevernas resonemangsförmåga berodde på hur god deras kunskap 

var om olika begrepp (a.a.). Även studien presenterad av Kurtulus & Yolcu (2013, s.92-94) visade 

detta då många av de elever som blev intervjuade om hur de resonerade kring olika geometriska 

figurer vanligen kom fram till felaktiga slutsatser då de inte hade den begreppskunskap som 

krävdes.
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6. Diskussion
I följande stycken skall inledningsvis metodarbetet för denna litteraturstudie värderas. De olika 

valen i arbetet med datainsamling och databearbetning skall problematiseras kring. Således skall det

inledningsvis föras en metoddiskussion. Följt av detta skall även resultaten diskuteras, i relation till 

mitt syfte och de gällande frågeställningen för denna litteraturstudie. I linje med hur Eriksson 

Barajas et al. (2013, s.168) menar på hur resultat bör diskuteras i en litteraturstudie, skall valda 

delar från källornas resultat relateras till tidigare forskning som lyfts under avsnittet bakgrund. 

6.1. Diskussion kring datainsamling

Datainsamling som del i det stora metodarbetet är en av delar som har givits mycket tid åt i gällande

litteraturstudie. För det första har datainsamlingen reviderats eftersom frågeställningen har ändrats 

under arbetets gång och då Eriksson Barajas, et al. (2013, s.78) betonar frågeställningen som en 

viktig komponent vid det systematiska sökningsarbetet har således databassökningarna upptagit 

mycket tid. Att använda sig av fritextsökningar kan vara en tidskrävande sökstrategi då man baserar 

sina sökningar på frågeställningen (a.a.).  För det andra, skall det poängteras att den valda 

urvalsprocessen och brukandet av denne har emellertid varit tidskrävande, men på samma gång 

givit struktur och tydliga kriterier att följa i de sökningar som gjorts. Således har användandet av en 

strukturerad urvalsprocess spelat en viktig roll då den dels givit de systematiska 

litteratursökningarna struktur och dels har den gjort det lättare att förmedla ut hur 

datainsamlingsprocessen verkställts (a.a., s.83). För det tredje har en av de stora styrkorna i 

datainsamlingen varit de sökningar som gjorts i samråd med bibliotekarie, grundat i att erfarenheten

av sådana typer av litteratursökningar varit liten och därmed har bibliotekariens kunskaper om olika

databaser varit stöttande vid datainsamlingen (a.a., s.75). 

Vidare genomfördes det inga manuella sökningar. Detta kan göra litteraturstudien begränsad i 

redovisningen av forskningen inom det valda ämnesområdet, då styrkan med manuella sökningar är 

att de baseras på att man finner sin data via olika lärosätens hemsidor och därigenom förskaffa sig 

relevant forskning som gjorts inom området (Eriksson Barajas et al., s.74). Därmed kan det betonas 

att syfte och frågeställning kan ha nåtts i ännu längre grad, om även manuella sökningar inkluderats 

som en sökstrategi. Gällande val av vetenskapliga artiklar, utifrån lästa abstrakts, fann jag denna del

i vald urvalsprocess som något problematisk. Detta då jag stundtals hade svårt att förstå artiklarnas 

abstrakts och grundat i detta inkluderades ett flertal artiklar som vid databearbetningen uppdagades 
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som icke relevanta för den gällande litteraturstudien och dess syfte. 

6.2. Diskussion kring databearbetning

Som tidigare nämnt utgick värderingsarbetet av artiklarna utifrån mallar skapade av Eriksson 

Barajas et al. (2013, s.184-192). Utifrån dessa mallar inkluderades sedan 15 stycken artiklar, där tre 

var av kvantitativ ansats, sju var av kvalitativ ansats samt fem hade en kombinerad ansats. Vissa av 

studierna har Turkiet som ursprungsland. Detta faktum kan störa kvalitén i de artiklarna eftersom 

Turkiet har de senaste åren har präglats av oroligheter, där misstänksamheten mot bildning har växt 

och man har exempelvis stängt ner 15 universitet i landet sedan den misslyckade militärkuppen 

(Sönmez, 2016, 13 augusti). Situationen kan ha påverkat förutsättningarna för studierna, och således

deras resultat.  Angående forskningsarbete bedrivet i länder kantade av oroligheter, betonar även 

Ahrne & Svensson (2015, s.12) att forskningsresultatet kan riskeras att hämmas, då landets 

medborgare inte vågar till fullo uttrycka sin åsikt. 

