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Förord 

Matematik är något som ligger oss båda varmt om hjärtat och därför var det inte svårt att välja 

ämne. Under vår grundlärarutbildning utvecklades vi enormt inom matematikämnet, dels att vi 

utvecklade våra egna räknekunskaper och dels hur vi kan undervisa i matematik. Vilket vi kommer 

ha nytta av i vårt kommande yrke. 

 

Genom att göra detta examensarbete har det gett oss en större förståelse för varför det är viktigt 

att bedriva forskning. Examensarbetet har skapats genom en lärande process och vi har lärt oss 

hur en forskningsstudie kan gå till, samtidigt som vi fått möjligheten att fördjupa våra kunskaper 

inom ett intressant område. Arbetsprocessen har präglats av samarbete med en jämlik fördelning 

av studiens alla delar. Vi har dragit fördel av att vara två, eftersom vi anser att diskussionerna vi 

haft mellan oss berikat resultatet genom att det dels har bearbetats av två och dels att vi har 

analyserat resultatavsnittet på två olika vis. 

 

När vi inledde vårt arbete med examensarbetet kändes det som vi befann oss på ett öppet hav med 

stora vågor att ta sig fram igenom. Under tidens gång har havet stillats och vi har sett ljuset på 

andra sidan. Vi är evigt tacksamma till våra vänner och familj som stöttat oss genom detta stormiga 

hav. Vi vill även tacka våra handledare. 

 

  

Tack! 

  

Anna Lindström och Julia Svensson 
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Inledning 
Vi har valt att specialisera oss på problemlösning i matematik, eftersom det är en central del i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2017, vilket vidare 

nämns som Lgr 11 reviderad upplaga 2017. Det är även en av förmågorna som skrivs fram i Lgr 

11 reviderad upplaga 2017. I läroplanens (Skolverket, 2017b) målbeskrivning för matematik står 

det att ”genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik 

samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2017b, s.57). 

 

Anledningen till att fokusera på problemlösning beror på att det har uppmärksammats en nedgång 

gällande problemlösningsförmågan, dels från observationer från den verksamhetsförlagda 

utbildningen (VFU) och dels från de nationella proven i årskurs 3. Genom att göra detta arbete får 

vi förhoppningsvis fram studier som presenterar olika strategier som går att använda i 

undervisningen om problemlösning i matematik. Detta kommer gynna oss som blivande lärare 

men även andra verksamma lärare. 

Litteraturstudiens upplägg 
Litteraturstudien inleds med en presentation över de centrala begreppen som frekvent används 

genom denna litteraturstudie, detta för att ge en ökad förståelse för fortsatt läsning. Vidare 

presenteras en bakgrund för att synliggöra relevant information som berör problemlösning i 

matematik. Även kopplingar till styrdokument, nationella- och internationella studier skrivs fram i 

bakgrunden. Därefter presenteras problemområde, syfte och frågeställning. I metodavsnittet 

presenteras tillvägagångsättet för att finna de vetenskapliga artiklarna och avhandlingarna. Här 

presenteras även uppkomsten av de kategorier som ligger till grund för resultatet. I resultatavsnittet 

presenteras resultaten från de empiriska studierna i koncentrerad form utifrån studiens ursprungliga 

frågeställning. Slutligen presenteras diskussionsavsnittets olika delar där ytterligare några av 

resultaten diskuteras i relation till bakgrund och syfte. Det diskuteras även vilka erfarenheter 

litteraturstudien gett och vad den vidare forskningen kan vara, samt slutsatser runt studiens resultat.  
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Centrala begrepp 
Nedan ges en inblick i de bärande begreppen, problemlösning och strategier som återkommer 

frekvent i denna litteraturstudie. Heuristiska strategier och ordproblem är även något som förklaras 

men som enbart förekommer i resultatavsnittet samt resultatdiskussionen.  

Problemlösning 

Begreppet problemlösning kan användas på flera olika sätt (Mouwitz, 2007). Taflin (2003) 

definierar problemlösning som två saker, det första är att det är en uppgift som inte är av 

standardtyp och istället beskrivs som textuppgift. Det andra är att tolka en uppgift korrekt för att 

sedan kunna välja lämpliga metoder eller strategier för att kunna lösa problemet (Taflin, 2003). 

  

Mouwitz (2007) framhåller att det finns en skillnad mellan problemlösningsuppgift och 

rutinuppgift. Mouwitz förklarar att en problemlösningsuppgift är en uppgift som inte är tillämpad 

till de standardmetoder eleven lärt sig. Medan en rutinuppgift kan lösas genom tillämpning av 

sådana metoder. Följden blir att den relation som uppstår mellan uppgift och lösare kan uppfattas 

olika, eftersom alla elever är olika (Mouwitz, 2007). 

                 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) beskriver problemlösning som en textuppgift som måste 

uppfylla tre villkor, som är att ”en person vill eller behöver lösa, personen i fråga inte har en på 

förhand given procedur för att lösa samt att det krävs en ansträngning av henne eller honom att 

lösa” (Hagland, et al., 2005, s. 27). 

  
I denna litteraturstudie används Haglands et al. (2005) definition, eftersom vi anser att det bland 

annat krävs en ansträngning för att lösa problemet samt att det till en början inte finns en given 

procedur. Vi har därmed valt bort Taflin och Mouwitz definition, eftersom det enligt dem inte 

framgår att det krävs en ansträngning vilket vi anser det gör.  

Strategier 

Strategier beskriver Lester (1996) som olika metoder eleverna använder sig av för att komma fram 

till en lösning vid matematiska problemlösningsuppgifter. 

  

Skolverkets (2017a) definition av strategier är att det är ett samlingsbegrepp för flera 

tillvägagångssätt till att lösa ett problem. Dessa tillvägagångssätt kan vara olika effektiva beroende 

på i vilken kontext de används (Skolverkets, 2017a). 
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Schoenfeld (1983) beskriver däremot att strategier är något som används i undervisningen och har 

en inverkan på den riktning lösningen kommer att ta. Schoenfeld (1983) förespråkar att det finns 

två kvalitativa typer av beslut, strategiska val och taktiska val och menar att det är en kvalitativ 

skillnad om eleven fattar ett taktiskt eller ett strategiskt beslut. Taflin (2003) förklarar Schoenfeld 

taktiska val som att välja en metod som endast löser det enskilda problemet, medan strategiska val 

bland annat innefattar den kognitiva delen av problemlösningsprocessen.  

 

Vi använder oss av både Lesters (1996) och Skolverkets (2017a) definition av strategier i denna 

litteraturstudie, eftersom deras definition står i likhet till varandra och stämmer överens med den 

definition vi har.  

Heuristiska strategier 

Ett begrepp som kommer upp i resultatavsnittet är heuristiska strategier och det grundar sig i Polyas 

verk. Polyas (2005) definition av heuristisk är att förstå processen för att lösa problemet genom de 

erfarenheter lösaren sedan tidigare har. 

Ordproblem 

Begreppet ordproblem beskriver Hagland et al. (2005) som en problemlösningsuppgift som måste 

uppfylla tre villkor som presenterades ovan under det centrala begreppet problemlösning. 

 

I denna litteraturstudie kommer ordproblem beröras och vår definition är att det är en uppgift som 

endast bygger på text. Ett exempel på ett ordproblem är: 

 

 

 
 
 

Figur 1. Figur över ett ordproblem  

Lisa köpte tre godisklubbor och fyra studsbollar. Studsbollen kostar 

4 kronor styck. Tillsammans betalade hon 22 kronor. Vad kostade en 

godisklubba? 
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Bakgrund 
Redan som små stöter barn på problem, vilket gör att de tillskansat sig strategier för att lösa 

problem redan i tidig ålder (Ahlberg, 2000; Lester, 1996; Olsson, 2000). Likväl har vi ute i 

skolverksamheten upplevt att elever får problem när det kommer till problemlösningsuppgifter i 

matematikböckerna. Eleverna har inte förmågan att bryta ner matematiska problemlösnings-

uppgifter i mindre delar, det vill säga att eleverna inte har förmågan att se vad som är avgörande 

för att kunna lösa uppgiften. Grevholm, Riesbeck och Taflin (2014) redogör att lärare arbetar för 

omedvetet kring problemlösning och att de räknar med att eleverna får med sig den kunskapen de 

behöver till problemlösning genom att lösa blandade uppgifter inom matematik. Dessutom står det 

som ett mål i läroplanen (Skolverket, 2017b) att skolan ska väcka intresse hos eleverna samt att de 

ska vilja lösa problem med nyfikenhet, kreativitet och på ett ansvarsfullt sätt.  

 

Boaler (2011) redogör att undervisningen inte ger eleverna möjligheten att tillämpa sig 

uppskattningsförmågan. Det i sin tur påverkar eleverna negativt, eftersom det blir svårare att lösa 

ett matematiskt problem utan uppskattningsförmågan. Eleverna har heller inte förmågan att ta till 

sig det matematiska språket som framkommer i textuppgifterna, vilket kan bero på att eleverna inte 

lärt sig att läsa än eller att de inte förstår det matematiska språket. Däremot hävdar Olsson (2000) 

att det inte behöver vara ett hinder för eleverna om läraren finner lämpliga lösningar, till exempel 

som att arbeta i grupp eller att läraren själv läser uppgiften. Vidare menar Olsson att det kan ge en 

positiv effekt till läs- och skrivinlärningen genom att ta sig an problemlösnings-uppgifter i form av 

text. Av detta förstår vi att det inte enbart krävs ett matematiskt kunnande att ta sig an en 

problemlösningsuppgift, utan det krävs också att eleven besitter en god läsförståelse samt förstår 

det matematiska språket.  

