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Sammanfattning Första argument för studien är att problemlösning tar liten plats i 

undervisningen. Argument två för studien är att när olika lösningar 
synliggörs blir eleven uppmärksam på att det finns flera sätt att lösa 
problem. Tredje argument för studien är att läraren bör sätta sig in i 
elevernas intressen och perspektiv för att eleverna ska kunna 
utvecklas inom matematiken. Litteraturöversiktens syfte är att ta 
reda på vad forskning säger om hur lärare på lågstadiet arbetar med 
problemlösning i ämnet matematik, och mer specifikt, att besvara 
frågeställningen: Vilka strategier för problemlösning kan lärare 
använda sig av i sin undervisning?För att besvara frågeställningarna 
och uppnå studiens syfte har vi systematiskt tagit fram, analyserat 
och sammanställt vetenskapliga studier om lärandestrategier, 
metoder och problemlösningsuppgifter på lågstadier. Resultaten gav 
oss följande argument; digitala verktyg är en arbetsform som väcker 
intresse men även att många lärare känner osäkerhet vid 
användandet. Många forskare lyfter fram att elevnära uppgifter gör 
att eleverna känner större engagemang. Slutligen att flera forskare 
beskriver att elevernas kunskaper förbättras när de arbetar i grupp. 
Eftersom digitala verktyg var en arbetsform som återkom ständigt i 
resultaten av artiklarna, hade vidare forskning varit att undersöka 
och besvara “hur skiljer sig arbetet med digitala verktyg vid 
självständigt arbete och grupparbete?”. De implikationer vi erfarit är 
lärarens brist på kunskaper inom digitala verktyg samt att 
problemlösningsuppgifter kräver mer tid och planering utifrån 
lärarens perspektiv. 
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Förord 
Efter att ha avslutat kursen matematik för grundlärare F-3 på högskolan i Halmstad upplevdes 
ett ökat intresse för problemlösningsuppgifter. Under kursens gång öppnades våra ögon för 
arbetet kring problemlösningsuppgifter, eftersom arbetet med problemlösning inte bara 
gynnar de matematiska kunskaperna utan även utvecklar elevers kunskaper och förmågor i 
andra ämnen samt privatlivet. Utifrån erfarenheter på vår verksamhetsförlagda utbildning 
framkom tankar kring att det arbetas för lite med problemlösningsuppgifter i 
matematikundervisningen, och eleverna vet inte vilken strategi och metod de ska använda sig 
av för att lösa uppgiften. Framförallt ville vi utveckla våra egna kunskaper kring hur vi som 
blivande lärare kan arbeta med problemlösningsuppgifter så att eleverna får intresse för det. 
  
Vi vill tacka våra handledare för stöd under arbetets gång, för deras givande kommentarer och 
kloka tankar. Tacksamhet riktas även till studenterna i vår handledargrupp för intressanta 
samtal och deras goda råd. Slutligen vill vi tacka Mattias Rundberg för att ha inspirerat oss till 
att vilja skriva om detta ämnesområde. Arbetsfördelningen har fördelats lika under arbetets 
gång. Artiklarna lästes var för sig och diskuterades gemensamt. 
  
Isabelle F Jämsén 
Frida Nilsson 
  
2018-06-01 
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Inledning 
Matematik är ett av de tre huvudämnena som arbetas med under alla år i grundskolan. PISA:s 
(Programme for International Student Assessment) undersökning som gjordes 2015 visar att 
matematikresultaten i Sverige ökat sedan PISA:s undersökning som gjordes 2012. Trots det 
ligger resultaten för svenska elever fortfarande lägre än det resultat som nåddes 2003. Överlag 
ligger Sveriges matematikresultat på en lägre nivå än andra nordiska länder (Pisa, 2015). 
Läroplanen (Skolverket, 2017:56-57) innehåller flera olika arbetsområden som ska undervisas 
i, inom matematik, en av dessa delar är problemlösningsuppgifter som ska arbetas med redan i 
årskurs ett. Under centralt innehåll står det att eleverna i dessa åldrarna ska arbeta med 
strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer (Skolverket, 2017:57). 
Strategierna är en av de delar denna studie kommer att fokusera på, detta beskrivs vidare i 
syfte och frågeställning. 
 
Gullbrand (2012:15) diskuterar att lärare som arbetar med problemlösning ofta lutar sig mot 
sina erfarenheter och det läromedel de är vana att arbeta med. Detta leder till att eleverna inte 
får så stor variation i uppgifterna. Vi har konstaterat att problemlösning tar liten plats i 
undervisningen, och dessutom att få matematikböcker innehåller problemlösningsuppgifter. 
Sandström och Renström (2009:27) presenterar att flera lärare anser att arbetet med 
problemlösningsuppgifter tar mycket tid av undervisningen, eftersom eleverna måste få 
chansen att verkligen fundera och bearbeta de olika problemen. Det krävs därför att eleverna 
får chansen att arbeta med de olika förmågorna, vilket de får göra när de provar på olika typer 
av problemlösningsuppgifter (Ulin, 2011:34). De förmågor som används vid problemlösning 
kommer diskuteras vidare i studiens bakgrund. 
 
Ulin (2011:33) belyser att eleven utvecklas inom matematik genom att arbeta med 
problemlösning och att eleven bör få chansen att sitta ner i lugn och ro med de olika 
uppgifterna. Ulin (2011) skriver att lärarens egen kreativitet kring problemlösningsuppgifter 
påverkar elevernas utveckling. I förberedelserna av denna studie har funderingar kring 
lärarens roll och de strategier som används för att arbeta med problemlösningsuppgifter inom 
matematiken uppkommit. Skoogh och Johansson (2011:114) nämner att läraren inte ska 
förklara för eleverna hur de ska lösa ett problem och inte heller leda dem raka vägen fram till 
svaret, vilket kommer att ta mycket tid av undervisningen. 

Bakgrund 
Denna studie kommer belysa ämnet matematik, där begreppet problemlösning kommer 
fördjupas. För att avgränsa studien har undersökningen utgått från lärarens perspektiv för att 
undersöka vilka strategier som används för att väcka elevernas intresse för problemlösning. 
Vidare i denna bakgrund kommer förhållandet mellan läroplanen och problemlösning 
beskrivas. Skoogh m.fl. (2011:114) framför att läraren har det största ansvaret vid arbetet med 
problemlösning. De menar att lärarens förklaringar är det som leder eleven framåt i arbetet 
och att det därför är lärarens tankearbete som leder eleven fram till rätt metod. Detta beskrivs 
vidare under rubriken lärarens roll för att få fram en tydligare bild av vad läraren faktiskt kan 
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göra för att väcka elevernas intresse för problemlösning. Begreppet problemlösning är en 
central del i denna studie och kommer därför också att definieras. I texten kommer även några 
av de begrepp som är återkommande att definieras. Bjereld m. fl. (2002:99) poängterar att om 
en studie ska ha en hög validitet krävs det att du gjort en noga operationalisering och lyfter 
fram vikten av att definiera begrepp som ständigt återkommer i texten. Att precisera och 
bibehålla hög trovärdighet är viktigt i skrivandet för att få fram en intressant och givande text. 
  
Läroplanen idag 
En av skolans främsta uppdrag är att den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt 
en livslång lust att lära (läroplanen, 2017), vidare beskrivs även vikten av att skolan ska 
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och 
omsätta idéer i handling och lösa problem. Enligt läroplanen (Skolverket, 2017) ska 
kunskaper i matematik ge eleverna förutsättningarna att fatta välgrundade beslut och ökar 
deras chanser att bli en del av samhällets beslutsprocesser. Kärre och De Ron (2016:8) menar 
att i takt med att samhället är i ständig förändring, har matematiken växt efter behovet av att 
lösa problem, bygga uppfinningar och finna nya upptäckter. Styrdokumenten belyser under 
centralt innehåll (Skolverket, 2017), problemlösning som en egen rubrik. Under 
problemlösning i centralt innehåll står det “ Strategier för matematisk problemlösning i enkla 
situationer” och “Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer” 
(Skolverket, 2017:57). 
  
Under rubriken “syfte” i läroplanen (Skolverket, 2017) framkommer det att matematiken ska 
syfta till att utveckla kunskaper inom matematiken och dess användning i vardagen, samt 
andra ämnesområden. Karlsson och Kilborn (2015:16) anser att all matematikundervisning 
skall fungera som verktyg för problemlösning. Det beskrivs hur undervisningen ska väcka 
elevernas intresse för matematik, och deras förmåga att använda den i olika sammanhang. 
Beskrivningen av syftet fortsätter med att undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar 
sin förmåga att formulera, lösa, reflektera och värdera problem. Under kunskapskraven i 
läroplanen till årskurs tre nämns att “Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer 
genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär” 
(Skolverket, 2017:60). Det är skolan och lärarna som ska ge eleverna dessa verktyg, det krävs 
att strategierna presenteras och arbetas med ett flertal gånger för att eleverna ska få förmågan 
att använda dessa i olika situationer. Läroplanen (Skolverket, 2017) beskriver dessutom att 
eleverna ska få möjlighet att reflektera över sitt lärande. Häggblom (1995:41) poängterar att 
elever som använder sig av olika uttrycksformer såsom rita, samtal eller skriva vid 
problemlösning, får chansen att reflektera över att det finns olika sätt att lära och vilket sätt 
som passar eleven bäst. 
  
Läroplanen (Skolverket, 2017) presenterar fem förmågor som matematikundervisningen ska 
utgå från. Förmågorna är inte anknutna till specifika matematiska innehåll, utan avsikten är att 
elever ska använda sig av förmågorna i olika situationer när de räknar matematik. De fem 
förmågorna inom matematik är begreppsförmågan, resonemangsförmågan, 
problemlösningsförmågan, kommunikationsförmågan och metodförmågan. Karlsson m.fl. 
(2015:17) framför att en förutsättning för att bli en god problemlösare är att eleven har en 



 6 

förmåga att resonera inom det aktuella ämnet. Resonemangsförmågan definierar Häggblom 
(2013:198) som att eleven kan argumentera och förklara lösningen till ett problem, samt 
uppskatta om det är rimligt. Häggblom (2013:201) uttrycker att en lärare som ställer frågor, 
gör att eleverna får reflektera över sina svar, vilket ger eleverna möjlighet att utveckla sin 
resonemangsförmåga. Kommunikationsförmågan är nära kopplad till begreppsförmågan som 
även kan vara viktig när elever löser matematiska problem. Kommunikationsförmågan 
utvecklas och hjälper eleverna att uttrycka sitt tänkande och lär sig resonera matematiskt. 
Vidare hjälper kommunikationsförmågan eleverna att våga göra antaganden när de stöter på 
problem (Häggblom, 2013:44). 
  