Vidare återfanns ingen mall för artiklar med kombinerad ansats skapad av Eriksson Barajas et al. 

(2013), således bröt jag ut de delar jag fann som mest centrala från de andra två valda mallarna, för 

att kunna värdera kvalitén på artiklarna med kombinerad ansats. Valet att inkludera en artiklar med 

kombinerad ansats, utan att ha någon färdig värderingsmall, gjordes då studiernas resultat ansågs 

vara av sådan pass omfattande relevans för särskilda delar inom resultatet för gällande systematiska 

litteraturstudie. Då Eriksson Barajas et al. (2013, s.140) understryker att all kvalitativ forskning 

analyseras utifrån forskarens egna föreställningar om begrepp och olika fenomen, var det viktigt att 

forskarens föreställningar överensstämde med hur svensk forskning ser på relevanta matematiska 

begrepp, som exempelvis problemlösning. Detta möjliggjorde att litteraturstudiens överfarbarhet till

den svenska skolans förhållanden ökade.

Förhållandet mellan kvalitativ och kvantitativ forskning kan ses genom att de kompletterar 

varandra. Kvantitativ forskning har sin styrka i att den kan förklara saker, medan förståelse nås 

genom kvalitativ forskning (Björkdahl – Ordell, 2007, s.196). Grundat i att frågeställningen 

framförallt riktar sig mot att få en förståelse kring fenomen, valdes således en merpart av artiklar 

med kvalitativ ansats. Emellertid inkluderades även två artiklar med kvantitativ ansats, för att stärka

mitt resultat genom att även söka förklaringar kring fenomen som behandlades i min frågeställning. 
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Följaktligen fanns det en önskan att inkludera artiklar med olika forskningsansatser för att 

därigenom stärka gällande litteraturstudies resultat, då kvalitativa och kvantitativa studier kan 

besvara olika typer av forskningsfrågor olika bra (a.a., s.193-194).    

Eriksson Barajas et al. (2013, s.81-82) betonar vikten av att förmedla till läsaren hur 

bearbetningsprocessen av litteratur gått till vid en systematisk litteraturstudie. För att tydligt visa på 

hur bearbetningsprocessen gått till präglades bearbetningen av datamaterialet av att, som ovan 

nämnt, användning av vedertagna och redan formulerade mallar för detta ändamål. Därmed är den 

genomförda bearbetningen av forskningsdata i denna systematiska litteraturstudie lätt att följa och 

förståelsen för de olika stegen i bearbetningsprocessen förtydligas då Eriksson Barajas et al. (2013, 

s.83) urvalsprocess presenteras i form av olika steg i kronologisk ordning.   

6.3. Resultatdiskussion 

Inledningsvis bör tillförlitligheten i denna litteraturstudie problematiseras. När sökningar av 

forskning genomfördes uppmärksammades det ett stort stora antal referenser inom mitt valda 

problemområde och därmed ämnade jag till att som i linje med Bryman (2008, s.116) försöka 

urskilja de viktigaste källorna till mitt resultat. Grundat i detta vill jag framhäva att det resultat jag 

kommer fram till i min litteraturstudie ger en fragmentarisk bild inom mitt valda problemområde, 

då det existerade mycket forskning inom problemområdet. Emellertid kan det dock argumenteras 

för att antalet studier i denna litteraturstudie kan sägas vara tillräckligt, då jag som i linje med 

Eriksson Barajas et al. (2013, s.31) förhöll mig till kvalitets krav på studierna samt att jag ämnade 

att finna ett sådant brett spektrum som möjligt av relevant forskning. 

 Kontexten är en aspekt som särskiljer problemlösningsuppgifter från rutinuppgifter, då Pòlya 

(1990, s.171-172) menar på att problemlösningsuppgifter tillåter att de matematiska kunskaper som 

används sätts i en kontext. Behandlad forskning i denna litteraturstudie pekar på att kontexten 

spelade en stor roll både för elevers förmåga att lösa en uppgift och elevers motivation till att lösa 

en uppgift (Cheng, 2013; Widjaja, 2013). För det första visar Cheng (2013, s.34) att elevers 

bristande förståelse av en kontext kunde hämma elever i deras problemlösningsprocess. Således 

visar detta att Pólyas (1990, s.12-15) förståelse fas i en problemlösningsprocess är viktig, för att 

man skall vara förmögen till att lösa en problemlösningsuppgift. För det andra visar Widjaja (2013, 

s.155-156) att kontextbundna problemlösningsuppgifter var motivationshöjande först när elever 

fann en relation till kontexten i uppgiften. I kontrast visade emellertid Depaepe, De corte & 
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Vershaffel (2010, s.155) på att lärare sällan förklarade kontexten i en problemlösningsuppgift. 