 

Strategier är något som lärare bör använda och dela med sig av till eleverna vid problemlösning. 

Det är något vi upplever som en brist, eftersom vi inte har sett någon lärare använda eller dela med 

sig av strategier till eleverna. Grevholm et al. (2014) problematiserar om det är bättre att undervisa 

om strategier explicit eller inte, med eleverna. Det diskuteras även vilka strategier som lärare ska 

lära ut. Läraren måste visa att det är acceptabelt att göra fel samt förmedla att det inte alltid går att 

veta tillvägagångssättet från början (Grevholm et al., 2014). Lärarna på VFU-skolorna har inte varit 

tydliga med att visa vilka strategier eleverna ska använda för att lösa olika problem. Till följd av 

detta vet inte eleverna hur de ska bryta ner problemlösningsuppgifter i mindre delar, för att kunna 

lösa dem. Polya (2005) hävdar att en lärare som lär ut måste kunna lite mer än det den egentligen 

lär ut. Vidare påtalar Lester (1996) att elever aldrig kan bli skickliga problemlösare utan lärarens 
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hjälp. Dessutom menar Polya (2005) att lärare måste se till sina egna erfarenheter för att förstå 

elevens eventuella svårigheter. Följden av detta handlar till stor del om hur skicklig läraren själv är 

i undervisningen gällande problemlösning samt vilka strategier läraren använder och delar med sig 

av till eleverna. 

  

Trots att Polyas strategier inom problemlösning uppmärksammades för nästan 100 år sedan, 

förekommer hans namn inom flertalet studier än idag. Polyas (2005) strategier för att ta sig an en 

problemlösningsuppgift är uppdelad i fyra steg.  

1. Förstå problemet 

2. Skapa en plan 

3. Genomföra planen 

4. Kontrollera resultatet 

Stora delar av dagens samhälle bygger på Polyas fyra steg, därför anser vi att han är aktuell än idag. 

Bland annat genom Passmores (2007) studie som vi presenterar i resultatavsnittet, har det visat sig 

att Polyas strategier är användbara än idag. 

 

Vad finns det då för strategier att använda sig av? Lester (1996) hävdar att det inte finns några säkra 

metoder att använda sig av, eftersom problemlösning är komplext att undervisa i. Det ställer vi oss 

kritiska till eftersom Polyas (2005) strategier visat sig utveckla elevers förmåga att lösa matematiska 

problem genom sina fyra steg, som förklarades ovan. Trots det påtalar Lester (1996) att det är svårt 

för lärare att undervisa om problemlösning i matematik. Vidare menar Lester att de elever som har 

svårigheter i matematik kommer få det mer problematiskt, eftersom problemlösning resulterar i att 

deras svårigheter förstärks. Det Lester hävdar beror på att eleverna inte får tillräckligt med 

undervisning med anledning av problemlösningens komplexitet. Grevholm et al. (2014) redogör 

att problemlösning inte diskuteras i undervisningen utan att eleverna lämnas själva till att lösa 

problemet. Samtidigt belyser Grevholm et al. (2014) att det har en betydelse om läraren tillsammans 

med eleverna diskuterar och visar varandra olika strategier och tillvägagångssätt för att lösa en 

uppgift, eftersom det kommer utveckla elevernas förmåga att lösa problem i matematik (Grevholm 

et al., 2014). Boaler (2011) poängterar att problemlösning är själva kärnan i matematiken, vilket 

även framgår i läroplanerna genom tiderna.  
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Problemlösning, en återblick i tidigare styrdokument 

I detta avsnitt redogörs problemlösningens utformning och hur den presenterades i skolans tidigare 

läroplaner, från Läroplan för grundskolan som kom ut 1980 till dagens läroplan, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2017. Det redogörs även hur 

kommentarmaterialet har sett ut genom tiderna.  

Lgr 80 

Redan i läroplanen som kom 1980, Läroplan för grundskolan (Lgr 80), framgår det tydligt att 

eleverna ska utveckla förmågor att lösa problem av matematisk natur (Skolöverstyrelsen, 1980). I 

Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) anges problemlösning som ett huvudmoment och det står 

framskrivet att kunna lösa problem av matematisk natur krävs det att ”man kan analysera, värdera 

och dra slutsatser av resultatet” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 99–100). 

Lpo 94 

I läroplanen som kom 1994, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94), är syftet med 

utbildningen i sin likhet med Lgr 80 att utveckla elevernas problemlösningsförmåga 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Eleverna ska med matematiska begrepp och metoder lösa 

problemet för att sedan tolka resultatet (Utbildningsdepartementet, 1994).   

Lgr 11 

Efter 17 år kom en ny läroplan, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(Lgr11). Skolverket (2011) skriver fram att problemlösning innefattar olika förmågor, varav en 

förmåga är att värdera valda strategier. Problemlösning är även en del av det centrala innehållet 

(Skolverket, 2011). Efter ytterligare sex år kom en reviderad upplaga av läroplanen, Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Reviderad 2017, för att förtydliga skolans 

uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket, 2017b). 

Kommentarmaterial 

I Lgr 80 framgår det tydligt att det finns ett kommentarmaterial och att det förnyas fortlöpande. 

Det skrivs fram att materialet ska “beskriva aktuella problem och svårigheter” (Skolöverstyrelsen, 

1980, s.9). Likaså i Lpo 94 framgår det tydligt att det finns ett kommentarmaterial vilket här beskrivs 

som kommentarer, “i kommentarerna till kursplanerna kan motiv och bakgrund beskrivas” 

(Utbildningsdepartementet, 1994, s.9). Det framgår även att det ska vara ett stöd för skolans arbete 
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(Utbildningsdepartementet, 1994). Däremot framgår det inte i Lgr 11 och Lgr 11 reviderad upplaga 

2017 att det finns ett kommentarmaterial, utan att det hittas först vid sökning på Skolverkets 

hemsida. Skolverket (2017a) har tagit fram ett kommentarmaterial till varje kursplan, som ska ge 

en bredare och djupare förståelse till texterna i kursplanerna. Skolverket (2017a) syftar till att 

skolans verksamhet ska arbeta för att eleverna ska utveckla strategier och metoder för att kunna 

dra slutsatser kring resultaten. I kommentarmaterialet framgår det vad strategier är för något. Det 

som däremot inte framgår är hur undervisningen ska bedrivas eller vilka strategier lärare kan 

använda sig av gällande problemlösningsuppgifter i matematik. 

Sammanfattning av styrdokumenten 

I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) är problemlösning ett huvudmoment där eleverna bland annat 

ska förstå, analysera, värdera och dra slutsatser. Det framgår tydligt att eleverna ska lösa 

matematiska problem och utveckla förmågor inom problemlösning (Skolöverstyrelsen, 1980). Till 

skillnad från Lgr 80 ligger tyngdpunkten på tolkning av matematiska problem i Lpo 94 

(Utbildningsdepartementet, 1994). Syftet är att eleverna ska utveckla problemlösningsförmågan 

genom att ta sig an matematiska begrepp och lösa problem genom att tolka resultaten 

(Utbildningsdepartementet, 1994). I kontrast till Lgr 80 och Lpo 94 har problemlösning blivit en 

liten del i det centrala innehållet i den senaste upplagan av läroplanen (Skolverket, 2017b), men det 

är fortfarande en av förmågorna och återigen är det analysera och värdera eleverna ska göra. De 

strategier som nämns i det centrala innehållet är inget som de förtydligar, inte heller i 

kommentarmaterialet. Därför upplevs det som att det finns brister med innehållet i läroplanen, 

eftersom det inte framgår med tydlighet vad för strategier lärarna ska lära ut och det gör att behovet 

av forskning är stort. 

Nationella och Internationella studier 

Problemlösning i nationella prov 

Idag genomförs de nationella proven endast som stöd för att underlätta bedömningen av eleverna 

i årskurs 3, 6 och 9. De nationella proven innehåller delprov och testas i ämnena svenska och 

matematik i årskurs 3. Resultaten på de nationella proven i årskurs 3 har totalt sett ökat de senaste 

åren. Trots det kan vi se att resultaten gällande problemlösning har minskat, från att varit på topp 

läsåret 2013/2014. Medan mellan läsåren 2014/2015 och 2015/2016 sjönk resultaten med 13 % 

(Skolverket, 2015; Skolverket, 2016b). 
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TIMSS 

Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS) är en internationell studie som 

mäter kunskaper inom matematik och naturvetenskap i årskurserna 4 och 8 (Skolverket, 2017c). 

Eleverna i den svenska skolan har på senare år presterat bättre men trots det ligger de svenska 

eleverna under genomsnittet för de European Union(Eu)- och Organisation for Economic Co–

operation and Developments (OECD) länder som deltagit. Utifrån resultaten ser vi en märkbar 

skillnad i årskurs 4 och årskurs 8. I tabell 1 presenteras resultaten för årskurs 4 samt årskurs 8. Av 

vad som framgår i tabellen (se tabell 1) har det skett en ökning av resultaten i årskurs 4 sedan 

2007, från 503 poäng till 519 poäng 2015. Resultaten i årskurs 8 har däremot sjunkit från 2007 till 

2011, från 491 poäng till 485 poäng för att sedan stiga igen till 505 poäng 2015 (Skolverket, 2008; 

Skolverket, 2012; Skolverket, 2016c). 