Strategier för problemlösning 
Den problemlösning som beskrivs i detta arbete är den som det arbetas med inom 
matematiken, där syftet är att lösa uppgifter. Kärre och De Ron (2016) framför att matematisk 
problemlösning beskrivs på olika sätt, men påstår att den vanligaste beskrivningen av ett 
matematiskt problem är relationen mellan något som är bekant och något som är obekant. De 
framhäver också att alla ser ett problem på olika sätt och att det som inte är ett problem för 
någon, är ett problem för någon annan. Det beror på personens tidigare kunskaper, färdigheter 
och tekniker hur den matematiska problemlösningen ska angripas (Kärre m.fl, 2016). I 
vardagslivet stöter elever på ett flertal problem som kan associeras med en svårighet, ett 
problem är något som de vill lösa, men inte riktigt vet vilket tillvägagångssätt de ska använda 
sig av. Kärre m.fl (2016: 36) påstår att problemlösning kan beskrivas som den tankeprocess 
som används för att lösa problem. Problemlösning är därför något man arbetar med ständigt i 
det vardagliga livet, och för barn kan dessa problem vara väldigt simpla saker. 
  
Häggblom (2013:161) beskriver tankar kring hur människor löser matematiska problem, och 
att de då utvecklar bland annat tankar, kreativitet, tålamod och analysförmåga. Eftersom ett 
problem inte vanligtvis är det andra likt behöver du använda dina förkunskaper och kreativa 
förmåga att se nya samband och dessutom klara andra vardagliga situationer i livet. Ahlberg 
(1995:41) redogör för att förståelsen för ett problem skapas i relationen mellan elevens vardag 
och det matematiska innehållet. Eftersom det är ett problem som ska lösas inom matematiken 
kan det vara svårt för eleven att veta vilken strategi eller metod de ska använda för att lösa 
problemet (Ncm, 2010). Med metod avses vilket räknesätt som är bäst lämpat att lösa 
problemet. På så sätt skiljer sig problemlösning från de fyra räknesätten eftersom 
problemlösningsuppgifter inte räknas ut på rutin och blir därför också en större utmaning för 
eleverna att lösa. Vid användning av begreppet strategier syftar vi i denna studie till 
problemlösningsstrategier. Exempel på problemlösningsstrategier är exempelvis rita, söka 
mönster, använda laborativt material, tabeller, gissa/pröva, förenkla problemet med mera 
(Palmér & Van Bommel, 2016:16). Med andra ord definieras strategi med hur elever tar sig 
an ett problem. Med lärarens strategier menas istället de olika arbetssätt läraren väljer att 
använda när hen undervisar. 
  
Häggblom (2013:169) diskuterar betydelsen av att eleverna ska utveckla en förståelse för 
matematiska metoder och begrepp. En del av arbetet med problemlösning är dessutom 
elevernas egna engagemang som ofta infinner sig när de upplever mening och motivation i 
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uppgifterna. Problemet bör därför vara något som eleverna kan relatera till i sin vardag och 
koppla samman med matematiska termer, följden blir att eleverna får en vilja att lösa 
problemet. Häggblom (2013:162) anser dessutom att känslan av att klara av en 
problemlösningsuppgift ger dessutom eleven större förståelse kring begrepp och metod 
eftersom det sätts i ett sammanhang.National Council of Teachers of Mathematics (Nctm), är 
en organisation som utvecklar och ger vägledning till lärare i deras matematikundervisning. 
Nctm (2010:3) nämner även att begreppsbildningen kan komma efter att ha arbetat med 
problemlösningsuppgifter. Rapporten framför också att lärarens uppgift att välja ut och 
utveckla problemlösningsuppgifter som sannolikt kan främja förståelsen för hur matematiska 
beräkningar ska göras (Nctm, 2010). 
  
Lärarens roll 
I alla ämnen har läraren en central roll i hur lärandet ska gå till i undervisningen. Karlsson m. 
fl. (2015:23) understryker vikten av att läraren har med sig tillräckligt goda kunskaper inom 
matematiken för att kunna undervisa de yngre eleverna samt skapa förståelse för matematik. 
Även Kärre m.fl. (2016:19) formulerar att läraren behöver kunskap inom ämnet matematik för 
att klara av att förstå elevernas förklaringar och redovisningar av uppgifter, kanske främst 
bland de yngsta eleverna. Bland de yngre barnen är det främst läraren som drar i trådarna för 
att väcka elevernas lust att lära och har därför en betydande roll. Kärre och De Ron (2016:16) 
lyfter fram att lärare bör sätta sig in i elevernas intressen och perspektiv för att eleverna ska 
kunna utvecklas inom matematiken. 
  
Häggblom (2013:163) beskriver komplexiteten med just problemlösningsuppgifter eftersom 
ett problem kan uppfattas olika. Ett problem för en elev kan vara en rutinuppgift för en annan 
elev, det kanske är just därför problemlösning är en krävande aktivitet utan tydliga gränser 
förklarar Gullbrand (2012:4). Trots detta kan problemlösning introduceras för yngre elever 
med leken som hjälp. Eleverna kan dramatisera problemlösningen och genom inlevelse förstå 
problemet mer konkret (Gullbrand, 2012). Även Skoogh och Johansson (2011:123) illustrerar 
att lekar, men också spel kan vara bidragande faktorer för kunskaper inom problemlösning. 
Genom att ha detta i åtanke kan läraren forma uppgifter som gör matematiken mer begriplig 
för barnen. Ahlberg (1995:47) belyser att problemlösningsuppgifter vars innehåll är kopplat 
till elevernas egna upplevelser och erfarenheter, kan leda till större inlevelse och en vilja att 
lösa en matematisk problemlösning. Inlevelsen hos eleverna hjälper dem även när de ska 
resonera för sina lösningsstrategier, eftersom det känns närmre för dom att diskutera 
(Ahlberg, 1995). 
  
Ahlberg (1995:40) uttrycker att många lärare anser att matematik är ett enkelt ämne att lära ut. 
Hon förklarar också detta påstående med att alldeles för många lärare utgår från en 
matematikbok, och om det är någon elev som ligger efter eller inte klarar av ett kunskapskrav 
inom matematik får denna elev träna extra utöver läromedlet. Ahlberg (1995:40) påpekar 
också att mera träning inte nödvändigtvis leder till ökad förståelse. Skoogh och Johansson 
(2011:115) problematiserar däremot att eleverna ofta har för lite kunskaper kring hur de ska ta 
sig an arbetet med en problemlösningsuppgift. De formulerar att eleverna ofta räcker upp 
handen direkt utan att tänka efter och försöka förstå problemet. Om detta uppstår, bör läraren 
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tillsammans med eleverna tala om vad problemlösningsuppgifter faktiskt innebär och arbeta 
med olika metoder tillsammans (Skoogh & Johansson, 2011:115). 
  
Problemlösningsstrategier 
Skoogh och Johansson (2011:114) påpekar att läraren framgångsrikt kan undervisa i 
problemlösning genom att tydliggöra de vanligaste arbetssätten för eleverna, där det inte bör 
glömmas bort att det som är svårt och okänt för eleven är en del av processen att bli en 
problemlösare. De sammanfattar att det inte finns några enkla tips för att göra detta, men att 
göra eleverna bekanta med användbara metoder kommer utveckla elevernas förmåga att 
kunna ta sig an en problemlösningsuppgift. Skoogh och Johansson (2011:124-125) kommer 
med flertal tips på strategier läraren kan uppmuntra eleverna att använda när de arbetar med 
problemlösningsuppgifter. I deras exempel ingår bland annat att man ritar bilder till sin 
uppgift, förenklar problemet med egna ord, arbetar baklänges, gör en tabell/diagram, konkret 
material (som idag brukar benämnas laborativt material) samt gissa och bedöma svarets 
rimlighet. 
  
Palmér och Van Bommel (2016:16) illustrerar precis samma strategier som Skoogh och 
Johansson (2011) men de nämner även att eleverna i de yngsta åldrarna gärna dramatiserar ett 
problem samt letar efter gemensamma mönster. Ahlberg (1995:48) beskriver att eleverna kan 
redovisa sina lösningar i diskussion med andra elever eller genom att illustrera bilder, detta är 
ett hjälpmedel för många elever på lågstadiet som inte utvecklat sin skrivförmåga. Vidare 
skriver Ahlberg (1995:50) att rita bilder hjälper eleverna att få en visuell förståelse för ett 
problem. Läroplanen (Skolverket, 2017:56) förespråkar att eleverna ska ges förutsättningar att 
utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva 
och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. Detta kan göras genom att 
använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser.  Dessa exempel kan ses som lösningsstrategier 
för att kunna förenkla uppgiften för eleverna. 
  
Grupparbeten som strategi 
Ahlberg (1995:40) beskriver vikten av att belysa elevers olika uppfattningar när de arbetar 
med problemlösningsuppgifter. När olika lösningar synliggörs blir eleven uppmärksam på att 
det finns flera sätt att lösa problem, och kanske ges insikter att det kan finns andra eller bättre 
strategier än de själva använder. Ahlberg (1995:42) resonerar kring Vygotskijs teori, hen 
presenterar att ett barn kan arbeta enskilt och uppnå en viss nivå. Med hjälp från lärare kan de 
dock nå ytterligare kunskaper. Detta konstaterande förklarar Vygotskij med den närmaste 
utvecklingszonen, “zone of proximal development” (ZPD). ZPD är den nivå som eleven kan 
nå med hjälp av andra och inte enbart sig själv. Karlsson och Kilborn (2015:17) förklarar 
möjligheterna till att lösa ett problem ökar när eleverna arbetar med kamrater eller sitter ner 
med en lärare. De nämner också att resonemang är en viktig del inom problemlösning och att 
det brukar bli givande om en lagom stor grupp får sitta ner och delge varandra sina 
lösningsstrategier (Karlsson & Kilborn, 2015:31). 
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Ahlberg (1995:43-44) förklarar Vygotskijs teori där samspelet mellan människor har en 
betydande roll för begreppsbildningen. Samarbete i smågrupper är ett sätt att lyfta fram 
elevernas olika lösningsförslag. På detta sätt får eleverna möjlighet att försvara sina egna och 
genom att värdera andras lösningsförslag. Ahlberg (1995) synliggör att elever vill hitta den 
rätta problemlösningsmetoden på ett problem och värdesätter lärarens lösningsförslag som det 
bästa. Ahlberg (1995) slår fast vid att fokus egentligen inte ska ligga i det rätta svaret, utan 
syftet är att eleverna ska få möjlighet att redogöra för hur de förstått problemet och ställa 
frågor till varandra. Den verbala kommunikationen är därför extra viktig (Ahlberg, 1995). 
Utifrån diskussion i smågrupper menar Ahlberg (1995) utifrån Vygotskijs teori att eleverna 
får med sig nya insikter som de kan använda i andra sammanhang. 
  