Således gav lärarna inte eleverna möjligheter till att använda kontexten som en resurs vid deras 

problemlösningsprocess. Detta kan ställas i motstridighet till vad Schoenfeld (1985, s.15) lyfter som

viktigt vid en problemlösningsprocess, då han menar på att en person är beroende av sin tillgång till 

resurser vid problemlösning. Grundat i detta finner jag således att dagens och framtidens lärare bör 

bejaka kontexten i problemlösningsuppgifter som en viktig didaktisk strategi, vid 

matematikundervisning där problemlösning ingår, då både elevers motivation och förmåga till att 

lösa en uppgift påverkas av kontexten. 

Tidigare forskning har lyft fram den gemensamma kommunikationen i klassrummet som viktig 

(Taflin, 2007, s. 19), och resultaten i denna studie ger insikter i varför. För det första förstår elever 

bättre hur de kunde bryta ut den viktiga informationen i problemlösningsuppgifter om de får hjälp 

av läraren. För det andra kan i vissa fall klasskamrater bättre förklara tillvägagångssätt vid 

problemlösning än vad läraren kan och för det tredje för att läraren spelar en viktig roll genom att 

förmedla den rätta betydelsen av olika matematiska begrepp (Depaepe, De Corte & Vershaffel, 

2012; Kurtulus & Yolcu, 2013; Mercer & Sams, 2008; Widjaja, 2013). Elevers lärande kan alltså 

gynnas av muntlig interaktion med lärare och andra elever, vilket kan relateras till Vygotskijs idéer 

om ett sociokulturellt lärande. Vygotskijs syn på lärande handlar bland annat om att man lär sig av 

andra genom det verbala språket samt att elevers inlärningspotential beror på deras möjligheter till 

stöttning av lärare och klasskamrater (Phillips & Soltis, 2014, s.91-93). Emellertid visar Mercer & 

Sams (2013, s.522-523) att elever behöver stöttning i att skapa ett fruktbart verbalt samarbete med 

lärare och klasskamrater. Således vill jag poängtera vikten av att framtidens matematikundervisning

bör i viss mån präglas av ett sociokulturellt lärande, eftersom det verbala språket kan fungera som 

en didaktisk strategi för att lärare ska kunna nå ut med sin matematikundervisning. 

Som tidigare svensk forskning visat på, finns det en önskan bland svenska matematiklärare att 

inkludera mer problemlösning i sin undervisning och skapa lärande för elever som inte bara utgår 

från olika läroböcker eller läromedel (Pettersson, 2008, s.115). I Petterssons (2008, s.115) rapport 

uttrycker även lärare en upplevelse av att de är otillräckliga för att stötta eleverna i den utsträckning 

som önskas. Angående lärobok som inslag i matematikundervisning, behöver den som läromedel 

inte helt förkastas vid matematikundervisning. Chengs (2013, s.29) resultat visar hur lärare kan ta 

hjälp av det eleverna redan bearbetat i sina läroböcker, när de skall skapa problemlösningsuppgifter.

Forskningsresultat presenterade i denna litteraturstudie visar därmed på att matematikundervisning 
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där problemlösning ingår utformas av lärare utifrån det matematiska innehåll som läroböcker 

erbjuder, samt att detta kan stötta elever då de är redan förtrogna med de matematiska kunskaper 

som krävs för att lösa uppgiften ifråga (a.a., s.29). Vidare visade vissa källor att utformningen av 

lektioner kring problemlösningsuppgifter inte var en didaktisk strategi som saknade struktur (Chick 

& Stacy, 2013; Engvall & Kreitz-Sandberg, 2015). Då Pólya (1990, s.12-15) betonar att 

problemlösning bör ses som en process som består av fyra olika delar, finner jag att 

matematikundervisning där problemlösning ingår kan struktureras genom att dela in lektionen enligt

dessa fyra olika delar. Således tilldelas elever matematikundervisning där problemlösning ingår en 

tydlig struktur vilket Engvalls & Kreitz-Sandbergs (2015) resultat visade vara fördelaktigt för 

elevers lärande.      