 
Tabell 1. Tabell över resultaten för de internationella studierna 

 
1995 2000 2003 2006 2007 2009 2011 2012 2015 

TIMSS åk 4 
    

503 
 

504 
 

519 

TIMSS åk 8 540 
 

499 
 

491 
 

485 
 

505 

PISA 
 

510 509 502 
 

494 
 

478 494 

 

PISA 

Var tredje år genomför OECD den internationella kunskapsundersökningen Programme for 

International Student Assessment (PISA). Studien genomförs på vårterminen och undersöker 15 

åriga elevers kunskaper i naturvetenskap, matematik och läsförståelse. Matematikdelen i PISA ska 

testa elevernas förmåga att tillämpa matematik för att lösa problem som de kan tänkas möta i sitt 

vardagliga liv (Skolverket, 2018). 

  

När PISA undersökningen genomfördes 2012 visade sig det sämsta resultatet hittills hos svenska 

elever i matematik (se tabell 1). Tre år senare, 2015, som är den senaste mätningen visade det att 

kurvan hade börjat vända uppåt i matematik (Skolverket, 2016a). Det är fortfarande långt kvar tills 

vi uppnår det resultat som presenterades efter första provet som genomfördes 2000. 
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Slutsats av de nationella- och internationella studierna 

Det bör uppmärksammas att skillnaderna i resultaten för de internationella studierna kan bero på 

hur respektive lands undervisning är utformad samt på den ekonomiska tillgången. Därför kan det 

bli missvisande att jämföra den svenska skolan med ett land som prioriterar att lägga mer pengar 

på utbildning. Trots det ser vi ändå via PISA mätningarna 2015 att resultaten i matematik ökat för 

svenska elever sedan 2012. Samtidigt visar resultaten från de nationella proven i årskurs 3 gällande 

problemlösning på en nedgång. Eftersom vi ser detta resultat som negativt vill vi genom denna 

litteraturstudie få fram strategier som lärare kan använda i undervisningen om problemlösning i 

matematik. Genom att få syn på strategier som lärare kan använda i undervisningen, kan det bidra 

till att våra svenska elever blir bättre problemlösare i matematik. Vilket även kan bidra till att 

resultaten för de nationella- och internationella proven blir bättre.  

Problemområde 

Boaler (2011) poängterar att problemlösning är en central del i matematik, samtidigt som hon påstår 

att undervisningen inte lever upp till det som behövs för att eleverna ska tillämpa sig användbara 

förmågor. Samtidigt problematiserar Grevholm et al. (2014) att lärarna inte vet vilka strategier de 

ska lära ut vid problemlösning. Vidare förespråkar Polya (2005) att lärarna måste besitta en större 

kunskap än vad som behövs i undervisningen. Dessutom framför Polya (2005) att läraren behöver 

tänka på sina egna erfarenheter för att ha möjlighet att förstå elevernas svårigheter. Till sist synliggör 

Lester (1996) att utan lärarens hjälp kommer eleverna aldrig lyckas med problemlösning. 

 

I det centrala innehållet i Lgr 11 reviderad upplaga 2017 framförs “strategier för matematisk 

problemlösning i enkla situationer” (Skolverket, 2017b, s.58). Däremot förtydligar inte Lgr 11 

reviderad upplaga 2017 strategierna och enligt kommentarmaterialet är strategier ett 

tillvägagångssätt, men vad för tillvägagångssätt eller vilka strategier framgår inte (Skolverket, 

2017a). Det gör att lärare har svårt att veta vilka strategier de kan använda sig av i undervisningen 

om problemlösning i matematik, det medför även att undervisningen gällande problemlösning kan 

se olika ut för alla elever. 

  

Enligt den senaste PISA mätningen som genomfördes 2015 i matematik har resultatet ökat för 

svenska elever sedan 2012 (Skolverket, 2016a). Trots detta visar resultaten från de nationella proven 

i årskurs 3 på en nedgång (Skolverket, 2015; Skolverket, 2016b). Vad som orsakat denna nedgång 

är oklart. Det som är intressant är att resultaten som TIMSS presenterar 2011 för eleverna i årskurs 

8 är 18 % sämre än resultatet för årskurs 4, 2007 (Skolverket, 2017c). Trots att det är samma årskull 
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som genomfört båda proven, bör det uppmärksammas att eleverna väljs ut slumpmässigt inom den 

årskull som genomför provet. Om vi enbart utgår från de internationella resultaten (se tabell 1) 

visar det på att eleverna generellt har blivit bättre inom matematik. Däremot ser vi utifrån resultaten 

i nationella proven att det skett en försämring gällande problemlösning i matematik (Skolverket, 

2015; Skolverket, 2016b). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med denna litteraturstudie är att analysera och skriva fram vad forskning visar är användbara 

strategier som lärare kan ta hjälp av, samt introducera i undervisningen om problemlösning i 

matematik i grundskolan. 

Mer precist vill vi besvara frågeställningen: Vilka strategier kan lärare använda sig av i 

undervisningen om problemlösning i matematik?  
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Metod 
I detta metodavsnitt redogörs tillvägagångssättet för insamlandet, bearbetningen samt analysen av 

datamaterialet som samlats in till denna systematiska litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013) förklarar att en systematisk litteraturstudie innefattar att systematiskt söka, 

kritiskt granska och sedan sammanställa vald litteratur. Vidare menar Eriksson Barajas et al. (2013) 

att det slutligen handlar om att åstadkomma en sammanfattning av tidigare empiriska studier. Det 

empiriska materialet som samlats in för denna litteraturstudie kommer att bearbetas och analyseras 

för att komma fram till ett resultat som ger svar på litteraturstudiens frågeställning. 

Datainsamling 

För att kunna svara på litteraturstudiens frågeställning har det samlats in empiriskt material i form 

av artiklar och en avhandling från olika databaser. Den databas som främst användes för att få fram 

användbar litteratur till denna litteraturstudie var databasen Education Resources Information 

Center (ERIC) som Högskolan i Halmstad har full tillgång till. Det är en internationell databas som 

främst innehåller tidsskriftartiklar, avhandlingar, rapporter och böcker. 

 

I sökningarna kan med fördel de booleska operatorerna och citationstecken användas. Beroende 

på vilken av operatorerna som används, begränsas alternativt utvidgas sökningen. Den booleska 

operatorn som användes till denna litteraturstudie var “AND”. Detta för att göra sökningar på 

exempelvis “problem solving” AND “teaching methods”. De sökträffar som då framkom innehöll 

båda orden vilket medförde en begränsning i detta fall. 

 

Den andra databasen som användes var SwePub. Det är en svensk databas som bland annat 

innehåller forskningspublikationer från svenska myndigheter och lärosäten. Den användes för 

manuella sökningar. För att hålla en hög vetenskaplig kvalité i denna litteraturstudie användes 

sådant som var refereegranskat, eftersom de artiklar och avhandlingar anses hålla en hög 

vetenskaplig kvalité. För att genomföra de systematiska sökningarna i valda databaser användes 

sökord och söksträngar utifrån studiens syfte och frågeställning som presenteras nedan. 

Sökord 

För att göra sökningar till denna litteraturstudie utgick det från frågeställningen för att få fram 

lämpliga sökord. Precis som Eriksson Barajas et al. (2013) redogör för ska utgångspunkten vara 

ifrån frågeställningen för att få fram sökord som ger användbara träffar. Studiens frågeställning 
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bröts ner för att plocka ut de användbara sökorden, matematik, problemlösning, strategier och 

undervisning. 

 

De sökord som framstod från frågeställningen översattes till engelska, för att kunna användas i de 

internationella databaserna. Detta för att få fram både nationell- och internationell forskning, 

eftersom svensk forskning delvis är skriven på engelska för att nå fler läsare. För att få träffar som 

var anpassade till grundskola lades det till sökord som “elementary secondary education”, ”primary 

education” och “Elementary education”. Sökorden kunde efterhand utökas utifrån de nyckelord 

som framgick från artiklarna, vilket visade sig vara väl användbart. Se tabell 2 för att få en översikt 

av de sökord som användes. 

 
Tabell 2. Tabell över sökord 

Sökord 
  

Mathematics Methods Elementary secondary education 

Problem solving Strategies Primary education 

Word problem Teaching Methods Elementary education 

 

Söksträng 

De slutgiltiga söksträngarna bildades utifrån sökorden och användes tillsammans med de booleska 

operatorerna samt citationstecken. Till en början var det inte givet vilken söksträng som skulle 

användas eller hur den skulle formuleras. Efter att ha provat olika tänkbara söksträngar visade det 

sig vara en söksträng, se tabell 3 sökning 1, som gav träffar som innehöll majoriteten av de artiklar 

som sedan valdes ut. Hur urvalet gick till presenteras under bearbetning av data och urval. I tabell 

3 ges det en överblick av de söksträngar, avgränsningar och antal träffar som användes i ERIC. 

 
Tabell 3. Tabell över de systematiska sökningarna i ERIC 

Databas Söksträng Avgränsningar Antal träffar 

1. ERIC 
2018-04-10 

Mathematics AND ”problem solving” AND 
”teaching methods” 

Peer reviewed 
Elementary secondary 

education 

101 

2. ERIC 
2018-04-11 

Mathematics AND ”problem solving” AND 
”teaching methods” 

Peer reviewed 
Primary education 

68 

3. ERIC 
2018-04-11 

Mathematics AND ”problem solving” AND 
”word problem” AND ”teaching methods” 

Peer reviewed 
Elementary education 

45 
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Systematiska sökningar 

Med hjälp av de tre framtagna söksträngarna (se tabell 3) genomfördes systematiska sökningar som 

gav träffar som kunde svara på litteraturstudiens frågeställning. Den första söksträngen (se tabell 

3) gav 101 träffar där alla sammanfattningar lästes igenom varefter ett första urval genomfördes. 