Ahlberg (1995:53) bekräftar att grupparbete resulterar i bättre eller minst lika effektiv 
inlärning som när eleverna arbetar enskilt. Å andra sidan framhåller Karlsson och Kilborn 
(2015:31) att samarbete i grupp inte alltid är okomplicerat och att det kräver en viss planering. 
Ahlberg (1995:53) diskuterar komplexiteten med att inte alla kommer till tals i helklass. En 
lösning Ahlberg (1995) nämner är att låta elever arbeta i smågrupper så att vissa elever löper 
mindre risk till att bli åhörare i diskussioner. Vidare lyfter Ahlberg (1995:89) fram just att 
samarbetet i grupp brukar vara invecklat och att det brukar vara svårt att fördjupa samtalen 
och få eleverna att framföra sina resonemang. Samarbete i grupp kan även variera beroende 
på problemlösningens innehåll. 

Syfte och frågeställning 
Problemlösning är en del av styrdokumenten som vi tidigare har nämnt och är därav en viktig 
del att arbeta med i skolan. Enligt egna erfarenheter upplevs brister på hur skolor arbetar med 
problemlösningsuppgifter  i skolans yngre år. Därför är syftet med denna studie är att ta reda 
på vad forskning säger om hur lärare på lågstadiet arbetar med problemlösning i ämnet 
matematik, utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
  
Mer precist vill vi besvara frågeställningen: 
Vilka strategier för problemlösning kan lärare använda sig av i sin undervisning? 

Metod 
I denna del kommer metoden för resultatdelen att beskrivas, användandet av databaser i de 
systematiska sökningarna samt manuella sökningsmetoder. Under rubriken sökord beskrivs de 
sökord som användes. Det beskrivs hur de olika söksträngarna tog form och vilket urval som 
gjordes för att få fram mest relevant resultat under rubriken söksträng. Där beskrivs även antal 
träffar före och efter avgränsningar. Användandet av manuella sökningar beskrivs därefter. 
Slutligen, beskrivs urvalet samt en dataanalys där granskningen av datamaterialet 
framkommer. 
  
Övergripande sökning 
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För att finna vetenskapliga artiklar kring lärares strategier när de undervisar i problemlösning 
gjordes systematiska sökningar i databaserna Education Resources Information Center 
(ERIC), SwePub och OneSearch. Efter att ha genomfört ett flertal testsökningar framkom 
några söksträngar som gav runt 60 träffar som sedan lästes igenom för att bedöma om dessa 
faktiskt var relevanta att ha med i studien. De artiklar som ansågs användbara skrevs ner i 
artikelöversiktstabellen som ger en snabb överblick över artiklarnas syfte och 
undersökningstyp. 
  
Sökord 
Sökorden som används i denna studie är ord som ansågs relevanta för vårt syfte och 
frågeställning. Sökningarna påbörjades i Swepub, på svenska eftersom denna sida med störst 
sannolikhet kunde ge oss relevanta resultat på vårt modersmål. Orden “matematisk”, 
“problemlösning” och “lågstadiet” började användas eftersom dessa blev de första som 
kändes användbara för att få fram information kring vår frågeställning.. Därefter översattes 
sökorden rakt av till engelska, samt att ordet “teaching” lades till eftersom studien berör 
lärarens perspektiv. Sökordet “grundskolan” eller “primary school” används för att få fram de 
yngre åldrarna så att det inte framförs forskning som berör exempelvis högstadieelever. 
Genom att skriva sökorden på svenska och engelska kom både svensk och internationell 
forskning fram. I databasen ERIC gjordes endast sökningarna på engelska och där blev även 
“teaching strategies” ett av de sökord som användes för att försöka få fram konkreta strategier 
som lärare kan använda. I SwePub användes också orden “methods” och “techniques” 
eftersom dessa ord i det engelska språket kan ha liknande betydelse som ordet “strategies”. 
  
Söksträng 
I denna tabell framgår vilka söksträngar som användes i studien i respektive databas. Antal 
träffar är de träffar som kom fram utan vidare avgränsningar. Tydligare beskrivning av 
användandet av söksträngar beskrivs nedan. 
  

Databas Söksträng Antal träffar 

SwePub matematisk problemlösning 46 stycken 

  teaching mathematical “problem 
solving” primary 

11 stycken 

ERIC teaching “problem solving” 19 067 stycken 

  "problem solving" AND 
"teaching strategies" 

678 stycken 

OneSearch problemlösning lågstadiet 3 stycken 

  problem solving AND strategies 828 243 stycken 
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  problem solving AND strategies 
OR methods OR techniques AND 
primary school 

610 stycken 

  “problem solving“ AND 
mathematics AND “team work” 

 2357 stycken 

 
Inledningsvis genomfördes systematiska sökningarna i SwePubs databas. För att skapa 
förståelse för hur databasen fungerade påbörjades sökningarna på svenska, den första 
söksträngen blev därför matematisk problemlösning vilket gav 46 träffar. Eftersom det inte är 
möjligt att göra avancerade avgränsningar i SwePub framkom det fort att ordet lågstadie var 
nödvändigt i söksträngen eftersom andra ålderskategorier och skolnivåer inte var relevanta för 
denna studie. Att ändra söksträngen till “matematisk problemlösning lågstadiet” gav oss 
istället noll träffar. Då genomfördes sökningen på engelska, efter tips från handledare, och 
söksträngen blev “teaching mathematical "problem solving" primary”, vilket resulterade i 11 
träffar. Efter att ha läst igenom alla abstrakt bedömdes vid första anblick fyra av dessa artiklar  
relevanta, varav två var vetenskapliga. Vid vidare läsning av artiklarna bedömdes dock att 
artiklarnas resultat inte passade in till syftet och frågeställningen. 
  
När det framkom att sökningarna i SwePub inte gav så många träffar, fortsatte sökningarna i 
ERIC. Den första söksträngen som gjordes där var “teaching “problem solving”” som gav 19 
067 träffar, därför avgränsas den med hjälp av alternativet education level: primary school, 
vilket gav 14 träffar. Citationstecknet användes vid sidan av orden problem solving eftersom 
sökningen skulle göras som ett sammansatt ord. De 14 träffar som framkom var så pass lågt 
antal att det lästes igenom utan vidare avgränsningar. Efter att ha granskat träffarna 
tydliggjordes att de flesta vetenskapliga artiklarna inte var tillgängliga för oss, vilket gjorde 
det svårare att finna relevanta artiklar som passar det syfte och den frågeställning studien 
innehåller. Därefter påbörjades användandet av booleska operatorer, såsom AND och OR, och 
nästa söksträng blev då “"problem solving" AND "teaching strategies"” vilket gav 678 
träffar. Efter att ha använt peer reviewed alternativet, minskades dessa till sex artiklar. Även 
denna sökning innehöll nästintill bara artiklar som inte var tillgängliga. De övriga resultaten 
med vetenskapliga artiklar hade då istället enligt vår bedömning för mycket fokus på elevens 
perspektiv och inte lärarens, vilket gjorde att fler systematiska sökningar genomfördes. 
  
För att komma vidare i sökningarna användes OneSearch, vilket är en databas via Högskolan i 
Halmstads bibliotek. Där påbörjades söksträngen på svenska, vilket endast gav ett fåtal träffar 
och ändrades därför till engelska. Den slutgiltiga söksträngen blev ”problem solving AND 
strategies OR methods OR techniques AND primary school”. Peer reviewed alternativet 
valdes för att endast få fram de vetenskapliga artiklarna. Eftersom detta gav tusentals träffar 
avgränsades söksträngen först till de senaste 10 åren, som då istället blev 610 träffar. Därefter 
ändrades tidsavgränsingen för söksträningen till de senaste fem åren, vilket resulterade i 266 
träffar. Att avgränsa till artiklar som ligger nära i tiden blir positivt eftersom artiklarna är 
utförda under samma läroplan som används nu, samt att studierna är moderna. Efter 
tidsavgränsningen, under avgränsingsalternativet ”subject” valdes alternativet teaching 
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methods som en ytterligare avgränsing på söksträngen, som gav oss 33 träffar totalt, studien 
fokuserar på lärarens strategier och därför kändes denna avgränsning relevant. För att bedöma 
lämpligheten lästes först alla de 33 artiklarnas abstract igenom, vilket resulterade i 12 
relevanta artiklar som sedan användes i resultatdelen. 
  
Efter att ha läst ett antal artiklar där det tydligt framkom att problemlösning och grupparbete 
var något som flera forskare hade undersökt, bedömdes grupparbeten i samband med 
problemlösning vara relevant för denna studie. Därför genomfördes ännu en sökning i 
OneSearch med söksträngen; “"problem solving" AND mathematics AND "team work"”. 
Söksträngens resultat gav 2357 träffar. Även denna söksträng avgränsades till de senaste fem 
åren och peer reviewed alternativet valdes vilket resulterade i 491 träffar. Eftersom detta var 
ett väldigt många träffar, valdes även följande ämnena som avgränsningar under rubriken 
”subject”; collaboration, mathematic education och problem solving vilket resulterade i 44 
artiklar. Samma metod som tidigare valts för att undersöka vilka av artiklarna som passade in 
på arbetet genomfördes, och av dessa valdes fem vetenskapliga artiklar ut att beskrivas vidare 
i resultatet.  
  
