
Examensarbete 
Grundlärarutbildning åk F-3 240 hp

Problemlösningens roll i
matematikundervisningen

En litteraturöversikt över hur undervisning i
problemlösning framställs i matematik i årskurs 1–3

Examensarbete 15 hp

Halmstad 2019-06-26

Melissa Nilsson och Ebba Olsen



Titel                          Problemlösningens roll i matematikundervisningen - En litteraturöversikt över 

hur undervisning i problemlösning framställs i matematik i årskurs 1–3   

 

Författare               Melissa Nilsson & Ebba Olsen    

 

Akademi                Akademin för lärande, humaniora och samhälle   

   

Sammanfattning Idag ser lektionerna i matematikundervisningen liknande ut i många klassrum 

runt om i Sverige. Det har visat sig att eleverna under lektionerna ofta får arbeta 

enskilt i sin lärobok i matematik. Granskning av matematikundervisningen 

uppvisar att matematikläroboken dominerar undervisningen, vilket riskerar att 

eleverna till stor del får räkna rutinuppgifter. Vidare säger forskningen att 

problemlösning är något som gynnar eleverna lika mycket i matematikämnet 

som i vardagen. I detta arbete är syftet att ta reda på vad forskning säger om 

problemlösning inom matematiken. Frågeställningen lyder: Hur framställs 

undervisning i problemlösning i matematik för årskurs 1-3? För att kunna 

besvara frågeställningen genomfördes systematiska databassökningar och 

manuella sökningar. Källmaterialet analyserades sedan utifrån en 

kodningsprocess. Resultatet av forskningssammanställningen visar att med rätt 

verktyg och engagemang hos både lärare och elever kan eleverna utveckla sina 

kunskaper inom matematik. Problemlösning kan också ge eleverna möjlighet att 

samarbeta och dela med sig av sin kunskap både genom diskussion och praktiska 

övningar. En slutsats utifrån resultatet är genom att arbeta med problemlösning 

ges goda kunskaper i matematik. Flera faktorer framställs som viktiga i 

undervisningen. Vidare forskning skulle kunna innebära att undersöka hur 

läraren kan arbeta med problemlösning tillsammans med elever i svårigheter i 

matematiken. 
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Förord  
Med ytterligare ett år i lärarutbildningen avklarad börjar slutmålet närma sig. Under denna termin 

där vi har arbetat med denna litteraturstudie har vi insett vikten av att lärare arbetar med 

problemlösning i sin matematikundervisning. Under arbetets gång har vi stött på både medgångar 

och motgångar och det ligger ett gediget arbete bakom denna litteraturstudie ni nu har framför er.  

Tillsammans har vi genom ett gott samarbete klarat av denna utmaning. För en utmaning har det 

verkligen varit, men nu står vi här med flera erfarenheter och kunskaper rikare. Det finns 

fortfarande mycket kvar att lära inom området och vår förhoppning är att fortsätta bygga vidare 

på detta i kommande examensarbete. Med denna litteraturstudie i bagaget ser vi fram emot vår 

kommande yrkesroll där vi med glädje kommer ta oss an matematikundervisningen.  

 

Tack till alla som har hjälpt oss att göra denna litteraturstudie möjlig. Vi vill rikta ett tack till våra 

handledare Ingrid Gyllenlager och Ingrid Svetoft. Vill vi även rikta ett tack till Caroline Nagy som 

har stöttat oss i de ämnesdidaktiska frågor som dykt upp under arbetets gång. 

 

Som ett avslut på förordet vill vi skicka med er ett citat som preciserar det som denna 

litteraturstudie i stort egentligen handlar om.  

“Education is not the learning of facts, but the training of the mind to think” – Albert Einstein. 

 

 

Melissa Nilsson & Ebba Olsen 

Högskolan i Halmstad, 4 juni 2019 
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1. Bakgrund  
Under utbildningens gång har vi genomfört ett antal veckor med verksamhetsförlagd utbildning. 