De träffar som ansågs vara användbara sparades ner för att sedan bearbetas igen för att göra ett 

andra urval. Ett tredje urval genomfördes och det presenteras under bearbetning av data och urval, 

för mer information om de tre urvalen se bilaga A. Den andra och tredje söksträngen (se tabell 3) 

gav 68 respektive 45 träffar med samma tillvägagångssätt som vid första sökningen. De artiklar och 

avhandlingar som valdes bort var på grund av att de innehöll irrelevant information samt att de 

inte var vetenskapligt granskade. 

Manuella sökningar 

Manuella sökningar genomfördes i den mån av att få fram specifika träffar, som doktors-

avhandlingen av Taflin via SwePub samt Polya, Marchis och ”bar models” via ERIC. De manuella 

sökningarna på Polya genomfördes innan söksträngarna bildades, eftersom han väckte intresse när 

han användes i bakgrundsavsnittet. Ytterligare en anledning var för att få en vidgad syn på vad 

andra forskare sett vara användbart utifrån Polyas verk, som kunde ha betydelse för denna 

litteraturstudie. Tabell 4 visar den manuella sökningen på Polya samt dess avgränsningar och antal 

träffar. 

 
Tabell 4. Tabell över manuell sökning på Polya och Taflin 

Databas Söksträng Avgränsningar Antal träffar 

ERIC 
2018-04-04 

Polya “problem solving” peer reviewed 
journal articals 

55 

SwePub 
2018-04-16 

Taflin Doktorsavhandling 2 

 

Efter arbetet med de artiklar som framkom utifrån söksträngarna var färdigställt, genomfördes 

även manuella sökningar på Taflin. Detta på grund av att hennes arbete inom matematik var av 

intresse för denna litteraturstudie. Det var också av den anledning att få syn på svensk forskning, 

eftersom vi utgår från den svenska läroplanen. Se tabell 4 för den manuella sökningen samt dess 

avgränsningar och träffar på Taflin. 

 



 17 

Under arbetets gång framkom namnet Marchis, vilket väckte intresse eftersom det framkom i flera 

artiklar och avhandlingar som berörde studiens syfte. Därför genomfördes en manuell sökning på 

ERIC för att se om det passade till denna litteraturstudie. Tabell 5 visar den manuella sökningen 

på Marchis med dess söksträng, avgränsningar och antal träffar.  

 
Tabell 5. Tabell över manuella sökningar på Marchis och modellritning 

Databas Söksträng Avgränsningar Antal träffar 

ERIC 
2018-04-24 

Marchis AND "problem 
solving" AND strategies 

peer reviewed 1 

ERIC 
2018-04-27 

“problem solving” AND 
bar models 

peer reviewed 
 

20 

 

Ytterligare en manuell sökning genomfördes för att få fram artiklar med modellritning, eftersom 

tidigare artiklar inte berörde det området särskilt mycket i resultaten. För att söka på 

modellritning i ERIC användes det engelska ordet ”bar models”. För vidare information om 

söksträng samt avgränsningar för modellritning se tabell 5. 

Bearbetning av data och urval 

Varefter sökningar utifrån de tre slutgiltiga söksträngarna (tabell 3) genomfördes, bearbetades 

gemensamt alla sammanfattningar från träffarna. De sammanfattningar som ansågs innehålla 

sådant som var kopplat till problemområdet sparades och utgjorde det första urvalet. Det vidare 

arbetet var att fördjupa sig i valda artiklar, vilka delades upp för att åstadkomma ett mer effektivt 

arbete. De artiklar som upplevdes osäkra till valt problemområde, diskuterades och lästes med 

noggrannhet tillsammans för att senare göra en gemensam bedömning. Var och en skrev ner en 

sammanfattning av syfte samt resultat från varje enskild artikel i ett gemensamt dokument. Detta 

resulterade i en förförståelse inför en gemensam genomgång av första urvalet. 

 

Det genomfördes senare en noggrann och systematisk genomgång av första urvalet, där en artikel 

åt gången arbetades igenom för att göra en första bedömning om det fanns strategier som lärare 

kan använda sig av i undervisningen om problemlösning i matematik. Fanns det strategier i 

resultaten som ansågs vara användbara, noterades detta i det som senare mynnade ut och blev 

resultataspekten. De artiklar som valdes ut utgjorde det andra urvalet. Ett tredje urval genomfördes 

under tiden resultatavsnittet skrevs, eftersom några artiklar från det andra urvalet bedömdes som 

irrelevanta. De artiklar och den avhandling som utgjorde det slutgiltiga urvalet var de som innehöll 
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ett resultat som svarade på litteraturstudiens frågeställning. För vidare förståelse av urvalets gång 

se bilaga A. En artikelöversikt formades utifrån de slutgiltiga urvalen vilket ger en tydlig överblick 

över valda artiklar och den avhandling som används till denna litteraturstudies resultat, se bilaga B. 

 

De artiklar som framkom genom de manuella sökningarna lästes sammanfattningarna tillsammans. 

Detta för att göra ett första urval för att sedan gå vidare till en mer djupare förståelse av innehållet 

och dess resultat, vilket utgjorde det andra urvalet. Likt de systematiska sökningarna, genomfördes 

det tredje urvalet för de manuella sökningarna under tiden resultatavsnittet skrevs. Även dessa lades 

till i resultataspekten. 

Analys av data 

Efter de urval som nämns ovan skapades resultataspekten för att få en överblick över artiklarna 

och den avhandling som valts ut. Utifrån resultataspekten bildades det efter hand kategorier som 

blev användbara i resultatavsnittet. I resultataspekten placerades artiklarna och den avhandling som 

valts ut i bokstavsordning samt dess syfte, metod och resultat. Detta för att det skulle bli en tydlig 

översikt över alla artiklarnas och avhandlingens resultat. En första analys genomfördes för att få 

syn på om forskningen visade några strategier som lärare kan använda i undervisningen om 

problemlösning i matematik. En andra analys genomfördes angående artiklarnas och avhandlingens 

metod, för att se vilken metod som använts. Vid den analysen upptäcktes att några artiklar inte 

ansågs som vetenskapliga eftersom det fattades relevanta delar som inledning, metod, slutsats och 

etiska principer. Därför bearbetades dessa artiklar ytterligare en gång. 

Kategorier 

Utifrån den resultataspekt som bildades, färgades resultaten som stämde överens med varandra 

och på det viset skapades det olika kategorier. Detta medförde en tydlig översikt över 

forskningsfältets resultat. Själva kategoriseringen av artiklarna och avhandlingen visade sig vara 

komplicerad. Ibland kunde artiklarna innehålla mer än en kategori, syftet kunde påvisa en sak 

medan resultatet påvisade ett annat. I första hand var det artikelns resultat som valdes ut eftersom 

det var resultatet i artiklarna och avhandlingen som i huvudsak svarar på studiens syfte och 

frågeställning. 

 

Genom att färgmarkera resultaten blev det synligt att somliga resultat inte hade någon koppling till 

något annat resultat. En ytterligare granskning genomfördes vilket medförde att artikeln eller 

avhandlingen lästes igen och om det inte framkom något som syftade till vald frågeställning togs 
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artikeln eller avhandlingen bort. Genom färgmarkeringen kunde tre olika kategorier tas ut: Konkreta 

strategier, Ordproblemlösning samt Instruktionsstrategier och råd. Tabell 6 är en sammanställning av de 

kategorier som mynnande ut från resultataspekten. Den ger en tydlig överblick på vilka kategorier 

som valts ut, antalet artiklar och avhandlingar som berör varje kategori samt det totala antalet 

artiklar och avhandlingar som användes. Några av dem berörs under flera olika kategorier. 

 
Tabell 6. Tabell över antal artiklar och avhandlingar under respektive kategori 

 
Konkreta 
strategier 

Ordproblemlösning  Instruktionsstrategier 
och råd 

Totalt antal artiklar 
och avhandlingar 

Artiklar 
och 

avhandlingar 

9 3 3 13 

 

Den första kategorin Konkreta strategier innehåller åtta artiklar och en avhandling vars resultat berör 

olika strategier som lärare kan använda. Under den andra kategorin Ordproblemlösning presenteras 

tre artiklar som fokuserar på strategier vid ordproblemlösning. Den tredje kategorin 

Instruktionsstrategier och råd berör tre artiklar som visar på hur lärare kan utforma sin undervisning 

med hjälp av olika instruktioner och råd. Dessa kategoriers syfte är att förtydliga och särskilja 

litteraturstudiens resultat, eftersom frågeställningen söker svar på vilka strategier som lärare kan 

använda i undervisningen om problemlösning i matematik. 
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Resultat 
I nedanstående avsnitt sammanfattas de 13 olika artiklarnas och avhandlingens resultat, som 

hädanefter benämns som källor. Resultaten som ger svar på syfte och frågeställning presenteras i 

tre olika kategorier, varav en kategori innehåller underkategorier. Första kategorin lyder Konkreta 

strategier vars underkategorier presenteras som, Gissa och prova sig fram, Rita en lösning, Hitta mönster, 

Arbeta bakåt, Modeller och Polyas heuristiska strategier. Andra kategorin är Strategier vid ordproblemlösning 

och tredje kategorin är Instruktionsstrategier och råd. Anledning till vald ordning i resultatavsnittets 

delar är att den första kategorin innehåller konkreta strategier, den andra kategorin berör enbart 

ordproblem för att sedan avsluta den tredje kategorin med instruktionsstrategier och råd. För att 

få en helhetsbild över valda källor, deras syfte, metod, land och population, se bilaga B. 

Konkreta strategier 

Gissa och prova sig fram 

I denna underkategori presenteras två studier, Eisenmann, Novotná, Pribyl och Brehovský (2015) 

och Taflin (2007), som har kommit fram till att gissa är en fungerande strategi. 