Manuell sökning 
I slumpmässiga sökningar som gjordes i googles databas då fann vi ett examensarbete som 
berörde problemlösningsstrategier där delar också kändes relevant för oss, i denna har även 
referenser i deras referenslista används som möjligtvis kunde passa in i vår studie. Liknande 
strategi användes efter att ha funnit relevanta referenser i olika vetenskapliga artiklar. Namnet 
på forskaren användes då för att undersöka vidare om denna person hade skrivit någon egen 
vetenskaplig artikel som kunde användas vårt arbete med att ta reda på vilka strategier läraren 
kan använda vid arbetet med problemlösning. 
  
Urval  
Efter att sökningarna genomförts och funnit ett 60-tal träffar påbörjades läsandet av alla 
abstract. I granskningen gjordes ett urval av de artiklar som faktiskt berörde lärarens 
perspektiv och arbete. Några av artiklarna innehöll både lärarnas och elevernas perspektiv, de 
som berörde elevensperspektiv, men även tog upp stategier som läraren kunde använda 
bedömdes också som relevanta för syftet och frågeställningen. Som tidigare nämnts var ett 
flertal artiklar inte tillgängliga och därför sållades dessa bort på en gång. I urvalet var det 
viktigt att artiklarna var vetenskapliga och därav valdes peer reviewed alternativet såfort det 
var möjligt.  Efter att ha läst igenom alla träffar vi från början fann relevanta utifrån våra 
söksträngar användes sedan valdes 17 av dessa artiklar ut att skrivas om i resultatdelen. 
 
Dataanlays  
Analysen av artiklarna påbörjades vid läsningen av artiklarnas abstrakt. Detta lästes för att få 
en inblick i hur artikeln var uppbyggd och vilken population den fokuserade på. Det blev 
nödvändigt för att kunna bedöma om artikeln passade in till vårt syfte och frågeställning och 
det var även på detta sätt som många artiklar som framkom vid sökningarna valdes bort. De 
artiklar som därefter bedömdes som relevanta studerades vidare. För att bedöma artiklarnas 
trovärdighet var vi noga med att undersöka så att alla studier hade med ett tydligt abstrakt, 
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bakgrund, metodavsnitt och resultatdel. Vid läsning upptäcktes att en artikel inte hade någon 
resultatdel alls och endast var på sju sidor, denna artikel bedömdes då som mindre trovärdig 
och valdes bort. Efter att ha läst igenom de 17 artiklar som tillslut bedömdes som relevanta 
började arbetet med att skriva ner nödvändig information i artikelöversiktstabellen. Därefter 
lästes artiklarnas resultat noggrannare igenom för att sedan skriva ner de delar av resultatet 
som blev relevanta för vår studie. Resultaten delades upp i teman under rubriker som används 
i resultatdelen.  

 
Resultat 
I denna del kommer de vetenskapliga artiklar som använts att presenteras. Här beskrivs vilka 
metoder som har använts i artiklarna, hur många som deltog och vilken typ av studie det är 
som beskrivs. Efter att ha läst artiklarna kunde artiklarna struktureras upp efter tre teman, 
vilket blev lärarens strategier, strategier som ökar elevers innehållskunskaper och digitala 
verktyg i undervisningen. Därefter presenteras de likheter och skillander som synliggjordes i 
resultatet.  
  
 
Lärarens strategier 
Kelly (2016:3) förklarar i sin vetenskapliga artikel att många lärare delar åsikter om arbetet 
med problemlösningsuppgifter i skolan. Lärarnas argument brukar vara att problemlösning är 
för svårt, att de inte finns i läroböckerna och även att det är svårt att mäta elevernas 
kunskaper. Kelly (2006:187) uttrycker styrkan i att belysa att problem finns i vår vardag hela 
tiden. Eleverna stöter på problem från när de vaknar tills de går och lägger sig, dessa problem 
görs effektivt och ofta i stöd från andra. Vidare nämner Kelly (2006:187) att när elever 
uppmuntras att tänka som problemlösare i fler situationer kommer de tillslut att bli mer 
effektiva i sin problemlösningsförmåga. Lärarens roll är till för att underlätta undervisningen 
istället för att styra förespråkar Kelly (2006:187). Vidare presenterar Kelly (2006:188) 
Vygotskijs teorier (1962), där hen studerat att elever utvecklar större matematiska kunskaper i 
stöd från en lärare än när de arbetar på egen hand. Kelly (2006:191) nämner att det laborativa 
materialet är till god hjälp för eleverna att begripa det abstrakta tänkandet. Trots detta är det 
oftast bara ett fåtal elever som får tillgång till laborativt material. Det laborativa materialet gör 
matematikuppgifterna mer konkret och hjälper alla elever oavsett nivå. Kelly (2006) hänvisar 
även till att använda sig av elevernas egna vardagssituationer i problemlösningsuppgifter 
eftersom det ökar drivkraften hos eleverna samt suddar bort det abstrakta tänkandet som kan 
vara svårt för elever. Uppgifterna blir istället konkreta och eleverna får möjlighet att engagera 
sig i problem som är kopplat till deras tidigare kunskaper. 
  
Wosnitza, Labitzke, Woods-McConney och Karabenick (2015) synliggör i sin fallstudie vilka 
strategier läraren använder när elever arbetar i grupper. Studien är baserad på kvantitativa 
metoder, där 78 låg- och mellanstadielärare deltog i enkätundersökningar. Utifrån svar på 
enkäterna framhäver Wosnitza m.fl. (2015:79-82) att lärare använder olika strategier när 
eleverna får arbeta i mindre grupper. Resultatet visar bland annat att 52% av lärarna tycker att 
grupparbete uppmuntrar eleverna att klara av problemlösningsaktiviteter och hjälper dem att 
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ta sig igenom svårigheter på egen hand. Det visas också att 60% av lärarna vill klargöra att 
eleverna förstår uppgiften och sedan se till att de påbörjar den, innan de ger dem rätt svar på 
uppgiften och att eleverna med detta sätt får chansen att lära av varandra. I resultatdelen delar 
Wosnitza m.fl. (2015) upp lärarna i två typer av grupper. Den ena gruppen lärare uppmuntrar 
eleverna att söka hjälp under grupparbetet vilket resulterade i 40 lärare, medans de resterande 
lärarna som deltog (38 stycken) menar att eleverna inte ska be om hjälp. Dock visar resultatet 
av undersökningen att 77 av lärarna faktiskt skulle hjälpa eleverna om eleverna bad om hjälp 
trots allt. Enkätundersökningen visar även att 87,9% av lärare i studien tyckte att eleverna 
skulle få be andra grupper om hjälp. Wosnitza beskriver att 62,1% av lärarna som deltog 
undervisar i en prestationsorienterad lärmiljö, medans resten istället arbetar med en 
mästarorienterad lärmiljö. I prestationsorienterade lärmiljön uttrycker lärarna att de ger 
eleverna instruktioner och ser till att alla fullföljer uppgifterna. I den mästarorienterade miljön 
ställer läraren istället öppna frågor och ger eleverna chansen att dela erfarenheter. 
  
Adams (2017) presenterar i sin studie olika strategier läraren kan använda sig av för att öka 
elevernas engagemang när det kommer till virtuella lärandemiljöer med stöd av olika teorier 
som fokuserar på elevernas lärande, behov och stöttning.“Knowledge Development Model” är 
en modell som används i studien, denna studie påstår Adams (2017:97-99) är designad för att 
ta fram nya etniska-, intellektuella- och kommunikationsstilar inom virtuellt lärande. Adams 
(2017) påstår att eleverna i en onlinemiljö får friheten att röra sig omkring miljön utan vidare 
hinder som kan finnas i ett klassrum. Modellen berör tre dimensioner, den berör lärare-elev 
relationen (när det handlar om att skapa kunskap), här formulerar Adams (2017) att eleverna 
istället för att bara sitta med en lärobok och ha diskussioner bör lärarna presentera virtuella 
miljöer som en helhet i undervisningen, inte bara små delar av den. Den andra dimensionen är 
elevens utveckling (strategier för lärande). Adams (2017) påstår att alla de användbara 
strategierna/verktygen för lärande kan användas inom det virtuella arbetssättet. Den tredje och 
sista dimensionen är förslag på tillvägagångssätt läraren kan använda sig av och vad som 
leder till lärande. Adams (2017) poängterar att virtuella verktyg kan vara lika användbara som 
de traditionella såsom skriva, laborativt material et cetera. Hen formulerar även att det finns 
ett flertal hemsidor som innehåller användbara inlärningsmaterial som eleverna kan arbeta 
med, eleverna kan hela tiden vara uppkopplade till varandra och samarbeta via olika chattar. 
Läraren har även tillgång till vad eleverna arbetar med och kan på detta sätt tydligt se om det 
uppstår missförstånd. 
  
Samtliga artiklar belyser olika strategier som läraren kan använda sig av till att engagera 
eleverna i problemlösningsuppgifter. Där Kelly (2006) belyser att läraren kan konstruera 
problemlösningsuppgifter som är hämtade från elevernas vardagsnära situationer. Wosnitza 
m. fl. (2015), å andra sidan, menar att grupparbeten engagerar eleverna. Grupparbetena menar 
Wosnitza m. fl. (2015) hjälper eleverna att ta sig an svårigheterna som kan uppkomma i 
arbetet med problemlösningsuppgifter och med stöd från kamrater kan de bemästra 
uppgifterna. Tredje resultatet presenteras av Adams (2017), som beskriver att lärare bör 
använda sig mer av virtuella lärandemiljöer vilket engagerar eleverna. Sammanfattningsvis 
visar resultatet från Kelly’s (2006) artikel att lärarens roll är betydande i arbetet med 
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problemlösningsuppgifter. Således är det läraren som väljer uppgifterna, leder samtalen samt 
väljer arbetssätt.  
  