Utifrån den tid vi har tillbringat ute på fältet är våra gemensamma erfarenheter att 

matematikundervisningen till stor del utgår från läroboken i matematik. Ett vanligt förekommande 

lektionsupplägg som vi har fått observera är en gemensam genomgång av uppgifterna i läroboken, 

som eleverna sedan ska arbeta med under lektionen, för att sedan ägna resterande tid till att arbeta 

i läroboken. Uppgifterna som eleverna ägnar lektionen åt karaktäriseras ofta av proceduruppgifter. 

Vid de tillfällen vi har undervisat i matematik har vi tagit tillfälle till att undervisa utanför 

matematikläroboken inom problemlösning. Våra erfarenheter av problemlösning är att gruppen 

ofta blir engagerad kring det matematiska problemet som är i centrum.  

  

I samråd med de sammankopplade övningsskolorna har vi tillsammans med rektor gemensamt 

resonerat kring skolornas utvecklingsområden. Ett utvecklingsområde som engagerade både oss 

och skolorna var att arbeta utanför matematikläroboken. Utifrån våra erfarenheter kring 

matematikundervisning samt skolornas utvecklingsområden blev vi intresserade av hur 

problemlösning kan arbetas med för att få en lyckad undervisning inom matematiken. I läroplanen 

för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018) finns problemlösning med 

som ett av kunskapsområdena i det centrala innehållet i kursplanen för matematik. Problemlösning 

finns även med som en förmåga i kursplanen för matematik (Skolverket, 2018). Samtidigt visar en 

granskning gjord av Skolinspektionen (2009) att elever inte får tillräckligt med kunskaper inom 

problemlösning. Genom att undervisa övervägande med matematikläroboken i fokus mister 

eleverna tillfällen att arbeta med till exempel problemlösning (Skolinspektionen, 2009). Det är 

därför av vikt att titta mer på problemlösning och hur lärare och elever kan arbeta med den. Vår 

intention är att genom denna litteraturstudie kunna bidra till att yrkesprofessionen utvecklar fler 

kunskaper inom problemlösningen.  

  

1.1 Problemlösning i vardagen  

Dagligen stöter vi människor på problem som skall lösas utan att vi reflekterar över det som ett 

problem. Det kan vara så enkelt som en huvudräkning, ändå tänker många människor att 

problemlösning är något svårt och tufft i skolan (Malmer, 2002). Matematiken finns ständigt både 

runt och inom oss själva, därför är det enligt Schoenfeld (2016) viktigt att ha kunskaper inom 

matematiken och att kunna se mönster inom den. I sin bok “Med matematiska förmågor som 

kompass” talar Häggblom (2013) om att elever under alla skolämnen stöter på problem och att 

inneha kunskaper om att lösa problem är därför en grundfärdighet. Författaren menar att 

problemlösning i matematik har en stor betydelse för kunskaperna i att kunna beskriva och 

formulera med matematiska uttrycksformer. Skolverket (2017) skriver om att vi ständigt använder 

matematik i vardagliga situationer. Vilka dessa vardagliga situationer kan vara, beror till exempel 

på elevens ålder och erfarenhet. Fortsättningsvis skriver Skolverket om vikten av att kunna tillämpa 

matematiken i olika situationer.  
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1.2 Problemlösning i styrdokument   

I kommentarmaterialet till matematik skriver Skolverket (2017) att kursplanen i matematik för 

årskurs 1-9 har en stark koppling till problemlösning eftersom den innefattar en stor del av 

matematiken. Detta stöds av Malmer (2002) som säger att problemlösning väger stort i läroplanen 

och menar att detta är en självklar prioritet. I läroplanen (Skolverket, 2018, s.56) skrivs 

problemlösning fram som en förmåga genom att eleverna ska utveckla sin förmåga att “formulera 

och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder”. I 

läroplanens centrala innehåll (Skolverket, 2018, s.56) är problemlösning ett av kunskapsområdena. 

Det centrala innehållet säger att eleverna i årskurs 1–3 ska arbeta med “strategier för matematisk 

problemlösning i enkla situationer” samt “matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla 

vardagliga situationer” (Skolverket, 2018, s.56).   