 

För att eleverna skulle ta sig an en problemlösningsuppgift behövde eleverna få instruktioner om 

strategier samt följas upp av läraren (Taflin, 2007). En strategi som lärarna presenterade och som 

flera elever använde sig av var strategin gissa och prova (Taflin, 2007). Det var något som Taflin såg 

som genomgående i hennes studie där syftet var att få fram vilket lärande som uppkom genom att 

arbeta med matematiska problem. Taflin genomförde en svensk studie med fyra klasser i årskurs 7 

och 8 samt deras lärare. Studien byggde på observationer, intervjuer och videoinspelningar med 

lärare och elever, samt elevlösningar (Taflin, 2007). Likt Taflin (2007) kom även Eisenmann et al. 

(2015) fram till att gissa var en fungerande och välanvänd strategi efter att läraren introducerat 

strategin gissa i undervisningen. Detta var genom studien som Eisenmann et al. genomförde i 

Tjeckien där syftet var att se en eventuell förändring i elevernas lösningar av 

problemlösningsuppgifter. I studien deltog 63 elever i tre klasser. Eleverna genomförde prov före 

och efter projektet samt att studien utfördes via videoinspelningar och observationer (Eisenmann 

et al., 2015). 
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Rita en lösning 

I denna underkategori presenteras fyra studier, Csikos, Szitanyi och Kelemen (2012), Hensberry 

och Jacobbe (2012), Marchis (2011) samt Taflin (2007), som har kommit fram till strategin rita en 

lösning. 

 

Till skillnad från föregående studier kom Csikos et al. (2012) fram till att rita en lösning var den mest 

gynnsamma strategin inom problemlösning. Detta efter att ha genomfört en studie i Ungern med 

244 elever i årskurs 3 där syftet var att utveckla strategier till ordproblemlösningsuppgifter. 

Eleverna var uppdelade i två grupper, experimentell och kontrollgrupp. I den experimentella 

gruppen fick läraren material att använda sig av i undervisningen. Detta resulterade i att eleverna 

som ingick i den experimentella gruppen tillämpade strategin rita en lösning i större utsträckning än 

eleverna i kontrollgruppen (Csikos et al., 2012). Likt Csikos et al. (2012) redogör även Taflin (2007) 

att rita var en strategi som ofta förekom vid problemlösnings-uppgifter när läraren arbetade 

tillsammans med eleverna. 

 

I motsats till Csikos et al. (2012) och Taflin (2007) som genomförde en undersökning med elever 

har Marchis (2011) genomfört en enkätundersökning med lärare. Likheten var att det av resultatet 

framkom att rita underlättade förståelsen för eleverna gällande problemlösningsuppgifter (Marchis, 

2011). Studien genomfördes i Rumänien där 62 lärare deltog. Syftet var att ta reda på strategier som 

gjorde att eleverna blev mer självreglerande inom problemlösning i matematik. Resultatet visar 

även att om läraren ställde frågor till eleverna om deras tillvägagångssätt medförde det att eleverna 

kunde reflektera över sina strategier och resonemang (Marchis, 2011). Dessutom framgick det 

utifrån Hensberrys och Jacobbes (2012) resultat att rita var något som användes vid lösning av 

problemlösningsuppgifter. I studien medverkade sju amerikanska elever från en sommarskola 

mellan årskurs 4 och 5. Syftet var att öka elevernas problemlösningsförmåga genom att använda 

Polyas heuristiska strategier, där en av strategierna var rita dig till en lösning (Hensberry & Jacobbe, 

2012). 

Hitta mönster 

I denna underkategori har Passmore (2007), Marchis (2011) samt Taflin (2007) kommit fram till 

strategin hitta mönster är en användbar strategi att använd vid problemlösningsuppgifter. 

 

Till skillnad från tidigare nämnda studier har Passmore (2007) genom sin studie kommit fram till 

att en användbar strategi var leta efter mönster. Syftet med studien var att jämföra Polyas arbete mot 
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senare forskningsresultat, för att få syn på om Polyas strategier är användbara än idag. Genom att 

Passmore studerade forskningsresultat och utifrån dem fick syn på fyra allmänna råd som kunde 

vara användbara vid problemlösning, var ett av dessa råd leta efter mönster (Passmore, 2007). 

Dessutom framkom det från Marchis (2011) resultat att 77,5 % av lärarna rekommenderade sina 

elever att plocka ut och skriva ner det användbara från problemlösningsuppgifterna. Genom ett 

sådant tillvägagångssätt fick eleverna möjlighet att upptäcka mönster (Marchis, 2011). Ytterligare ett 

resultat som påvisade att finna mönster var en användbar strategi, är Taflins studie (2007). Resultatet 

visar att när läraren föreslog att eleverna skulle rita en tabell, fann eleverna mönster på många olika 

sätt (Taflin, 2007). 

Arbeta bakåt 

I denna underkategori har Eisenmann et al. (2015) samt Hensberry och Jacobbe (2012) kommit 

fram till strategin arbeta bakåt, vilket innebär att en reflektion sker över det tillvägagångsätt som 

eleven haft för att komma fram till en lösning. På det viset arbetar eleven bakåt för att se eventuella 

fel som uppstått under vägens gång.  

 

Till skillnad från ovan strategier har Eisenmann et al. (2015) samt Hensberry och Jacobbe (2012) 

kommit fram till att strategin arbeta bakåt kan öka problemlösningsförmågan. Genom Hensberrys 

och Jacobbes (2012) studie skulle eleverna fylla i en dagbok där det fanns specifika frågor som 

skulle hjälpa eleverna att reflektera över problemet och de resultat som de kommit fram till. Innan 

studien gick läraren igenom och modellerade hur eleverna skulle fylla i dagboken och under 

studiens gång diskuterade läraren tillsammans med eleverna och ställde även frågor. Resultatet visar 

att arbeta bakåt kan ha hjälpt eleverna i deras förmåga att lösa problem (Hensberry & Jacobbe, 

2012). Likväl har även Eisenmann et al. (2015) kommit fram till arbeta bakåt var en gynnsam strategi 

efter att lärarna hade introducerat strategin i undervisningen. Detta eftersom Eisenmann et al. 

(2015) påtalade att det var ett av de enklaste sätten för eleverna att komma fram till en lösning. 

Modeller 

I denna underkategori lyfts modeller fram som en strategi som lärare kan använda i undervisningen. 

Studierna av Morin, Watson, Hester och Raver (2017) samt Ng och Lee (2009) visar på att 

modellritning är en användbar strategi medan Soylus (2010) resultat visar på att läraren ska använda 

sig av konkreta modeller. 
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Genom att eleverna använde sig av modellritningsstrategin vid ordproblemlösning, visade det sig 

förbättra elevernas förmåga att lösa uppgiften (Morin, et al., 2017). Detta genom studien där syftet 

bland annat var att få syn på effekten av modellering i undervisningen om problemlösning för 

elever med svårigheter. Sex elever i årskurs 3 från USA genomförde prov vid olika tillfällen för att 

resultaten skulle bli jämförbara. Morin et al. (2017) har kommit fram till att i modellritning ingick det 

fyra kognitiva strategier som var omskrivning av frågan, visualisering, hypotes samt kontroll av 

uppgiften. Resultatet visar även på att om läraren byggde vidare på de kunskaper eleverna hade 

inom modellritning, ledde det till att eleverna lyckades lösa svårare uppgifter. Detta efter att läraren 

introducerat modellritning i undervisningen och successivt ökat svårighetsgraden (Morin et al., 2017). 

 

Dessutom kom även Ng och Lee (2009) fram till att ritning av modeller var ett användbart verktyg 

inom problemlösning genom att det blev visuellt och konkret. Detta genom att Ng och Lee (2009) 

genomförde studier i Singapore, varav den ena studien bestod av intervjuer med totalt 14 stycken 

grundskollärare. Resultatet visar att alla lärare som deltog var överens om att ritning av modeller var 

ett användbart verktyg. Däremot visade det sig vara svårt för de yngre eleverna att rita egna 

modeller vilket medförde att läraren använde färdiga bilder (Ng & Lee, 2009). 

 

Till skillnad från Morin et al. (2017) samt Ng och Lee (2009) kom Soylu (2010) fram till att problem 

bör lösas genom konkreta modeller. Detta genom att Soylu (2010) genomförde en studie i Turkiet 

där 110 lärare deltog genom att göra enskilda intervjuer samt prov som sedan samlades in. Syftet 

var att få fram vilka modeller som grundskolelärare använde sig av i undervisningen om 

problemlösning i matematik. Dock visade det sig att lärarna inte hade tillräckligt med kompetens 

för att använda sig av modeller inom problemlösning, samt att lärarna använde det på en för hög 

nivå för att eleverna skulle förstå (Soylu, 2010). 

Polyas heuristiska strategier 

De strategier som ingår i Polyas heuristiska strategier är rita en lösning, hitta mönster och arbeta bakåt, 

vilka även presenterats i de tidigare underkategorierna. Detta eftersom att visa på att strategierna 

kan användas var för sig men också för att de tidigare presenterade studierna visar på att de 

heuristiska strategierna är användbara än idag. Nedan presenteras tre studier av Eisenmann et al. 

(2015), Hensberry och Jacobbe (2012) samt Passmore (2007) vars resultat visar på att de heuristiska 

strategierna kan öka elevernas problemlösningsförmåga trots att Polya kom fram till dessa strategier 

för nästan 100 år sedan. 
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Användandet av heuristiska strategier har visat sig leda till en ökad problemlösningsförmåga. När 

läraren introducerade de heuristiska strategierna som rita en bild samt gå tillbaka och reflektera över 

resultatet, hjälpte det eleverna att lösa problemlösningsuppgiften (Hensberry & Jacobbe, 2012). 