Digitala verktyg i undervisningen 
Utifrån en fallstudie där 113 blivande lågstadielärare intervjuades, diskuterar Kilic och 
Sancar-Tokmak (2017) lärares erfarenheter om arbete med digital storytelling (DS) inom 
matematisk problemlösning. Kilic m.fl. (2017:27-35) förklarar att användandet av digitala 
verktyg tillsammans med problemlösningsuppgifter leder till att läraren blir mer kvalificerade 
att utbilda eleverna. De presenterar att eleverna genom detta arbetssätt får chansen att öva på 
att förstå olika typer av problem, planera och även genomföra sin planering. Resultaten visar 
bland annat att DS är ett stöd som hjälper eleverna igenom problemlösningsuppgifter eftersom 
de presenteras som verkliga händelser. Kilic m.fl. (2017) förklarar att eleverna får se 
problemlösnings uppgifterna visuellt, vilket leder till nyfikenhet och underhållning som 
senare kan leda till permanent kunskap. 99 av de lärare som intervjuades hade enligt Kalic m. 
fl. (2017) kunnat tänka sig fortsätta använda detta arbetssätt i sin framtida undervisning, då 
dessa uppgifter hjälper eleverna att relatera till verkliga händelser. De framför även att 
eleverna har lättare att lösa problemlösningsuppgifter genom DS jämfört med skriftliga 
problemlösningsuppgifter. Kilic m.fl. (2017) diskuterar att de lärare som inte var lika 
angelägna att arbeta med DS kände att arbetssättet främst var tidskrävande. Kilic m. fl. 
(2017:34-38) konstaterar att lärare som använder DS skapar ett underhållande lektionsinnehåll 
som ökar engagemanget hos studenterna som kan resultera i en positiv syn på matematik. De 
framför även att lärares användning av digitala verktyg i undervisningen kan variera, och att 
detta beror på deras egna erfarenheter kring de digitala verktygen och menar på att det inte 
lönar sig att övertala en lärare till att använda detta arbetssätt. 
  
Peng och Sollervall (2014:254-255) genomför i sin studie observationer där 12 elever i 
årskurs sex tar med sig de digitala verktygen utomhus för att arbeta med en matematisk 
problemlösningsuppgift. Syftet med deras observation var att undersöka och analysera om det 
är möjligt att eleverna lär sig matematik genom enbart digitala verktyg i utomhusmiljö.  Peng 
och Sollervall (2014) framhäver elevernas visande av engagemang när de får lov att  använda 
sina mobiltelefoner utomhus, de förespråkar att detta motiverar eleverna till ett meningsfullt 
arbete med problemlösningsuppgifter. Uppgiften som eleverna arbetade med i denna studie 
genomfördes i grupper två och två. Peng m.fl (2014) beskriver detta som nödvändigt för 
uppgiften men att det däremot blir svårt att bedöma elevernas individuella förmåga. Peng 
m.fl. (2014) belyser också att utomhusaktiviteter bidrar till att eleverna når bättre resultat i 
skolan om de får arbeta både socialt och fysiskt vilket gör att de blir mer engagerade. Genom 
att de även får arbetar med teknologi, i form av sina mobiltelefoner, som de är vana att 
använda i sin vardag blir detta en vardagsnära aktivitet för eleverna. 
  
Freiman, Polotskaia och Savard (2017:846-848) genomförde i sin studie en analys utifrån 
observationer, i en årskurs två klass. I klassen arbetar två lärare tillsammans med 19 elever. 
Syftet med studien var att designa en digital-uppgift eller funktion (på datorn), för att hjälpa 
eleverna analysera problemlösningsuppgifter. Denna funktion ska leda till att eleverna inte 
direkt kan besvarar frågan med endast en siffra, vilket Freiman m.fl. (2017) påstår som 
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vanligt förekommande bland de yngre åldrarna. De framför att elever som får använda dator 
för att lösa uppgifter får chansen att analysera strukturer och likheter/skillnader med andra 
matematiska uppgifter, eftersom de då blir uppmuntrade att endast använda sig av bokstäver 
för att formulera svaret. Enligt Freiman m.fl. (2017) blir den miljö där eleverna arbetar med 
datorer en bidragande faktor till att eleverna utökar sitt svar, eftersom 
problemlösningsuppgifter då redan står nedskriven med samma bokstäver på skärmen. Detta 
leder också till att eleverna då lär sig lösa andra problemlösningsuppgifter med liknande 
struktur. Freiman m.fl (2017) belyser att eleverna genom detta datorprogram får direkt 
feedback på sina uppgifter, som de kan använda i helklassdiskussioner vilket de påstår bidrar 
till eleverna lärande och förståelse för uppgiften. Freiman m.fl. (2017) poängterar även 
aspekter som läraren kan ta del av vid denna typen av datorprogram. De framför att läraren 
kan kontrollera alla uppgifter som läggs ut på programmet och specifikt välja ut uppgifter till 
varje elev samt ta del av vilka delar elever har svårigheter inom. 
  
Eryilmaz, Adalar och Icinak (2015:36-43) skriver i sitt arbete en fallstudie gällande lärande 
strategier inom så kallat “e-learning”, baserat på ett projekt kallat FAITH.  E-learning 
förklaras i studien som elektrisk teknologi som används av lärare i undervisningen. Eryilmaz 
m.fl. (2015) framhåller att syftet med projektet är att öka användandet av digitala-läromedel i 
undervisningen. Eryilmaz m. fl. (2015) använde kvalitativa forskningsmetoder i sin fallstudie 
för att undersöka lärande strategierna. Författarna framhäver brist på e-lärande metoder och 
strategier för att kunna använda detta arbetssätt. De uttrycker att många lärare arbetar med 
gamla traditionella arbetssätt när de undervisar. Därför går projektet FAITH ut på att ta bort 
alla dessa arbetssätt och få in de digitala arbetssätten i lärarens arbete. Eryilmaz m. fl. (2015) 
slår fast vid att lärarna bör få den utbildning de behöver för att kunna använda olika tekniska 
hjälpmedel såsom dator, ipad, smart-board et cetera, enligt deras undersökningar blir lärarens 
osäkerhet på användningen, en av orsakerna till att de inte används i undervisningen. 
Resultatet i fallstudien visar att användandet av dessa tekniska hjälpmedel ökar elevernas 
engagemang,  Eryilmaz m.fl (2015) menar att anledningen till detta är att eleverna redan 
spenderar mycket tid framför datorn, och att mycket bilder och olika typer av texter, som 
elever ofta tycker om, lätt kan användas på exempelvis en smart-board. 
  
Björklund och Barendregt (2016:5) undersöker med hjälp av enkätundersökningar hur l47 
lärare upplever deras vanor och didaktiska val när de arbetar med matematik i de yngre 
åldrarna. I resultatet belyses att även barn under två år använder sig av 
problemlösningsförmågor när de undersöker geometriska figurer. Cross m. fl. (2009) 
argumenterar för nödvändigheten att främst arbeta med begreppsmässig förståelse i 
tidiga år, eftersom beräkningsfel i senare år kan relateras till brist på förståelse för 
innebörden av symboler och begrepp. Björklund och Barendregt (2016:7) nämner i sin studie 
Sarama och Clements (2009) teori om att begreppsförmågan främjas mest effektivt genom 
problemlösning och resonemangsförmågan. Denna utveckling sker inte när eleverna arbetar 
själva utan snarare i samspel med klasskamrater eller vuxna. 
  
Zaldívar-Colado, Alvarado-Vázquez och Rubio-Patrón (2017) har undersökt och utvärderat 
hur matematikundervisningen med hjälp av digitala verktyg motiverar elever i årskurs ett och 
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huruvida det underlättar elevers lärande. De som deltog i studien var 384 elever från årskurs 
ett, tolv lärare som undervisar i årskurs ett samt sex av skolans administratörer. Zaldívar m. fl. 
(2017) problematiserar att det är få lärare som utnyttjar digitala verktyg i sin undervisning, 
eftersom det erbjuder många fördelar. Av denna anledningen framför lärare frustration 
eftersom de saknar erfarenhet av användningen. I några av de undersökta skolorna syntes brist 
på lärares användaning av digitala verktyg för att stödja sin undervisning, i allmänhet, men 
främst i ämnet matematik. Å andra sidan, använde större delen av lärarna sig av kooperativa 
arbeten för att stödja elevernas aktiviteter. Detta kan hjälpa dem att planera och utveckla 
uppgifter som är relevanta för grupparbete, och förstärka den kunskap som olika elever tagit 
del av i undervisningen (Zaldívar-Colado, m. fl. 2017:2). Vidare belyser Zaldívar m fl. att den 
traditionella undervisningsformen baserad på tavla, tryckta böcker inte längre verkar 
tillräckliga för elever. Eftersom det idag är ett industrialiserat samhälle, spenderar allt fler 
elever mer tid vid digitala verktyg än framför en bok verkar det relevant att även skolan följer 
med i den utveckling (Zaldívar-Colado, m. fl. 2017:4). De digitala verktyg Zaldívar m. fl. 
(2017) framhäver hjälper eleverna att motivera eleverna och även förbättra deras resultat 
genom interaktiva spel och övningar. Vidare i artikeln beskrivs de positiva fördelarna att 
använda sig av digitala verktyg i de tidiga åldrarna. 
  
Samtliga från studierna poängterar att arbete med digitala verktyg i samband med 
problemlösning, gör att eleverna antingen blir mer motiverade eller anses uppgifterna lättare 
att lösa. Kilic m. fl. (2017) presenterar ett verktyg som kallas digital storytelling, som 
underlättar elevernas arbete med problemlösningsuppgifter. I resultatet framkom det att 
uppgifterna motiverade eleverna till att lösa uppgifterna eftersom uppgifterna presenteras 
visuellt. Vidare presenterade även Eryilmaz m.fl. (2015) och Zaldívar m. fl. (2017) i sina 
resultat att arbete med digitala verktyg i samband med problemlösning ökade elevernas 
engagemang. Peng och Sollervall (2014) å andra sidan menar att kombinationen att använda 
sig av digitala verktyg utomhus i grupper om två gav eleverna bättre resultat, då de fick arbeta 
både socialt och fysiskt. Likheterna mellan Zaldívar (2017) och Kilic m. fl. (2017) studier 
visade sig vara att få lärare utnyttjar användandet av digitala verktyg i sin undervisning.  
 