  

Av kunskapskraven framgår det att i slutet av årskurs 3 ska eleven för godtagbara kunskaper kunna 

“lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss 

anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om 

resultatets rimlighet” (Skolverket, 2018, s.59). Problemlösning fortsätter att vara en central del 

även i högre årskurser. Vidare kan det läsas i kursplanen om det centrala innehållet i matematik för 

årskurs 4–6, där samma centrala innehåll om problemlösning utgör grunden men som sedan 

utvecklats vidare. Fortsättningsvis kan vi i kunskapskraven läsa vad elever ska kunna årskurs 6. 

Kunskapskraven i årskurs 6 utgår från kunskapskraven i årskurs 3 men har utvecklats till en högre 

nivå (Skolverket, 2018).  

  

1.3 Elevers kunskaper i matematik  

Programme for International Student Assessment (PISA) är en internationell kunskapsundersökning som 

genomförs av Organisation for Economic Co-operation and Development var tredje år 

(Skolverket, 2016). Undersökningen genomförs bland 15-åringar i naturvetenskap, läsförståelse 

samt i matematik i 72 länder. I skolverkets rapport presenteras resultatet för samtliga 35 länder 

som är med i Organisation for Economic Co-operation and Development samt 8 övriga 

länder/regioner i världen. Resultaten gällande matematik i PISA baseras på vilken prestationsnivå 

som eleverna placerar sig. Nivåerna sträcker sig från nivå ett till nivå sex. Enligt PISA är nivå två 

jämförbart med en basnivå i matematiskt kunnande. Nivå ett innebär bland annat att elever tydligt 

kan läsa ut all information som krävs för att lösa uppgiften samt att endast rutinmässiga 

beräkningar används. Nivå fem och högre definieras som nivåer som kräver ett mer avancerat 

matematiskt kunnande. Nivå sex innebär exempelvis att eleverna kan hantera matematiska 

problem som är av mer komplicerad karaktär (Skolverket, 2016). I Sverige placerade sig år 2015 

tio procent av eleverna på nivå fem eller högre vilket är under genomsnittet. Alltså placerar sig 

flertalet elever i Sverige på nivåer som kräver rutinmässiga uträkningar och färre elever på nivåer 

som kräver ett mer avancerat förhållningssätt till matematiken. Sveriges elevers resultat i matematik 

har ökat sedan 2012, däremot är resultatet fortfarande lägre än det resultat som var 2003 

(Skolverket, 2016). 
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1.4 Innebörden av problemlösning  

Det finns olika typer av uppgifter inom matematiken: rutinuppgifter, textuppgifter, problem och 

rika problem (Hagland & Åkerstedt, 2014). Författarna menar att rutinuppgifter är av sådan art att 

eleverna redan på förhand är bekanta med hur uppgifterna ska lösas. Eleverna har tidigare ställts 

inför liknande uppgifter och lärt sig ett sätt att ta sig an dessa. När eleverna sedan ställs inför en 

liknande uppgift känner de igen den sorts uppgift och kan applicera den inlärda lösningsmetoden. 

Författarna menar att textuppgifter är sådana uppgifter som skrivs i löpande text och som avslutas 

med en eller flera frågor som eleven ska besvara. Svaret kräver ofta att de återkopplar till 

textuppgiften och svarar med en mening. En problemlösningsuppgift innebär att lösningen inte är 

självklar, utan uppgiftens karaktär kräver att eleven anstränger sig för att få fram en lösningsstrategi 

(Häggblom, 2013). Skolverket (2017) bekräftar denna tolkning och definierar problemlösning eller 

matematiska problem som uppgifter där det inte direkt finns en given lösning på problemet. Istället 

måste eleverna ha strategier och testa sig fram till en lösning. Det är viktigt att komma ihåg att en 

svår uppgift inte är samma sak som en problemuppgift. En uppgift kan vara svår för eleven att 

tolka men när eleven förstår innebörden av uppgiften blir denna en rutinuppgift (Hagland & 