Detta genom att Hensberry och Jacobbe studerade hur eleverna kunde öka sin problem-

lösningsförmåga genom att använda Polyas heuristiska strategier. Likt Hensberry och Jacobbe 

(2012) undersökte även Eisenmann et al. (2015) användningen av heuristiska strategier som 

baserades på Polyas arbete. Deras resultat visar att det har skett en ökning i alla klasser av 

användningen av heuristiska strategier och speciellt genom att arbeta bakåt (Eisenmann et al., 2015). 

 

Till skillnad från Hensberry och Jacobbe (2012) och Eisenmann et al. (2015) har Passmore (2007) 

genomfört en studie där resultatet visar att läraren inte ska fokusera på heuristiska strategier utan 

på metakognitiva färdigheter. Likheterna mellan Hensberrys och Jacobbes (2012), Eisenmanns et 

al. (2015) samt Passmores (2007) studier var att eleverna behövde lära sig strategier inom 

problemlösning. Passmore (2007) förklarade att det tar lång tid för eleverna att utveckla förmågan 

att lösa ett problem. Läraren var den som skulle vägleda eleverna genom arbetet med 

problemlösning och den strategi som användes var hitta mönster (Passmore, 2007). 

Sammanfattning 

Genom att läraren introducerade strategin gissa i undervisningen inom problemlösning, har det 

genom Eisenmanns et al. (2015) och Taflins (2007) studier visat sig vara användbart och välanvänt 

för eleverna. Till skillnad från Eisenmann et al. (2015) och Taflin (2007) kom Morin et al. (2017), 

Ng och Lee (2009) samt Soylu (2010) fram till att modeller, modellritning och konkreta modeller var 

användbara strategier som läraren kunde använda sig av i undervisningen om problemlösning. Men 

samtidigt påpekade Soylu (2010) att lärarna inte hade tillräckligt med kompetens för att använda 

sig av modeller inom problemlösning. Vidare kom Ng och Lee (2009) fram till att ritning av modeller 

var en effektiv strategi men att läraren behövde se till elevernas nivå, för att få syn på om de kunde 

rita egna bilder eller om läraren behövde använda sig av färdiga bilder. 

 

Polyas heuristiska strategier som är rita en lösning, hitta mönster och arbeta bakåt, visade även de andra 

studierna var användbara i undervisningen om problemlösning (Csikos, et al., 2012; Eisenmann, et 

al., 2015; Hensberry & Jacobbe, 2012; Marchis, 2011; Passmore, 2007; Taflin, 2007). Att rita sig till 

en lösning var en bra strategi att använda sig av (Csikos, et al., 2012; Hensberry & Jacobbe, 2012; 

Marchis, 2011; Taflin, 2007). Men eleverna kunde inte på egen hand ta sig an denna strategi utan 

att läraren införde det i undervisningen. Csikos et al. (2012) studie visar tydligt på detta, eftersom 
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experimentell gruppen var den grupp som tillämpade sig strategin på ett användbart sätt genom att 

de fått undervisning om det, till skillnad från vad kontrollgruppen fick. Vidare menar Passmore 

(2007) att inför läraren strategin hitta mönster kommer det medföra att eleverna på ett enklare 

tillvägagångssätt löser uppgiften. Eisenmann et al. (2015) samt Hensberry och Jacobbe (2012) 

redogjorde för att tillämpade eleverna sig strategin arbeta bakåt utvecklade det elevernas förmåga 

att lösa problemet. Däremot kan eleverna aldrig tillägna sig dessa strategier utan att läraren har 

introducerat dem i undervisningen. 

Strategier vid ordproblemlösning 

Under denna kategori presenteras strategier som läraren kan introducera i undervisningen om 

ordproblemlösning. Tre studier genomförda av Csikos et al. (2012), Vula, Avdyli, Berisha, Saqipi 

och Elezi (2017) samt Morin et al. (2017), visar på ökade resultat genom användning av nedan 

presenterade strategier. 

 

Genom att det tillämpades ritningar vid genomförandet av ordproblem, medförde det att eleverna 

på ett enklare sätt kunde lösa ordproblemuppgiften (Csikos, et al., 2012). Syftet med studien som 

Csikos et al. (2012) genomförde var att utveckla elevernas ordproblemlösningsstrategier. Lärarna 

som undervisade i de experimentella grupperna fick material för att undervisa eleverna om 

ordproblemlösning. Lektionerna genomfördes för att eleverna skulle bli medvetna om sina val och 

om sina ritningar för att öka sina matematiska förmågor. Eftersom eleverna var uppdelade i elva 

grupper, varav fem experimentella grupper och sex kontrollgrupper, fick eleverna olika sorters 

undervisning gällande problemlösning. Resultatet visar att de experimentella grupperna var mer 

benägna att tillämpa ritning som en strategi än kontrollgrupperna. Detta på grund av att lärarna som 

undervisade de experimentella grupperna fått ett material att gå efter, medan lärarna i 

kontrollgrupperna inte förändrade sin undervisning. Resultatet visar även att eleverna i 

experimentella grupperna var mer medvetna om vikten av att tillämpa ritningar vid ordproblem 

(Csikos, et al., 2012). 

 

Till skillnad från Csikos et al. (2012) har Vula et al. (2017) undersökt effekten av användning av 

metakognitiva strategier för att lösa matematiska ordproblem. Likheten mellan dessa två studier är 

att båda fokuserar på ordproblem, men det som skiljer sig är att de använder olika strategier för att 

ta sig an ett ordproblem. Studien som genomfördes av Vula et al. (2017), där 230 lärare och 263 

elever deltog visade att elever främst i årskurs tre ofta fick problem genom att inte förstå och tolka 

de aritmetiska operationerna. Genom att läraren i de experimentella grupperna fått material och 
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gett eleverna instruktioner gällande metakognitiva och självreglerande strategier, medförde detta ett ökat 

resultat gällande förmågan att lösa ordproblem. Ett metakognitivt lärande innebär att reflektion 

sker kring lärandet och tänkandet medan självreglerande är när eget initiativ tas kring inlärningen 

(Vula et al., 2017). 

 

Likväl som Csikos et al. (2012) och Vula et al. (2017) har Morin et al. (2017) undersökt 

ordproblemlösning. Skillnaden är att Morin et al. (2017) studerade effekten av tillämpningen av 

modellritning som strategi vid ordproblem. Där resultatet visar att modellritning var en effektiv strategi 

att använda sig av i undervisningen för att förbättra elevernas noggrannhet vid ordproblem (Morin 

et al., 2017). 

Sammanfattning 

Det Csikos et al. (2012) och Morin et al. (2017) kom fram till var att olika sorters ritningar inom 

ordproblemlösning utvecklade elevernas problemlösningsförmåga med förutsättningen att läraren 

hade material att arbeta efter. Medan Vula et al. (2017) kom fram till att användning av metakognitiva 

och självreglerande processer utvecklade problemlösningsförmågan då eleverna fick lära sig att reflektera 

och ta egna initiativ efter att läraren introducerat det i undervisningen. 

Instruktionsstrategier och råd 

Det behöver inte alltid vara en konkret strategi som läraren använder sig av, som exempel hitta 

mönster, gissa eller arbeta bakåt, utan det kan vara en instruktion som eleverna får av läraren. I denna 

kategori kommer tre studier av Lee och Huh (2014), Arends, Winnaar och Mosimege (2017) samt 

Pehkonen, Näveri och Laine (2013) beröras och deras strategier som läraren kan använda sig av i 

undervisningen om problemlösning i matematik. 

 

Lee och Huh (2014) genomförde en amerikansk studie om hur lärarnas instruktionsstrategier 

påverkade elevinlärningen inom matematik. Detta genom tvärsnittsobservationer där drygt 7400 

elever och 540 lärare deltog. Resultatet visar att instruktionsstrategier gav god effekt när läraren 

presenterade arbetsområdet på ett aktivt sätt, genom att ställa frågor och låta eleverna vara delaktiga 

i diskussionen (Lee & Huh, 2014). Liksom Lees och Huhs (2014) studie genomförde även Arends 

et al. (2017) en studie som byggde på data från TIMSS. I Arends et al. (2017) studie framkom det 

att om läraren hade en tydlighet, ett engagemang och anpassade lektionerna medförde det att eleverna blev 

mer intresserade och kände att undervisningen blev meningsfull. Det visade sig även vara 
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betydelsefullt för eleverna eftersom läraren tillbringade mer tid åt att arbeta med problemlösning 

tillsammans med hela klassen (Arends et al., 2017). 

 

Till skillnad från Lee och Huh (2014) och Arends et al. (2017) genomförde Pehkonen et al. (2013) 

ett forskningsprojekt som innefattade en finsk–chilensk studie som genomfördes med 

observationer. I projektet deltog 102 elever i årskurserna 3–5 där syftet var att få fram om öppna 

problemlösningsuppgifter utvecklade elevernas färdigheter. Resultaten visar att eleverna hade stor 

potential, vilket utnyttjades på det viset att läraren använde sig av kreativa uppgifter som öppna 

problemlösningsuppgifter (Pehkonen et al., 2013). Det visade sig även vara viktigt att läraren engagerade 

sig i att förnya undervisningen (Pehkonen et al., 2013). 

Sammanfattning 

Arbetssättet som framkommer i studierna av Lee och Huh (2014), Arends et al. (2017) samt 

Pehkonen et al. (2013), visar på att läraren utvecklar elevernas färdigheter genom att engagera sig i 

undervisningen, ha en tydlighet, använda sig av instruktionsstrategier samt öppna problemlösningsuppgifter. 