  
Strategier som ökar elevers innehållskunskaper 
Lee (2015:2) förklarar att Cunningham (2004) har observerat att matematiklektioner inte 
fokuserar på förståelsen och resonemangsförmågan, utan istället uppmanar till tekniker och 
procedurer när de räknar matematik. Följden av denna trend är att eleverna blir passiva 
deltagare vilket enbart fungerar när de arbetar med rutinuppgifter som de inte förstår. Lee 
(2015:) presenterar en problemlösningsmetod som ska öka motivationen och främja 
framgångsrikt tänkande hos eleverna. Denna problemlösningsmetod består av fyra strategier 
som eleverna ska ta sig an när de stöter på problem. Det första handlar om att eleverna ska 
förstå vad frågan beskriver och vad som ska besvaras. Steg två riktar sig till att eleverna ska 
lägga upp en plan och välja ett lämpligt tillvägagångssätt för att kunna lösa problemet. Vidare 
under steg tre handlar det om att eleverna ständigt tittat tillbaka på vad problemlösningen 
frågar efter och vilken strategi som är bäst lämpad för att utföra uppgiften. Slutligen är det 
viktigt att under steg fyra titta tillbaka på problemet och reflektera över valet av strategin. Om 
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elever fastnar redan vid steg ett och två, menar Lee (2015:6) att läraren kan finnas som stöd 
och belysa ord som kännetecknar vilket räknesätt som är lämplig att använda sig av. Att 
illustrera bilder kan göra problemet mer konkret och vägleda eleverna till vilket räknesätt som 
skall användas och hur de kan skriva en ekvation. 
  
I studien utförd av Lee ingick en experimentgrupp och en kontrollgrupp, där båda grupperna 
bestod av 29 elever vardera. Utifrån Lee’s (2015:15) studie på fyra klasser gav resultatet att 
just Polys problemlösningsmetoder med hjälp av instruktioner visar på god effektivitet att lära 
sig att lösa problemlösning inom matematik. Studien visade även en stor skillnad mellan 
experimentgruppen och kontrollgruppen. Förklaringen till resultatet är att elever oftare har fått 
lära sig en metod istället för att synliggöra att det finns fler tillvägagångssätt vid 
problemlösning. Lee (2015:3) framhåller att när eleverna lär sig strategier som de känner att 
de kan lösa på egen hand ökar effektiviteten, vilket ger eleverna större självförtroende och en 
känsla av egen prestation. 
  
Hennessy, Habler och Hofmann (2015) utförde en kvalitativ studie för att undersöka inverkan 
på lärares inställning. Studien utspelade sig i Zambia och Hennessy m. fl. (2015) har med 
hjälp av observationer, loggböcker, lärarintervjuer analyserat projektet. I studien deltog 35 
lärare och 1000 elever. Lärarna skulle höja sina förväntningar på eleverna med hjälp av 
användning av praktiskt material, digitala verktyg och grupparbeten vid arbete med 
problemlösningsuppgifter. Resultatet av studien visade att elevernas begreppsförståelse blev 
djupare och eleverna blev dessutom mer engagerade. Lärarna flyttade fokus från föreläsningar 
i form av monologer till mer elevledda samtal. De elevledda samtalen uppmuntrade samtliga 
elever i studien att delge sina idéer. Dessutom skapades ett större engagemang hos de svagare 
eleverna att de fick ett bättre och inkluderande klassrumsklimat där alla elever fick delge sina 
kunskaper. 
  
Kaldi, Filippatou och Anthopoulou (2014) har i sin fallstudie undersökt effektiviteten av ett 
strukturerat kooperativt grupparbete i grundskolan i åldrarna åtta och nio.  I studien ingick en 
kontrollgrupp och en experimentgrupp med 80 elever vardera. I deras resultat kom de fram till 
att grupparbeten vid problemlösningar ökar motivationen hos eleverna, och att socialt lärande 
med positiv interaktion mellan olika nivåer gynnar elevernas utveckling. Resultatet av studien 
visade även att elevernas innehållskunskap förbättrades efter att ha arbetat strukturerat i 
grupp. Fördelen med kooperativt arbete var att eleverna fick ta del av andra elevers 
uppfattningar. Eleverna som deltog i studien fick dessutom en ändrad syn på kooperativt 
lärande, vilket var positivt.  
  
Yook Kin Loong (2014:3-10) genomför i sin studie en textanalys, texten handlar om hur 
elever arbetar med problemlösningsuppgifter inom matematik. Hen belyser att elever 
vanligtvis klarar av att lösa problemlösningsuppgifter, men att de inte har kunskapen att 
förklara hur de gick tillväga. Yook Kin Loong (2014) diskuterar problematiken när läraren 
inte kan förstå vad eleverna kan eller inte kan. Vidare i sin studie belyser hen laborativt 
material som nödvändigt för att eleverna ska få möjligheten att skapa förståelse för vad de 
gör. Det laborativa materialet kan bland annat användas i form av ett spel, pappersremsor, 
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klossar,  men Yook Kin Loong (2014) framför även i sin studie användandet av datorn där 
eleverna kan använda program där de kan använda klossar och rita mönster med mera. Yook 
Kin Loong (2014) belyser hur elever som arbetar med laborativt material kan få en tydligare 
insikt i vad som faktiskt sker när de exempelvis arbetar med bråk, multiplikation och så 
vidare. Detsamma gäller förmågan att förstå de begrepp som används i de olika uppgifterna 
(Yook Kin Loong, 2014). Yook Kin Long (2014) kommer i sin studie fram till att det är 
viktigt att synliggöra matematiska uppgifter för att skapa förståelse och att det kan vara 
väldigt meningsfullt att använda konkret material. 
  
Resultaten i temat kommer fram till olika strategier som utvecklar elevernas 
innehållskunskaper. Yook Kin Loong (2014) belyser att laborativt material hjälper eleverna 
att förstå hur de tar sig an ett problem, då det hjälper eleverna uppfatta problemet konkret. Lee 
(2015) informerar istället i sin studie angående Poly’s strategi, som hen uttrycker främjar 
elevernas tänkande vid problemlösningsuppgifter och på så sätt utveckla de matematiska 
innehållskunskaperna. Kaldi m. fl. (2014) å andra sidan, uttrycker styrkan i kooperativt 
arbete, där eleverna får ta del av andra elevers strategier samt delge sina egna. Likheter i 
resultatet är Yook Lin Loong (2014) samt Hennessy m. fl. (2015) som båda lyfter fram att 
arbetet med digitala verktyg i samband med problemlösningar ökar elevernas 
innehållskunskaper på olika sätt. Dessutom fanns det likheter mellan Kaldi m. fl. (2014) och 
Hennessy m. fl. (2015) som båda argumenterar för att grupparbetena ökar engagemang hos 
eleverna samt en bättre klassrumsmiljö där elever med olika kunskapsnivåer integreras.  

 
Diskussion 
Denna del är uppdelad i två delar, metoddiskussion och resultatdiskussion. I 
metoddiskussionen diskuteras i den egna studien, där diskuteras för- och nackdelar med 
studien samt bearbetning av datamaterialet. I resultatdiskussionen diskuteras resultaten från 
några av forskningsresultaten i relation till delar av det som beskrivs i bakgrunden. 
Resultatdiskussionen har delats upp i tre rubriker för att få en tydligare struktur med koppling 
till syftet och frågeställningen. 

Metoddiskussion 
Sökstrategierna som från början användes var inte optimala, då orden problem solving och 
primary school var de ord som användes på både svenska och engelska. Detta gav oss ett stort 
antal träffar, som enligt vår bedömning inte gick att hantera. När användandet av olika 
söksträngar i databaserna SwePub och Eric påbörjades framkom endast ett fåtal användbara 
träffar, detta skapade tvivel kring om det var rätt sökord som användes. Resultaten som 
angavs vid sökning på endast problemlösning bedömdes tidigt vara problematiskt i denna 
studie eftersom studierna ofta lyfte hur det går att arbeta med problemlösning på flera olika 
ämnen utöver matematiken. Om dessa forskningsresultat hade används i denna studie hade 
resultatet inte alls hört ihop med vårt syfte och frågeställning där det tydligt framgår att vårt 
syfte är ämnesrelaterat. Det visade sig även att det inte endast var problemlösningsuppgifter 
som artiklarna fokuserade på, utan det var även andra delar inom matematik som berördes. 
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Alla de artiklar som valdes ut att användas i resultatdelen har en tydlig koppling till 
problemlösningsuppgifter.  
 
Sökningarna resulterade i många artiklar som berörde grupparbeten och digitala verktyg 
vilket blev överraskande. För att bearbeta och analysera materialet lästes abstract, 
syfte/frågeställning samt resultat och diskussionsdelen för att få en inblick vad artiklarna 
berörde. I en del artiklar blev det problematiskt att få fram information kring antal deltagare 
och vilken typ av artikel som användes, men efter att ha läst igenom metoddelen klarnade 
informationen och skrevs sedan ner i artikelöversiktstabellen. När det gälde antal deltagare 
valdes det att skriva “X” där antalet inte framgick, detta skredde i sju artiklar vilket är ett 
relativt stort antal. Trots bristen på information bedömdes artiklarnas resultat passa in på vårt 
syfte och frågeställning vilket gjorde att artiklarna bedömdes relevanta. Å andra sidan blir det 
svårare att generalisera ett sådant resultat. Årskurs skrevs också in i artikelöversiktstabellen 
och där användes bara artiklar som berörde lågstadieelever/lärare. En del artiklar berörde 
dock även mellanstadielärare eftersom ländernas antal år på lågstadiet skiljer sig åt.  
  
Användandet av OneSearch gjorde att sökningarna blev användbara och gav oss relevanta 
resultat att koppla till vårt syfte och frågeställning. Efterhand som artiklarna lästes fylldes 
artikelöversiktstabellen på, som också gav oss en del insikter kring likheter och skillnader 
mellan artiklarna. Alla artiklar som användes i studien berör antingen lärare och elever eller 
endast lärare/endast elever. Eftersom syftet och frågeställningen fokuserar på lärarens 
strategier har övervägande artiklar utgått från lärarens perspektiv. Av 17 artiklar fokuserar 
endast fyra på elevens lärande, utifrån arbetsformer såsom arbete med digitala verktyg och 
grupparbeten. Dessa ansågs relevanta eftersom strategier på hur elever kan arbeta framkom 
tillsammans med information kring hur lärarna kan arbeta trots att eleverna var i fokus. 
Artiklarna som presenteras i denna studie sträcker sig från flera delar av världen såsom 
Svergie och Taiwan, men det största antalet kom från Turkiet och Tyskland. Eftersom denna 
studie är ämnesrelaterad hade det kunnat bli problematiskt att länderna följer olika 
styrdokument. Validiteten hade därför kunnat bli låg eftersom det inte hade gått att applicera 
vad internationella studier kommit fram till i svensk skola. Men eftersom studien fokuserat på 
vilka strategier lärare kan  använda vid problemlösningsarbete, blir även resultaten kring hur 
lärare över hela världen arbetar relevanta för denna studie.  
  