Åkerstedt, 2014). Skolverket (2011) bekräftar att innebörden av ett matematiskt problem kan 

klassificeras olika av elever. För en elev kan ett matematiskt problem utifrån elevens kunskaper 

vara en rutinuppgift, medan det för en annan elev kan krävas mer för att komma fram till en 

lösning. Rika problem är problem som är användbara för djupare diskussioner kring till exempel 

matematiska begrepp och strategier (Hagland & Åkerstedt, 2014). I en artikel i nämnaren skriver 

Hedrén, Taflin och Hagland (2005) om rika problems innebörd. Författarna menar att ett 

kriterium är att elever med olika kunskapsnivåer ska kunna arbeta med rika problem samtidigt som 

problemen också ska vara utmanande och kräva att eleverna arbetar med problemet under en tid. 

Dessutom nämner författarna att problemet ska kunna lösas på flera än ett sätt.   

  

1.5 Undervisning i matematik   

Problemlösning är en essentiell del av matematiken (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001). 

Nedanför de olika underrubrikerna presenteras delar som är kopplade till undervisning i 

problemlösning inom matematik.  

 

1.5.1 Granskning av matematikundervisningen  

En kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik gjord av Skolinspektionen (2009) pekar på 

att enskilt arbete inom matematiken är det arbetssätt som är vanligast förekommande. Det framgår 

också att detta får till följd att en stor del av tiden läggs på arbete i elevernas lärobok. 

Skolinspektionen skriver fram att utifrån de observationer som gjordes inför kvalitetsgranskningen 

kunde de se att vid arbete med den egna läroboken i matematik lades den överhängande tiden på 

att räkna procedurer. Granskningen visade att läroböckerna ofta är inriktade på att eleverna 

skall öva procedurräkning och övar inte andra kompetenser inom matematik i samma utsträckning. 

Genom att ha en matematikundervisning som är starkt kopplad till läroboken mister eleven att 

utveckla sina förmågor i problemlösning, resonemangsförmåga samt att kunna placera 

matematiska problem i olika sammanhang (Skolinspektionen, 2009). Elever får inte den 
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undervisning i matematik som de är berättigade till eftersom lärare tenderar att ha otillräcklig 

kunskap inom målen i läroplanen. Skolinspektionen (2009) påvisar att elever inte får tillräcklig 

undervisning inom till exempel problemlösning. Skolinspektionen understryker att lärare istället 

bör ha en undervisning som inbjuder till en större utveckling, både för elever i svårigheter likväl 

för elever som behöver utmanas. Procedurräkning med hjälp av matematikläroboken bör 

reduceras till förmån för att låta andra förmågor ta större plats i undervisningen (Skolinspektionen, 

2009).  

 

Redan 1973 talade Erlwanger (2004) om att få elever gynnas av den enskilda självständiga 

undervisningen. Fortsättningsvis skriver han i sin forskningsstudie om en elev som läraren 

bedömde som framgångsrik inom ämnet men där det senare uppdagades att eleven hittat på sina 

egna regler inom matematiken, regler som skulle ställa till det i framtiden. Detta berodde enligt 

författaren på att eleven arbetade enskilt med uppgifter och kommunicerade med läraren endast 

vid behov av hjälp eller vid en ny uppgift. Eleven kommunicerade inte med andra elever och fick 

inte berätta om sina tankar och lärdomar kring matematik. Studien visar att även om eleven ses 

som kunnig inom innehållet av det som undervisas innebär det inte att eleven har en tillräcklig 

förståelse. Således är inte självständig undervisning tillräckligt lärorikt för alla elever (Erlwanger, 

2004).  

 

1.5.2 Lärobokscentrerad undervisning  

Elever tillämpar sig kunskaper bättre om de själva får vara med och bestämma målen för 

matematikundervisningen, detta för att eleverna då tycker att de har en större kontroll över sina 

studier (Lester & Lambdin, 2007). Författarna skriver även att elever som arbetat med 

problemlösning arbetar mer självständigt. Detta får till följd att eleverna får en bättre självkänsla 

och eleverna ökar då sitt förtroende till sin kunskap. Lärarnas roll vid en problemlösning lektion 

är att vara aktiv genom att observera, ställa frågor samt att komma med nya tankar och idéer 

(Lester, 1996).  