7. Slutsats & Implikation

Resultaten i denna litteraturstudie visar hur lärare har format sin matematikundervisning där 

problemlösning ingår utifrån sex olika didaktiska strategier. För det första bör  

matematikundervisning där problemlösning ingår tillåta elever att aktivt använda det verbala 

språket och således kan det betonas att dagens och framtidens matematikundervisning där 

problemlösning ingår bör präglas av ett klassrum där både läraren och eleven fungerar som 

läranderesurser. För det andra bör lärare välja en kontext i problemlösningsuppgifter som elever 

dels kan finna en relation till och dels ha förståelse för, eftersom litteraturstudiens resultat pekar på 

hur både elevers motivation och förmåga till att lösa en uppgift påverkas av kontexten i en 

problemlösningsuppgift. Den tredje didaktiska strategin innefattas av att läraren bör anta en aktiv 

lärarroll, för att bland annat kunna möta upp elevers olika strategier vid problemlösning. 

En fjärde didaktisk strategi som lärare bör följa är att tilldela matematikundervisning där 

problemlösning ingår med en tydlig struktur. En tydlig struktur vid matematikundervisning där 

problemlösning ingår är centralt då detta stöttar elever i att framföra sin problemlösningsprocess i 

olika steg. På detta sätt kan sedan elever bli mer förtrogna med sitt tillvägagångssätt vid framtida 

problemlösningsprocesser. Den femte didaktiska strategin som denna litteraturstudie lyfter fram är 

att lärare bör vara medvetna om att elever använder sig av olika kognitiva resurser när de går 

igenom en problemlösningsprocess. Därmed kan lärare med fördel exempelvis stötta elever i hur de 
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kan föreställa sig olika geometriska figurer mentalt, för att göra eleverna mer flexibla i sitt 

tänkande. Den sjätte didaktiska strategin är att lärare inte får anta att problemlösning som inslag i 

matematikundervisning direkt genererar i att elever känner sig mer motiverade. Studierna i denna 

litteraturstudie visade istället att aspekter som klassrumsklimat, kontexten i uppgifterna och väl 

strukturerade uppgifter bestämde om eleverna blev motiverade av problemlösning som inslag i 

matematikundervisningen. 

Således innebär resultaten för denna litteraturstudie att lärares arbete med problemlösning i 

matematik ställer höga krav på lärarens planeringsarbete samt att läraren har goda ledaregenskaper 

för att kunna leda och stötta elever i helklassdiskussioner. Den forskning som behandlats i denna 

litteraturstudie har till största del främst pekat på fördelar med problemlösning i 

matematikundervisning. Jag finner således att ett problemområde är att forskningen inte talar om för

verksamma lärare hur stor plats problemlösning bör få i matematikundervisning. Grundat i detta 

identifierar jag att ett syfte i fortsatt forskning kan vara att undersöka vilken plats problemlösning 

bör få i matematikundervisning jämfört med rutinuppgifter. Således hade det varit intressant att 

utifrån intervjuer, observationer och enkäter analysera om lärare och elever föredrar att ha 

problemlösning som ett framträdande inslag inom matematikundervisning, jämfört med till exempel

rutinuppgifter.
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9. Bilaga A - Sökhistorik

Databas Sökord Avgränsning Träffar Urval 1 Urval 2

Eric Math* 
problemsolvin
g

Peer reviewed 229 -

Math* 
problemsolvin
g

Peer-reviewed
Elementary 
education

66 4 1

”Problem 
solving” AND 
”Elementary 
school” AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed 600 -

”Problem 
solving” AND 
”Elementary 
school” AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed
2010-2015

120 -

”Problem 
solving” AND 
”Elementary 
school” AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed
2010-2015
Elementary 
school 
mathematics

75 12 6

”Problem 
solving”
AND 
”Lesson*”
AND 
”Structure*”

Peer-reviewed 83 -

”Problem 
solving”
AND 
”Lesson*”
AND 

Peer-reviewed
2010-2016

47 9 5
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”Structure*”

”Problem 
solving” AND 
”lesson*” 
AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed 156 -

”Problem 
solving” AND 
”lesson*” 
AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed
2010-2016

70 -

”Problem 
solving” AND 
”lesson*” 
AND 
”Mathematics 
education”

Peer-reviewed
2010-2016
mathematics 
education

40 4 1

Summon Matematik 
problemlösnin
g

Scholarly & 
Peer-Review

34 1 1

Matheduc "problem 
solving" AND 
"elementary 
school" AND 
"Mathematics 
education"