Tre av artiklarna angav stor population som kan läsas i artikelöversiktstabelen. I en var det 
närmare 400, 100 respektive 150 deltagare. Resultatet blev då mer generaliserande i 
jämförelse med de i vår artikelöversiktstabell som hade under ett tiotal, samt de som var 
markerade med “X” som tidigare nämndes. Det kan dock anses intressant med studier som 
endast undersökt ett fåtal lärare/elever kan få en mer detaljerad blick kring vilka strategier 
lärarna använder. Framförallt har variationen i studierna varit en intressant aspekt. Alla utom 
två artiklar har använt sig av kvalitativa metoder i form av observationer och fallstudier. 
Resterande två har enbart innehållit enkätundersökningar, det vill säga kvantitativa metoder. 
Vid dessa resultat har lärarna själva fått svara på enkäten vilket blir en intressant jämförelse 
med de kvalitativa metoderna, där forskaren bedömer situationerna utifrån observationer. 
Bjereld m. fl. (2002:104) menar att valet av metod måste vila på metodologiska 
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överväganden. Det förutsätter att arbetet måste ta hänsyn till vilken metod som används när 
en problemformulering bäst ska besvaras och kunna generaliseras. Eftersom arbetsområdet 
som undersöktes var så pass stort, blev det svårt att kunna ta del av alla artiklar som berörde 
problemlösning eftersom det blev stora mängder resultat. Avgränsningar i syfte och 
frågeställningar gjordes ett flertal gånger. Arbetet underlättades genom att begränsa den till 
strategier som läraren kan använda och inte ta med elevernas perspektiv. Det hade däremot 
kunnat underlätta arbetet att avgränsa frågeställningen ännu mer så att fördjupningen hade 
kunnat bli ännu större. 

Resultatdiskussion 
  
Digitala verktyg väcker intresse 
Resultatdelen gav insikten att forskning de senaste fem åren lyfter fram användandet av 
digitala verktyg i samband med problemlösningsuppgifter. Detta var något nytt för oss 
eftersom litteraturen som användes i bakgrunden inte nämner detta. Skoogh och Johansson 
(2011:123) beskriver att lekar och spel kan vara något som ökar elevernas kunskaper inom 
arbetet med problemlösningsuppgifter. Att läraren bör använda elevnära arbetsuppgifter var 
också något som framkom överlag i litteraturen. Detta är det vi i störst mån kan finna 
kopplingar till den nutida forskningen, efter att ha läst de vetenskapliga artiklar inom området. 
Överlag uppmuntrar forskning till användandet av digitala verktyg. Kilic m.fl. (2017:27-35) 
förklarar i sin studie att elever som får se problemlösningsuppgifter visuellt,  leder till 
nyfikenhet, underhållning och slutligen förblir en kunskap de kan ta med sig vidare. Även 
Emrylmaz m.fl. (2015:36-43) belyser i sin fallstudien att användandet av tekniska hjälpmedel 
ökar elevernas engagemang. De förespråkar att anledningen till detta är att eleverna redan 
spenderar mycket tid framför datorn, och att bilder, texter, ljud et cetera som används på dessa 
plattformar är väldigt omtyckt bland eleverna. 
  
Forskningen ger oss en tydlig bild av att användandet av digitala verktyg är det som lärarna 
kan uppmuntra eleverna att arbeta med problemlösningsuppgifter. Det finns dock en 
gemensam problematik kring att lärarna inte alltid är lika positiva till användandet. Kilic m.fl. 
(2017) framför att lärares användning av digitala verktyg i undervisningen kan variera, och att 
detta beror på deras egna erfarenheter kring de digitala verktygen. De slår fast vid att det inte 
lönar sig att övertala en lärare till att använda denna arbetsform. Zaldívar m. fl. (2017:2-4) har 
i sin studie också problematiserat att det är få lärare som utnyttjar digitala verktyg i sin 
undervisning, samt att lärarna uttrycker frustration eftersom de saknar erfarenhet av 
användningen, detsamma gör Eryilmaz m. fl. (2015) när hen bestämt påpekar att lärare bör få 
den utbildning de behöver för att kunna använda alla de olika tekniska hjälpmedlen som finns. 
Det blir problematiskt att så pass många lärare känner osäkerhet vid användandet av digitala 
verktyg i undervisningen. Eftersom samhället är i ständig förändring och att användandet av 
digitala verktyg har växt oerhört mycket de senaste åren krävs det även att skolan utvecklas i 
samma takt. Lärare som utbildat sig för många år sedan har inte blivit introducerade för 
användandet av digitala verktyg i sin utbildning, vilket innebär att det inte är konstigt att de 
inte har erfarenheter inom området.  
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Dessa strategier kan läraren använda 
I samtlig litteratur, styrdokument och i resultat av studier påpekas det att lärarens roll är 
betydande för elevers lärande. Kärre m. fl. (2016:16) uttrycker att läraren bör anpassa 
uppgifterna utifrån elevernas vardag och sätta det i relation till matematikundervisningen. 
Även Ahlberg (1995:47) belyser att om problemlösningens innehåll är kopplat till elevernas 
egna upplevelser och erfarenheter leder detta till en större inlevelse och en vilja hos eleverna 
att vilja lösa problemlösningsuppgiften. Hen menar att eleverna i dessa fall lättare kan sätta 
sig in i matematikproblemet och får en motivation till att vilja lösa det. Å andra sidan nämns 
enbart valet av ämne och inte vilken arbetsform som eleverna ska arbeta utifrån. Zaldívar m. 
fl. (2017:16) problematiserar den traditionella undervisningsformen baserad på att tryckta 
böcker inte längre verkar tillräckliga för elever, då eleverna hellre spenderar tid vid digitala 
verktyg än framför en bok verkar det enligt vår åsikt bra om lärare följer samhällets trender.  
  
I bakgrunden nämns Skoogh m.fl. (2011:124-125) tips på strategier läraren kan uppmuntra 
eleverna att använda när de arbetar med problemlösningsuppgifter. I deras exempel ingår 
bland annat att man ritar bilder till sin uppgift, konkret material et cetera. Dessa ser vi som 
väldigt konkreta och tydliga tips till läraren, men det är däremot inte något vi har funnit i den 
nutida forskningen. Freiman m.fl. (2017:846-848) slår fast i sin studie att datorn är ett 
användbart verktyg när eleverna arbetar med problemlösningsuppgifter. De framför bland 
annat att läraren genom denna arbetsform kan kontrollera alla uppgifter som läggs ut i 
programmet och det blir dessutom lätt att individualisera uppgifterna efter elevernas olika 
nivåer. Genom att försöka kombinera Skoogh och Johanssons (2011) tips och dessa strategier 
med digitala verktyg blir både uppgifterna och arbetssätten varierande för eleverna. 
  
Läroplanen (2017) beskriver att stort ansvar vilar på skolan för att väcka elevernas lust att lära 
samt stimulera elevernas nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta 
idéer i handling och lösa problem. Häggblom (2013:162-169) nämner att elevernas 
engagemang motiveras när uppgifterna är konstruerade efter deras vardag, eftersom de finner 
större motivation till att vilja lösa problemet. Även Kelly (2006) lyfter fram att drivkraften 
hos eleverna ökas när problemlösningsuppgifter är hämtade från elevernas vardag, så att 
uppgifter blir mer konkreta. Arbetet med digitala verktyg väcker intresse eftersom eleverna 
redan spenderar mer tid framför en dator eller ipad på sin fritid (Zaldívar m. fl., 2017). För att 
läraren ska kunna konstruera elevnära problemlösningsuppgifter bör läraren ha en nära 
kontakt med eleverna och ha koll på deras intressen. Om eleverna blir fångade av något som 
de känner igen från sin vardag kan de ta sig an svårare uppgifter eftersom deras engagemang 
ökar. 
 
Arbete i grupp hjälper eleverna att nå nya kunskaper 
Överlag poängteras arbete i grupp hjälpa eleverna i sin kunskapsutveckling och kanske främst 
i problemlösningsuppgifter, där det inte finns ett angivet svar. Ahlberg (1995:42) hänvisar till 
Vygotskij, då hen framför att elever kan nå ytterligare kunskaper i grupparbete än när de 
arbetar enskilt. Även Karlsson och Kilborn (2015:17) förklarar möjligheterna till att lösa ett 
problem ökas när eleverna arbetar med kamrater eller sitter ner med en lärare. Främst 
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eftersom resonemangsförmågan är en viktig del inom problemlösning är det viktigt att elever 
får diskutera och delge sina lösningsstrategier. Utifrån resultatdel inses arbete i grupp vara en 
viktig del i skolans värld, då kan elever ta del av varandras kunskaper och hjälpa varandra. 
Ahlberg (1995:47) uttrycker även här vikten av att läraren väljer problemlösningsuppgifter 
som ligger eleverna nära. Hen framför att inlevelsen hos eleverna gör det lättare för dem att 
resonera för sina lösningsstrategier, eftersom det ligger nära till hands att diskutera (Ahlberg, 
1995:47). Om eleven känner igen delar av uppgiften och kan sätta in de i ett sammanhang tror 
vi det blir lättare för eleven att bli både motiverad och finna lösningen till problemet. 
  
Vidare nämner Karlsson m.fl. (2015:31) att samarbete i grupp kan vara komplicerat, därför 
kräver detta även planering från läraren. Även Ahlberg (1995:8) anser att grupparbete kan 
vara invecklat och att det kan vara krångligt att verkligen få fram elevernas tankar. Kaldi m. 
fl. (2014) har å andra sidan i sin fallstudie kommit fram till att grupparbeten vid 
problemlösningar ökar motivationen hos eleverna och menar att socialt lärande med positiv 
interaktion mellan olika nivåer gynnar elevernas utveckling. Dessutom förbättrades elevernas 
kunskaper efter att ha arbetat i grupp. En annan intressant aspekt av grupparbeten är ett 
resultat Hennessy m. fl. (2015) kom fram till i sin studie är att de svagare eleverna fick ett 
bättre klassrumsklimat där alla elever fick komma till tals och delge sina lösningsstrategier. I 
en annan studie utförd av Kaldi m. fl. (2014) gav resultatet att eleverna som deltog i studien 
fick en positiv syn på grupparbete. Som Ahlberg (1995:53) skriver är grupparbete inte helt 
okomplicerat utan kräver en viss planering. Eleverna befinner sig ständigt på olika 
kunskapsnivåer och läraren bör fundera över gruppkonstellationer. Då de som betraktas som 
svaga elever antingen kan hjälpas eller stjälpas vid arbete med elever som betraktas som 
starka elever.  
  