Läraren ska även arbeta aktivt, låta eleverna vara delaktiga, ställa frågor och tillbringa mer tid åt 

problemlösning. 
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Diskussion 
I följande diskussion har inledningsvis metodarbetet för denna litteraturstudie värderats. De olika 

valen i arbetet med datainsamlingen och databearbetningen har problematiserats och genom detta 

genomfördes en metoddiskussion. Följt av detta diskuterades resultaten i relation till bakgrund och 

syfte för att besvaras studiens frågeställning. 

Metoddiskussion 

På grund av att det uppmärksammats att resultaten i de nationella proven för de svenska eleverna 

sjunkit, var det högst aktuellt att få fram forskning kring valt problemområde, som handlar om 

strategier som lärare kan använda sig av i undervisningen för att öka elevernas 

problemlösningsförmåga. En begränsning som användes för denna litteraturstudie var åldern på 

eleverna. Åldrarna som i huvudsak förekommer är 7–15 år, men en studie innefattar åldrarna 11–

18. Detta eftersom de strategier som framkommer genom studiens resultat kan användas i alla 

åldrar så länge lärare konkretiserar undervisningen efter elevernas behov. 

 

Genom att sökningarna genomfördes på engelska breddades synen av strategier vid 

problemlösning från Sverige till andra delar av världen. Någon svensk forskning kring strategier i 

undervisningen om problemlösning framkom inte utifrån litteraturstudiens söksträngar. Hade 

däremot sökorden ändrats hade resultatet för träffarna sett annorlunda ut. Det var inget som 

genomfördes eftersom valda söksträngar gav träffar som svarade på litteraturstudiens 

frågeställning. Det som bör uppmärksammas är att hänsyn togs till de berörda ländernas 

undervisning, eftersom undervisningen ser olika ut beroende på vilket land man befinner sig i. 

Därför värderades källorna utifrån om de ansågs vara relevanta även för svensk undervisning. Det 

som också framkom var att andra delar av världen står med samma problem när det gäller 

problemlösning. 

 

Trots att det genomfördes sökningar i databasen SwePub framkom det få svenska träffar som 

dessutom inte var användbara, eftersom resultaten inte syftade till vald frågeställning. Å ena sidan 

kan denna litteraturstudie ses som en svaghet, med tanke på att den endast innehåller en svensk 

källa. Å andra sidan kan den ses som tillförlitlig eftersom de internationella källorna som används 

belyser liknande resultat, trots studierna är genomförda i olika delar av världen. Med det sagt har 

det inte någon betydelse vart i världen vi befinner oss, när det kommer till undervisning om 

problemlösning i matematik. 
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Till en början framkom det flera artiklar som var av intresse, men som senare visade sig inte vara 

vetenskapliga. Eriksson Barajas et al. (2013) framför att en vetenskaplig tidskriftsartikel ska 

innehålla en sammanfattning, inledning eller bakgrund, syfte, metod, resultat, diskussion och vilka 

referenser som använts. Ett problem som uppstod var att det inte framkom något tydligt resultat 

trots att artiklarna var av intresse och innehöll sådant som skulle tänka sig vara användbart till 

denna litteraturstudie. Vissa av källorna som framkom utifrån sökningarna valdes bort på grund av 

att de inte hade någon tydlig vetenskaplig struktur vilket resulterade i att resultaten uppfattades som 

otydliga. Trots att Passmores (2007) studie inte hade en tydlig uppbyggnad av en vetenskaplig 

tidskriftsartikel valdes den att användas. Detta på grund av att den var granskad men också för den 

bygger på att ställa Polyas tidigare verk mot senare forskningsresultat. Utifrån det anses källan 

aktuell att använda, eftersom resultaten som framkom visar utifrån senare forskning att Polyas verk 

än idag är användbart i undervisningen. 

 

Det som märktes när källorna bearbetades var att metoden varierade från de olika studierna. Flera 

av källorna hade mer än en metod, vilket anses som positivt och gör att källan blir mer tillförlitlig. 

Vissa källor hade enbart en metod som exempelvis Marchis (2011), som genomfört sin studie på 

lärare genom enkätfrågor. Det som kan ses som positivt är att det var verksamma lärare som deltog 

och det ökar tillförlitligheten till källan. Det fanns källor som enbart riktade sig mot elever och 

dessa togs med därför att de stämde överens med andra källors resultat. Poängen är att, ska eleverna 

ha möjlighet att använda sig av de strategier som visat ge resultat måste det börja hos läraren. Detta 

på grund av att läraren genom undervisningen ger eleverna de rätta verktygen för att lösa problem. 

 

I Sverige finns det ett vetenskapsråd där de etiska principerna presenteras. I denna litteraturstudie 

presenteras en svensk studie, Taflin (2007), där de etiska principerna användes. Det framkom i få 

artiklar att namnen var fiktiva och i en av dem förekom det även att föräldrarna godkänt elevernas 

deltagande. De studier som berörde TIMSS fanns det en anonymitet, eftersom eleverna inte skriver 

ut sina namn och att studierna oftast är stora. Dock kan forskare aldrig garantera anonymiteten 

fullt ut. Eftersom det inte framkom något om etik i flertalet källor kan det bero på att de etiska 

principerna inte ser ut som det gör i Sverige. Det kan även bero på att de källor som valts att 

användas är vetenskapliga artiklar där det troligtvis ligger mer arbete bakom, som inte framkommer 

i själva artikeln. 
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Resultatdiskussion 

I denna resultatdiskussion kommer resultatet att problematiseras i relation till syfte och 

frågeställning samt återkopplas till bakgrunden. De strategier som berörs i denna litteraturstudie är 

bara en bråkdel av alla strategier som finns att använda sig av i undervisningen om problemlösning 

i matematik. De strategier som presenteras i denna litteraturstudie valdes ut eftersom det är enkla 

strategier att arbeta med samt att de går att använda i hela grundskolan. 

 

Trots att tidigare forskning visar på att elever redan i tidig ålder har strategier för att lösa problem 

(Ahlberg, 2000; Lester, 1996; Olsson, 2000), visar ändå resultaten för de nationella proven i 

matematik på en nedgång inom problemlösning (Skolverket, 2015; Skolverket, 2016b). Vi anser att 

detta är ett problem och kan bero på att lärare inte tar tillvara på elevernas kunskaper när de börjar 

skolan. Det vi måste göra är att ta reda på vad för kunskaper eleverna besitter för att sedan kunna 

bygga vidare på det. Enligt Arends et al. (2017) blir eleverna mer intresserade om läraren har en 

tydlighet, ett engagemang och anpassar lektionerna samt arbetar aktivt med problemlösning i hela klassen. 

Dessutom står det i läroplanen (Skolverket, 2017b) att eleverna ska utveckla förmågan att lösa 

problem med valda strategier, det som däremot inte framgår är vilka strategier lärare ska lära ut till 

sina elever. Hade kommentarmaterialet belyst vilka strategier som lärare kan använda, skulle 

undervisningen blivit lika för alla om lärare valt att använda sig av strategierna. Detta hade 

förmodligen även lett till ett annat resultat i de nationella proven. Det hade också medfört att vi 

levt upp till målet om en likvärdig utbildning som Skolverket (2017b) skriver fram. 

 

Delar av resultaten i denna litteraturstudie visar på en elevnivå, men eleverna kan inte ta sig an ovan 

nämnda strategier utan lärarens kompetens och introduktion i undervisningen. Utan lärarens 

undervisning kan eleverna aldrig bli några erfarna problemlösare enligt Lester (1996). Vidare påstår 

Passmore (2007) att det tar lång tid innan eleverna befäster kunskapen för att lösa ett problem. 

Därför behöver lärare besitta en större kunskap än vad som lärs ut och det stöds av Polya (2005), 

genom att han redogör för att läraren måste kunna mer än eleven. Givetvis är det bra om lärare 

kan mer än eleven, men allting handlar inte om hur mycket lärare kan utan det handlar om vad som 

sker i undervisningen. Csikos et al. (2012) poängterar att den lärare som har material att arbeta med 

tar till sig ny kunskap och utvecklar undervisningen vilket ger eleverna bättre förutsättningar att 

utveckla strategier om problemlösning i matematik. 

 

Elever som har svårigheter i matematik kommer få det mer problematiskt inom problemlösning 

(Lester, 1996). Därför kan till exempel strategin modellritning användas i undervisningen. Däremot 
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påtalar Ng och Lee (2009) att lärarna måste se till elevernas nivå när det gäller modellritning i 

matematik. Vidare menar Soylu (2010) att lärarna har för lite kompetens gällande undervisningen 

om problemlösning samt att de använder modeller på en alldeles för hög nivå. Trots det poängterar 

Ng och Lee (2009) att ritning av modeller faktiskt är en effektiv strategi som läraren kan introducera 

och konkretisera genom att använda sig av färdiga bilder. Detta för att det ska hamna på en rimlig 

nivå för eleverna, oavsett i vilken fas de befinner sig i. Efter att läraren introducerat modellritning i 

undervisningen, kan läraren med fördel öka svårighetsgraden vilket Morin et al. (2017) förespråkar. 

Genom att succesivt öka svårighetsgraden resulterar det i att elevernas problemlösningsförmåga 

utvecklas. 

 

Flera av de strategier, rita en lösning, hitta mönster och arbeta bakåt, som resultatet visar på ingår i de 

heuristiska strategierna som är grunden i Polyas (2005) verk. Genom flera studier, Eisenmann et 

al. (2015), Hensberry och Jacobbe (2012), Passmore (2007) samt Taflin (2007), har det visat sig att 

de heuristiska strategierna används än idag och att läraren introducerar strategierna för eleverna. 