Scholarly & 
Peer-Review

3 1 1

Urval 1: Betyder att jag granskat artiklarnas abstrakts och avgjort om jag skall gå vidare och läsa 
dem, grundat i deras relevans för min litteraturstudie.
Urval 2: Betyder att jag kvalitets granskat artiklarna och avgjort om de skall inkluderas i min 
litteraturstudie. 
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9.1.Bilaga B:1 – Artikelöversikt, Kvalitativ forskning

Publikationså
r/utgivare

Databas(er) 
Sökord/Kriteri
er/ inklusions- 
och 
exklusionskriti
er

Författare Titel Syfte Metod Urval/bor
tfall

Slutsats/resultat

2015

Nämnaren 
31(3)

Summon

Matematik 
problemlösning

Inklusionskriteri
er:
Scholarly & 
peer - review

Margareta 
Engvall & 
Susanne 
Kreitz-
Sandberg

Strukturerad 
problemlösnin
g
– 
observationer 
från japanska 
klassrum

Att undersöka 
japansk 
matematikunderv
isning och vilka 
förutsättningar 
som krävs för 
lärande vid 
undervisning 
som utgår från 
problemlösning.

Kvalitativ ansats. 
Insamling av data 
genom 
observationer,  
intervjuer, 
ljudinspelning, 
olika typer av texter
och foton.

Fyra olika
skolor, 
från 
årskurs 1-
6. 

Tydlig lektionsstruktur, eleverna hade tillgång till ett 
lugnt arbetstempo, elever fick behandla andra elevers 
lösningar. Lektionerna  gav elever förutsättningar till 
att tänka matematiskt.  

2008
Language and 
Education 
20 (6)

Eric

Math* 
problemsolving

Neil Mercer
& Claire 
Sams 

Teaching 
Children How 
to Use 
Language to 
Solve Maths 
Problems

Att undersöka 
om elever 
förbättrar sin 
användning av 
språket i sin tur  
förbättrar deras 
matematiska 
resonemangsför
måga.

Kvalitativ ansats.
Videoinspelningar, 
intervjuer, före och 
efter tester på 
elevers kunskaper.

Elever 
från 
skolor i 
sydöstra 
England, i
åldrarna 
9-10 år. 

Studien visar att eleverna jobbade bättre i grupp, 
ökade deras resonemangsförmåga och de kunde 
använda språket mer effektivt när de jobbade med 
olika matematiska uppgifter. 



2013
Indonesian 
Mathematical 
Society 
Journal on 
mathematics 
education
4 (2)

Eric

”Problem 
solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Wanty 
Widjaja

The Use of 
Contextual 
Problems to 
Support 
Mathematical 
Learning

Att undersöka 
möjligheter och 
utmaningar vid 
användandet av 
kontextbundna 
matematikuppgif
ter.

Kvalitativ ansats. 
Observationer från 
flertalet olika 
lektioner.  

Elever i 
åldrarna 
9-11 år, 
från olika 
delar i 
Indonesie
n.

Studien visar att kontextbundna matematikuppgifter 
inte nödvändigtvis  stöttar och motiverar elever. Detta 
beror på lärarens förmåga att tilldela struktur kring 
uppgifterna med hjälp av bl.a. frågor.



2013
Journal of 
Science and 
mathematics 
education in 
Southeast Asia
36 (1)

Eric

”Problem 
solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Lu Pien 
Cheng

The Design of 
a mathematics 
problem 
solving using 
real life 
context for 
young children

Att undersöka 
hur lärare 
skapade 
matematikuppgif
ter kopplade till 
verklighets 
baserade 
kontexter och se 
vilka utmaningar 
lärarna stötte på i
denna process. 

Kvalitativ ansats. 
Utifrån en case 
study samt en 
lesson study, samla 
data från lärarnas 
arbete med  att 
skapa 
matematikuppgifter
som var kopplade 
till en 
verklighetsanknute
n kontext. Denna 
data insamlad via 
inspelade samtal, 
olika typer av texter
från både lärare och
elever.

Fem 
lärare från
grundskol
an, med 
varierande
undervisni
ngserfaren
het.  

Studien visar att eleverna hade olika tillvägagångssätt 
vid de skapade matematikuppgifterna. Vidare lyfts 
även tre aspekter som bör tas hänsyn till av lärare, för 
att elever skall dra nytta av verklighetsanknutna 
matematikuppgifter. Dessa tre var: lärares kunskap om
läroplan, lärares förmåga att skapa matematikuppgifter
och lärarens insikt i elevers tankar och deras tro på sig 
själva.