Förmågorna är en del av problemlösningsarbetet 
De tidigare nämnda fem förmågorna är något som framkommit och har en tydlig koppling till 
arbetet med problemlösningsuppgifter. Precis som problemlösningsförmågan används i alla 
ämnen så används även de andra fyra förmågorna. Ulin (2011:34) synliggör att eleverna 
genom olika problemlösningsuppgifter får använda alla de fem förmågorna. Även Karlsson 
m.fl. (2015) och Häggblom (2013) anser att eleverna genom att använda resonemangs- och 
kommunikationsförmågan kan komma fram till lösningar till ett problem. I arbetet med 
problemlösningsuppgifter får eleverna använda sig av begreppsförmågan och Häggblom 
(2013) framför att även denna är kopplad till kommunikationsförmågan. Björklund och 
Barendregt (2016) nämner i sin studie att begreppsförmågan och resonemangsförmågan 
utvecklas mest genom arbetet med matematisk problemlösning (2016). De framför också att 
detta främst sker i samspel med kamrater och lärare. 
  
Lee (2015:2) framför i sin studie att de nuvarande matematiklektionerna inte fokuserar på 
förståelsen och resonemangsförmågan, utan istället uppmanar eleverna att använda speciella 
tekniker när de ska räkna matematik. Hen förklarar att konsekvensen av detta blir att eleverna 
tycker de uppgifter som skiljer sig från rutinuppgifter blir svåra att genomföra. Förmågorna är 
något som ska användas i matematikundervisningen men det medföljer inga instruktioner 
kring hur detta ska gå till i läroplanen (Skolverket, 2017). Yook Kin Loong (2014) 
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introducerar i sin textanalys att laborativt arbete kan vara något som gör att eleverna får 
förståelse för matematiska uppgifter. Hen menar att arbetet med konkret material leder till att 
eleverna får begreppsföståelse vilket är viktigt för att matematiken ska bli meningsfull. 
Utifrån forskningsresultat och litteratur framkommer det att lärare arbetar med de fem 
förmågorna hela tiden i sin undervisning. Resonemangsförmågan och 
kommunikationsförmågan kan likväl arbetas med i ämnet svenska när olika åsikter och tankar 
skall föras fram. Det gynnar dessutom elevernas sociala förmåga i privatlivet, de lär sig att 
respektera andras åsikter samt uttrycka sina egna och kan enligt läroplanen (Skolverket, 
2017:7) bli goda samhällsmedborgare. 
 

Slutsats och implikation 
Denna litteraturstudie synliggör några av de strategier lärare kan använda sig av i sin 
undervisning för problemlösning. Fokuset enligt samtliga studier, har varit att finna strategier 
för att främst engagera  och skapa mening hos eleverna. Några av de strategierna som 
uppmärksammas är grupparbeten, elevnära problemlösningsuppgifter samt laborativt 
material. Problemlösning i samband med grupparbeten, laborativt material och uppgifter som 
ligger nära elevernas vardag syftar dessutom till att öka elevernas innehållskunskaper. 
Resultatet visar främst att allt fler lärare förespråkar användandet av digitala verktyg när 
elever löser problemlösningsuppgifter, vilket inte kunde konstateras i bakgrunden. Resultatet 
uppmärksammar digitala verktyg som främst kan användas på datorer, dessa program  
engagerar eleverna i arbetet med problemlösningsuppgifter. 
Både litteratur från bakgrundskapitlet och forskning från resultatdelen, poängterar att elevnära 
problemlösningsuppgifter hjälper eleverna att finna motivation i arbetet. Lärarna kan genom 
att ta fram uppgifter som eleverna känner igen ge eleverna chansen att relatera till det 
matematiska problemet och använda sig av sina tidigare erfarenheter med nya infallsvinklar. 
Vid arbetet med problemlösningsuppgifter är det viktigt att lärarna ger eleverna chansen att 
synliggöra sina egna och tar del av sina klasskamraters lösningsstrategier. Resultatet visar att 
när elever arbetar i grupp arbetar de med samtliga av de matematiska förmågorna. Vidare 
uppmärksammas att arbeta i sociala sammanhang medför att eleverna uppnår nya kunskaper i 
stöd av andra samt får möjligheten att delge sina egna erfarenheter. Slutsatsen blir därav att 
lärarna kan använda strategier med digitala verktyg som presenteras i studien, de kan även 
vara användbart att ge eleverna uppgifter som de känner igen i sin vardag för att skapa 
motivation och engagemang. Dessutom kan eleverna genom att arbeta tillsammans ta del av 
varandras metoder för att lösa olika typer av problemlösningsuppgifter. 
De implikationer vi ser i denna studie är att forskning säger att lärare rekommenderas att 
använda sig mer av digitala verktyg i undervisningen. Det vi finner problematiskt är om 
lärarna har motstånd till undervisningsformen. För att fler lärare ska använda digitala verktyg 
krävs kunskap om hur och varför detta gynnar deras undervisning. Idag har inte alla skolor 
tillgång till ipads, datorer et cetera, vilket är en av anledningarna till att undervisningen skiljer 
sig. En annan anledning är att digitala verktyg i undervisningen är relativt nytt och därför 
främmande för många. En återkommande implikation är att det blir väldigt tidskrävande att 
arbeta med problemlösningsuppgifter överlag. När lärare ska konstruera elevnära 
problemlösningsuppgifter, utan att använda något läromedel kommer detta automatiskt ta mer 
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tid. Därtill blir även ett extra moment att planera inför grupparbete. Forskning som framställts 
de senaste fem åren belyser som tidigare nämnt användandet av digitala verktyg. Vårt förslag 
på vidare forskning blir därför att undersöka hur digitala verktyg kan användas i 
undervisningen. Mer specifikt skulle vi intressera oss för att besvara: “Hur skiljer sig arbetet 
med digitala verktyg vid självständigt arbete och grupparbete?”. 
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Adams, N-B. 
(2017). 

Studien presenterar en modell som beskriver strategier 
lärare kan använda när de arbetar med virtuella miljöer i 
undervisningen. 

        X   X   Lågstadiet 

Barendregt, W., & 
Björklund, C. 
(2016). 
 

Syftet med studien är att ge överblick över lärarnas 
nuvarande pedagogiska matematiska medvetenhet. 

   X     X   147   Lågstadiet 

Eryilmaz, S., 
Adalar, H., & 
Icinak, A. (2015)  

Syftet med studien är att undersöka lärarstrategier utifrån 
ett projekt kallat FAITH, projektet berör e-learning och 
problemlösning. 

    X  X X    X   
Låg- & 
mellanstadiet 

Freiman, V., 
Polotskaia, E., & 
Savard, A. (2017)  

Syftet med studien var att hjälpa lågstadieelever att 
analysera olika problemlösningsuppgifter (i text) med hjälp 
av en uppgift skapad på datorn.  

      X  X  19 2   Lågstadiet 

Hennessy, S., 
Hassler, B., & 
Hofmann, R. 
(2016)  

Artikeln beskriver en skolbaserad modell av professionell 
utveckling, den beskriver multimedieprogram som stöder 
interaktiv matematik och vetenskaplig undervisning. 

    X  X X    12   Lågstadiet 

Kaldi, S., 
Filippatou, D., & 

Studien fokuserar på att få effektiva strukturer kooperativt 
grupparbete med lågstadieelever. X       X   160    Lågstadiet 
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Anthopoulou, B. 
(2014). 

Kelly, A-C. (2006). 
Artikeln undersöker problemlösningsarbete i grundskolan, 
samt hur och vilka verktyg eleverna använder för att lösa 
uppgifterna. 

        X  X X   
Låg- & 
mellanstadiet 

Kilic, C., & 
Sancar-Tokmak, 
H. (2017). 

Kolla upp blivande lågstadielärares beskrivande av 
problemlösningsarbete med digitalt återberättande (IKT), 
och även deras planer för framtiden gällande arbetssättet.  

    X X  X    113   Lågstadiet 

Lee, I-C. (2015) 
Syftet med studien var att undersöka hur Polya-metoden 
påverkar lärarens arbete och lärande-effektivitet. 

     X  X   58    Lågstadiet 

Nctm. (2010). 
 

Syftet med rapporten är att tillföra användbara förslag för 
matematisk problemlösning för lärare och läroplaner. 
 

        X   X   Lågstadiet 

Peng, A., & 
Sollervall, H. 
(2014).  

Undersöker hur elever självständigt kan arbeta med 
problemlösning utomhus, med stöd av IKT. 

      X  X  12    Låg- & 
mellanstadiet 

Van Bommel & 
Palmér (2015) 

Genomföra ett projekt där lågstadielärare arbetar för att 
förbättra sina kunskaper inom matematisk problemlösning.      X  X    4   Lågstadiet 

Venkat, H (2015) 
Undersöka hur lågstadielärare i Sydafrika utvecklas när de 
genomför en kurs för att utvecklas inom matematisk 
förståelse och modeller. 

       X    X   Lågstadiet 

Wosnitza M-S., 
Labitzke, N., 
Woods-
McConney, A., 
och Karabenick S-
A. (2013)  

Syftet med studien är att undersöka vilka strategier låg- och 
mellanstadielärare använder när elever arbetar i grupper. 

   X    X    83   
Låg- & 
mellanstadiet 

Yook Kin Loong, 
E. (2014)  
 

Studien presenterar arbetssätt som kan underlätta för 
eleverna när de arbetar med matematikuppgifter. Det 
föreslås både laborativ och digitalaarbetssätt. 

  X      X  X    Lågstadiet 
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Zaldívar-Colado, 
A., Alvarado-
Vázquez, R-I., & 
Rubio-Patrón, D-
E. (2017). 
 

Syftet med studien är att undersöka hur 
matematikundervisningen med digitala verktyg motiverar 
elever i åk 1, och hur det underlättar elevers lärande. 

      X X   384 12  6 Årskurs 1 
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