Polya (2005) lyfter fram att läraren behöver se till sin egen position och förstå elevens eventuella 

svårigheter, för att kunna bedriva undervisning om problemlösning. Oavsett utbildning inom 

läraryrket behövs det en ständig fortbildning för att utveckla sin egen kunskap och undervisningen. 

 

Grevholm et al. (2014) poängterar att om läraren diskuterar olika strategier och tillvägagångssätt 

med eleverna kommer det hjälpa eleverna att utveckla problemlösningsförmågan. Vidare framför 

Marchis (2011) att om läraren ställer frågor till eleverna om deras tillvägagångssätt kommer det 

gynna eleverna, eftersom de får reflektera över sina strategier och resonemang. Likt Marchis (2011) 

anser vi att genom diskussion och samtal kring de tillvägagångssätt som eleven använder sig av 

uppkommer en reflektion kring lärandet, vilket kan öka förståelsen. Det kan även medföra ett 

kollegialt lärande då lärare, genom diskussion och samtal, får syn på vilka svårigheter som finns 

och behöver arbetas mer med. Ytterligare en studie som påtalar att det är effektivt när läraren ställer 

frågor till eleverna och låter de vara delaktiga i diskussionen kring problemlösningsuppgifter är 

Lees och Huhs (2014) studie. Dessutom poängterar Arends et al. (2017) att om diskussionen görs 

i helklass är det mer betydelsefullt än om det sker i smågrupper. Däremot anser vi att diskussioner 

i smågrupper där lärare aktivt går runt och ställer frågor, kan vara en fördel till en början för att 

sedan ha diskussion i helklass. Detta medför att alla elever har chans att komma till tals. Precis som 

Olsson (2000) hävdar kan även grupparbete hjälpa de elever som har svårt med det matematiska 

språket, eftersom läraren kan anpassa grupperna efter elevernas kunskapsnivåer samt att eleverna 

även kan läsa och tolka uppgiften tillsammans. 
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Precis som Boaler (2011) anser vi att problemlösning är den centrala delen inom matematik, 

eftersom det innefattar flera områden. Problemlösning är något som behöver arbetas med 

kontinuerligt eftersom vi stöter på problem varje dag. Därför underlättar det om lärare lär ut 

strategier som hjälper eleverna att ta sig igenom problem i vardagen. 
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Slutsats och implikation 
Resultatet i denna litteraturstudie visar vilka konkreta strategier lärare kan arbeta med i 

undervisningen om problemlösning i matematik, vilket också ger svar på litteraturstudiens fråge-

ställning. Resultatet visar också hur lärare kan utforma undervisningen för att nå ett ökat lärande. 

 
De konkreta strategierna som visar sig i resultatet är: 

• Gissa och prova sig fram 
• Rita en lösning 
• Hitta mönster 
• Arbeta bakåt 
• Modellritning 
• Konkreta modeller 
• Heuristiska strategier 
• Ritningar vid ordproblem 
• Instruktionsstrategier 
• Kreativa uppgifter 

 
Slutsatsen blir att om lärare använder sig av ovan nämnda strategier i undervisningen om 

problemlösning i matematik, kan det bidra till utveckling av elevers problemlösningsförmåga. Detta 

resulterar i att eleverna får syn på olika strategier som går att använda sig av i lösning av 

problemlösningsuppgifter i matematik. Har eleverna dessa strategier som verktyg blir det ett mer 

metakognitivt och självreglerande arbete, eftersom flera av dessa strategier handlar om att reflektera 

och tänka över den pågående processen. 

  

En annan slutsats är att om lärare engagerar sig och har en tydlighet i undervisningen kan det 

underlätta för eleverna. Använder sig lärare av diskussion i helklass och genom att ställa frågor har 

det visat på en bättre undervisning, eftersom eleverna får chansen att reflektera men också att lärare 

får syn på var bristerna finns. 

  
Genom att vi fått syn på dessa strategier kan det underlätta för oss samt andra verksamma lärare. 

Fördelen med att få fram flertalet strategier som vi kan använda oss av gör att vi kan anpassa 

undervisningen för varje enskild elev, eftersom det som inte fungerar för en elev kan fungera för 

en annan. Därför kan en fortsatt forskning vara att tillämpa strategierna som framkommit i denna 

litteraturstudie i undervisningen för att se om elevernas förmåga utvecklas. För att få syn på om 

elevernas problemlösningsförmåga utvecklas kan vi observera, intervjua och använda test för att 

få syn på en eventuell förbättring. Genom att använda oss av några av resultatets strategier kan vi 
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också få syn på om dessa strategier fungerar i svensk skola med tanke på att det till största del är 

internationell forskning vi använt oss av i denna litteraturstudie. 
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Bilaga A 
Databas Manuell eller 

systematisk 
sökning 

Söksträng Avgränsningar Totalt 
antal 

träffar 

Urval 
1 

Urval 
2 

Urval 3 

ERIC 
2018-
04-10 

Systematisk Mathematics 
AND 

”problem 
solving” 

AND 
”teaching 
methods” 

Peer reviewed, 
Elementary 

secondary education 

101 13 10 3 

ERIC 
2018-
04-11 

Systematisk Mathematics 
AND 

”problem 
solving”  

AND 
”teaching 
methods” 

Peer reviewed, 
Primary education 

68 9 2 1 

ERIC 
2018-
04-11 

Systematisk Mathematics 
AND 

”problem 
solving” 

AND ”word 
problem” 

AND 
”teaching 
methods” 

Peer reviewed. 
Elementary 
education 

45 3 3 3 

ERIC 
2018-
04-04 

Manuell Polya 
“problem 
solving” 

peer reviewed 
journal articals 

55 10 6 3 

SwePub 
2018-
04-16 

Manuell Taflin Doktorsavhandling 2 1 1 1 

ERIC 
2018-
04-24 

Manuell Marchis AND 
"problem 

solving" AND  
strategies 

peer reviewed 1 1 1 1 

ERIC 
2018-
04-27 

Manuell “problem 
solving” AND 

bar models 

peer reviewed 
 

20 1 1 1 
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Arends, F., 
Winnaar, 
L., & 
Mosimege, 
M. (2017) 

Syftet med studien är att  
få reda på vilken inverkan  
lärarutbildningen samt  
verksamma lärare har på  
elever gällande matematik.  x       x x Åk. 9 

300 
skolor Sydafrika 

Csikos, C., 
Szitanyi, J., 
& 
Kelemen, 
R. (2012) 

Syftet med studien är att 
undersöka och utveckla 
elevernas kunskaper om  
ordproblemlösnings–
strategier. x  x x     x  Åk. 3 

244 
elever Ungern 

Eisenmann
, P., 
Novotná, 
J.,  
Pribyl, J. & 
Brehovský, 
J. 
(2015). 

Syftet med studien är att 
se eventuella förändringar 
i elevernas lösningar av 
problemuppgifter.  x  x x   x x  

11–18 
år 

3 
klasser  

62 
elever Tjeckien 

Hensberry, 
K.K. & 
Jacobbe, T. 
(2012). 

Syftet med studien är att 
öka elevernas 
problemlösningsförmåga 
genom Polyas heuristik 
strategier.    x x  x  x  Åk. 4 

7 
elever USA 

Lee, D., & 
Huh, Y. 
(2014) 

Syftet med studien är att 
undersöka vilka  
instruktionsstrategier  
som är positivt relaterade 
till studenternas 
lärandemål.  x   x    x  Åk. 8 

7377 
elever 
532 

lärare USA 

Marchis, I. 
(2011) 

Syftet med studien är att 
utveckla strategier som 
gör att eleverna blir mer 
självreglerande inom 
problemlösning. 

 x        x  
62 

lärare Rumänien 
Morin, L. 
L., Watson, 
S.M.R.,  
Hester, P., 
& Raver, S. 
(2017) 

Syftet med studien är att 
få syn på effekten av 
modellering i 
undervisningen om 
problemlösning.    x     x  Åk. 3 

6 
elever USA 
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Ng, S.F. 
& Lee, K. 
(2009) 

Syftet med studien var  
att undersöka lärarnas 
uppfattningar och 
barns tillämpningar av 
modellmetoden.   x      x x  

14 
lärare  

5 
skolor Singapore 

Passmore, 
T. (2007). 

Syftet med studien är 
att undersöka Polyas 
arv. Vad har vi lärt oss 
av hans metoder och är 
de fort–farande 
relevanta idag?      x        

Pehkonen
, E., 
Näveri, L. 
& Laine, 
A. (2013) 

Syftet med studien är 
att få fram om öppna  
problemlösnings 
uppgifter utvecklar 
elevernas färdigheter.     x    x  

Åk. 
3-5 

102 
elever 

finsk- 
chilensk 

Soylu, Y. 
(2010). 

Syftet med studien är 
att få fram vilka 
modeller som lärare 
använder sig av i 
undervisningen om 
problemlösning.   x x      x 

Åk. 
1-5 

110 
lärare Turkiet 

Taflin, E. 
(2007) 

Syftet med studien är 
att få fram vilket 
lärande som 
uppkommer genom att 
arbeta med 
matematiska problem.   x  x   x x x 

Åk. 
7-8 

4 
klasser 

5 
lärare Sverige 

Vula, E., 
Avdyli, R., 
Berisha,  
V., Saqipi, 
B., & 
Elezi, S. 
(2017) 

Syftet med studien är 
att undersöka effekten 
av användningen av 
metakognitiva 
strategier för att lösa 
ordproblem. x   x     x x  

230 
lärare  
263 

elever Kosovo 
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