2013
Canadian 
Journal of 
Science, 
Mathematics 
and 
technology 
education 
13 (2)

Eric
”Problem 
solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Helen 
Chick & 
Kaye Stacy

Teachers of 
Mathematics 
as problem 
solving applied
mathematician
s 

Att beskriva hur 
lärare kan hjälpa 
elever vid olika 
situationer som 
behandlar 
problemlösning. 

Kvalitativ ansats. 
Data insamlad från 
sju olika situationer
från 
matematikundervis
ning, där 
problemlösning 
ingått. 

Två 
australiens
ka lärares 
undervisni
ngserfaren
heter. 

Studien visar på sju olika aspekter som bör tas hänsyn 
till vid undervisning där problemlösning ingår. Dels 
poängteras det att lärarens förmåga att kunna avläsa 
elevers lösningar är viktig, för att läraren skall kunna 
hjälpa elever. Dels behöver läraren vara självsäker 
inom ämnet matematik, för att kunna leda spontant 
matematiskt tänkande från elever.

2015
Journal of 
Mathematics 
Teacher 
Education
18 (4)

Eric

”Problem 
solving” 
”lesson*”
”Structure*”

Paul 
Andrews 
Constantino
s 
Xenofontos

Analysing the 
relationship 
between the 
problem-
solvingrelated 
beliefs, 
competence 
and teaching 
of three 
Cypriot 
primary 
teachers 

Att analysera hur
lärares 
problemlösningsf
örmåga, 
självförtroende i 
matematik och 
lärares 
matematikunderv
isning påverkar 
varandra. 

Kvalitativ ansats, i 
form av en case 
study. 
Datainsamling via 
observationer, semi 
strukturerade 
intervjuer och 
clinical interviews.

Tre 
årskurs  5-
6 lärare 
och deras 
elever. 

Att lärarna gav eleverna olika frihet, när de löste 
matematikuppgifter via problemlösning. Studien visar 
även på att lärares matematiska självförtroende 
påverkar deras undervisning. Resultaten visar även på 
hur vissa lärare ansåg att elevers problemlösning 
borde vara tidsbegränsad under lektionerna. 

2011
Journal of 
Mathematics 
Teacher 
Education
14 (1)

Eric

”Problem 
solving” 
”lesson*”
”Mathematics 
education”

Noriyuki 
Inoue

Zen and the art
of neriage: 
Facilitating 
consensus 
building in 
mathematics 
inquiry lessons
through lesson 
study

Att undersöka 
hur lesson study 
kan förbättra 
lärares ledande 
av lektioner som 
innehåller 
problemlösning.

Kvalitativ ansats, 
med 
videoinspelningar 
av lärares 
undervisning och 
elevers olika 
matematiska. 
uppställningar och 
lösningar.

Sex 
årskurs 3-
4 lärare 
och deras 
elever.

Att lärarna lärde sig att leda lektionerna bättre och 
resultaten visar även på hur lärare blev bättre på att 
inbjuda elever i helklassdiskussioner. Resultaten 
visade även på hur lärarna blev bättre på att aktivera 
eleverna till att lära av varandra



9.2. Bilaga B:2 Artikelöversikt – Kvantitativ forskning

Publikatio
nsår/utgiva
re

Databas(er) 
Sökord/Kriterier/ 
inklusions- och 
exklusionskritier

Författar
e

Titel Syfte Metod Urval/bortfall Slutsats/resultat

2016

Internationa
l Journal of 
Science and
Mathematic
s Education 
14 (7) 

Matheduc

”Problem solving” 
”Elementary 
school” 
”mathematics 
education” 

Inklusionskriterier: 
Scholarly & peer - 
review

Carlos O. 
Calderón 
& Linda 
C. 
Caterino

Mathematics 
Learning 
Development
: The Role of
Long-Term 
Retrieval 

Att undersöka 
relationen mellan 
elevers 
användande av 
sitt långtidsminne
och deras 
presentationer vid
problemlösning 
samt användande 
av kalkylator. 

Kvantitativ 
ansats. 
Insamlande av 
data genom 
CHC model, 
som mäter sju 
kognitiva 
aspekter samt 
två akademiska
faktorer.  

Stratifierat 
urval, av elever 
från 5 till 18 år. 
Ett  nationellt 
representativt 
urval från hela 
USA. 

Att långtidsminnet och korttidsminnet har en stark 
koppling till presentationer vid problemlösning. 

2014
Global 
education 
review
1 (4)

Eric

”Problem solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Meirav 
Tzohar-
Rozen & 
Bracha 
Kramarski

Metacognitio
n, 
Motivation, 
and 
Emotions: 
Contribution 
of Self-
Regulated 
Learning to 
Solving 
Mathematica
l Problems

Att undersöka hur
två olika 
självinlärningsasp
ekter kan påverka
elevers resultat 
vid 
problemlösning. 
Dessa två var 
metakognition 
och motivation – 
emotionell 
kognition. 

Kvantitativ 
ansats. Före 
och efter tester 
gjorda för att 
mäta elevers 
resultat, efter 
att de fått 
stöttning för 
deras typ av 
kognition.

Elever i 
åldrarna 10-11 
år. Där hälften 
var flickor och 
hälften var 
pojkar.  

Studien visar att när elever blir mer medvetna om sitt 
egna lärande, ökar deras måluppfyllelse. När elever 
även blir mer medvetna om varför de lär sig något för
att förstå, minskar eleverna att undvika utmanande 
matematikuppgifter. 



2015

Universal 
Journal of 
Educational
Research 
3(12) 

Eric

”Problem solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Ayla 
Arseven 

Mathematica
l modelling 
approach in 
mathematics 
education

Att samla 
forskningsresultat
kring modellering
inom 
matematikundervi
sning, för att 
stärka kunskapen 
kring ämnet samt 
att bidra med sitt 
forskningsresultat
till matematik 
program anförda 
av Ministry of 
National 
Education.

Kvantitativ 
ansats, i form 
av en  basic 
research. 
Utländsk och 
Turkisk 
litteratur inom 
ämnet 
modellering 
granskad.

Litteratur som 
är medtagen är 
koncentrerad 
kring 
grundskola samt
gymnasiet. 

Att användningen av modellering inom 
matematikundervisning är nödvändig, för att motivera
elever, ta bort deras ängslan kring matematik och att 
det gör elever positivt inställda till matematik. 



9.3. Bilaga B:3 Artikelöversikt Forskning med kombinerad ansats

Publikationsår/
utgivare

Databas(er) 
Sökord/Kriter
ier/ 
inklusions- 
och 
exklusionskriti
er

Författare Titel Syfte Metod Urval/Bort
fall

Slutsats/resultat

2013
Mathematics 
educator
22 (2)

Eric

”Problem 
solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Aytac 
Kurtulus &
Belma 
Yolcu

 A Study on 
Sixth-Grade 
Turkish 
Students' 
Spatial 
Visualization 
Ability 

Att undersöka 
elevers rumsliga 
förmåga vid 
problemlösning 
och vilka strategier
samt misstag de 
gör vid sådana 
matematikuppgifte
r. 

Kombinerad 
forskningsansats. 
Intervjuer och data 
samlad från elevers 
resultat på 
uppgifter som 
testade elevers 
rumsliga förmåga.  

Årskurs 5 
elever från 
Turkiet. 

Studien visar att elever i denna ålder har svårt att
mentalt föreställa sig tredimensionella figurer 
och att rita dem i ett tvådimensionellt plan. 
Studien visar även på att eleverna hade bristande
kunskaper i begreppsförståelse, kring vissa 
geometriska termer. 

2012
Educational 
Studies 
38 (2)

Eric

”Problem 
solving” 
”lesson*”
”Structure*”

Fien 
Depaepe , 
Erik De 
Corte & 
Lieven 
Verschaffel

Who is 
granted 
authority in 
the 
mathematics 
classroom? 
An analysis 
of the 
observed and 
perceived 
distribution of
authority 

Att undersöka vem
elever fick be om 
hjälp av, vem som 
fick besvara elever
frågor under 
matematiklektioner
samt vem som fick
utvärdera elevers 
svar. 

Kombinerad 
forskningsansats, i 
form av en pilot 
studie. 
Videoinspelningar 
av lektioner som 
innehöll 
problemlösning. 
Frågeformulär, 
intervjuer samt 
observationer av 
både lärare och 
elever.

Två årskurs
5 lärare och
deras 
elever. 

Att lärares uppfattning om distribution av 
talutrymme för elever inte överensstämmer med 
var eleverna tycker. Studiens resultat visar även 
på att elever ibland anser sig mer kapabla till att 
hjälpa sina klasskamrater, än läraren. Studien 
visar även på att eleverna fick sällan tillfällen till
att ta ansvar vid lektionerna. 



2011
Instructional 
Science
39 (4)

Eric

”Problem 
solving” 
”lesson*”
”Structure*”

Manu 
Kapur

A further 
study of 
productive 
failure in 
mathematical 
problem 
solving: 
unpacking the
design 
components 

Att undersöka, 
utifrån tre olika 
lektionsdesigner 
som elever ingick 
i, se vilka elever 
som presterade 
bäst.

Kombinerad 
forskningsansats, i 
form av en  kvasi-
experimentell 
design. Data 
insamling via 
observationer, olika
typer av formulär 
och före och efter 
tester. 

109 
stycken 
årskurs 6 
elever, från
medelklass
amhällen i 
Singapore.

Att lärares instruktioner och stöttning inte alltid 
är den typ av intervention som gör att elever 
klarar av en uppgift. Istället visar resultaten på 
att läraren bör uppmuntra elever till att diskutera
och jobba tillsammans, för att komma fram till 
ett svar.    

2010
Teaching and 
Teacher 
Education
An International 
Journal of 
Research and 
Studies
26 (2)

Eric

”Problem 
solving” 
”lesson*”
”Structure*”

Fien 
Depaepe , 
Erik De 
Corte & 
Lieven 
Verschaffel

Teachers’ 
approaches 
towards word 
problem 
solving: 
Elaborating 
or restricting 
the problem 
context 

Att undersöka hur 
lärare använder sig
av kontexten i text 
baserade 
matematikproblem
. 

Kombinerad 
forskningsansats. 
Datainsamling 
genom 
videoinspelningar, 
semi strukturerade 
intervjuer, 
problemlösningstes
ter, generella 
matematikkunskaps
tester och formulär 
kring elevers 
självförtroende.

Två årskurs
5 lärare och
deras 
elever. 

Att om elever skall förstå varför kontexten är 
viktig i olika matematikproblem, krävs det att 
läraren förklarar detta för eleven. Studiens 
resultat visar även på hur ett förhållningssätt för 
lärarna existerade, när de behandlade och 
presenterade matematikproblem knuten till en 
kontext. 

2013
Research in 
Mathematics 
Education
15 (3)

Eric

”Problem 
solving” 
”Elementary 
school”
”Mathematics 
education”

Naomi 
Prusak, 
Rina 
Hershkowi
tz & 
Baruch B. 
Schwarz

Conceptual 
learning in a 
principled 
design
problem 
solving 
environment

Att undersöka hur 
man kan utforma 
ett 
klassrumsklimat, 
för att elever skall 
utveckla sin 
problemlösningsfö
rmåga. 

Kombinerad 
forskningsansats. 
Datainsamlingsmet
oder i form av 
observationer, 
videoinspelningar 
och elevers olika 
typer av arbeten.

20 stycken 
årskurs 2 
elever från 
Israel. 

Studiens resultat visar att uppgiftens struktur 
,kulturen kring problemlösning  och lärares 
uppmuntran till elever att skapa ett flertal 
lösningar gjorde att eleverna uppnådde ett 
meningsfullt lärande av begreppet area.



9.4. Bilaga C:4 Kategoriöversikt

Författare
Årtal

Kontexten Aktiv 
lärarroll

Motivationsfaktor Språket Lektionsstrukturen Kognitiva resurser

Naomi Prusak, Rina
Hershkowitz & 
Baruch B. Schwarz
2013

     

      X
Noriyuki Inoue
2011

          
X

Paul Andrews 
Constantinos 
Xenofontos
2015

         
X

         X

Fien Depaepe , Erik 
De Corte & Lieven 
Verschaffel
2010      X

                 



Manu Kapur 
2011

X

Fien Depaepe , Erik 
De Corte & Lieven 
Verschaffel
2012              X

Ayla Arseven
2015

        X

Helen Chick & 
Kaye Stacy
2013

     
          
X

          X

Lu Pien Cheng
2013

 
          X

Wanty Widjaja
2013

 
     X           

X
       X

Meirav Tzohar-
Rozen & Bracha 
Kramarski
2014

       X          X

Aytac Kurtulus & 
Belma Yolcu
2013          

X
         X

     



Neil Mercer & 
Claire Sams 
2008

         
X

Carlos O. Calderón-
Tena & Linda C. 
Caterino
2016

        X

Margareta Engvall 
& Susanne Kreitz-
Sandberg
2015         

X
         X
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