 

Inom undervisningen i matematik får elever främst arbeta med läroboken (Heikka, 

2015).  Författaren skriver i sin doktorsavhandling att det förekommer att lärare förlitar sig på att 

läroboken eleverna har i matematik tar upp de delar som även finns representerade i läroplanen. 

Hon framhåller att lärarna önskar att arbeta utanför matematikläroboken i sin undervisning men 

att lärarna samtidigt känner en otrygghet kring detta. Sidenvall (2015) framhåller även han att 

läroboken i matematik innefattar en stor del av undervisningen i matematik samt att detta har 

betydelse för elevers lärande. Vidare menar han att det är en skillnad på vad läroplanen säger att 

eleverna ska utveckla gällande förmågorna i resonemang och problemlösning och vad de får 

möjlighet att utveckla genom att arbeta i läroboken.   

 

 



    8 
 

1.5.3 Problemlösning i matematikundervisningen 

Problemlösningen bör vara en central del av undervisningen i matematik där alla delar inom 

matematikämnet möts (Kilpatrick et al., 2001). Detta ger eleverna möjlighet till att sammanfoga 

delarna till en helhet. Även Hedrén et al. (2005) talar om vikten av att bygga broar inom 

matematiken. Författarna menar att ofta fokuseras på enbart ett arbetsområde i taget. Genom att 

använda sig av problemlösning kan flera delar sammanfogas och ge eleverna möjlighet till att se 

samband mellan områden, till exempel inom procent och bråk. Problemlösning är något som alla 

elever kan arbeta med och kan appliceras tidigt i undervisning till exempel genom lek (Häggblom, 

2013). Ett sätt att utveckla lärandet inom matematiken är genom att utnyttja rörelse i kombination 

med genomtänkta lektioner (Bergius & Emanuelsson, 2008). Författarna skriver att elever behöver 

uppmuntran och utmaningar för att de ska behålla sitt intresse, detta kan göras genom aktiviteter 

så som samspel, skapande samt lek.  

  

Problemlösning inom matematiken är ofta något som fokuseras på efter undervisning inom 

begrepp- och färdighetsträning genomförts (Lester & Lambdin, 2007). Istället borde 

problemlösning användas tidigt i matematikundervisningen som ett verktyg för att bilda sig nya 

kunskaper inom matematiken. Genom att arbeta med problemlösning når eleverna en högre nivå 

i sin förståelse inom begrepp och metoder.  Vidare lyfter Lester (1996) att förförståelse över 

begrepp inom problemlösningen kommer att ge eleverna en förmåga att kunna på ett enklare sätt 

lösa problemet. Förståelse inom matematiken ger eleverna en mer positiv syn när det kommer 

till matematikundervisningen. Detta eftersom förståelse ger eleverna en möjlighet till att tänka mer 

logiskt samt se en mening med matematiken (Lester & Lambdin, 2007).  För att ge elever möjlighet 

att utvecklas inom detta anser författarna att det är av vikt att skapa engagemang hos eleverna samt 

att eleverna ser en mening med sitt problemlösande. Detta innebär inte att uppgiften måste vara 

rolig utan författarna framhåller betydelsen av att uppgifterna är utmanande och fortsätter att 

bygga vidare på elevernas redan existerande kunskaper. Vilket stöds av Bergius och Emanuelsson 

(2008) som skriver att uppgifter inom matematiken ska vara meningsfulla och lärorika, författarna 

påpekar även att uppgifterna kan både vara kreativa och skapande.   

 

Lärarens syn och inställning påverkar elevernas utveckling inom problemlösning (Lester, 1996). 

Det krävs att läraren upprätthåller ett intresse både genom språk och genom handling inför 

eleverna. Detta för att visa ett engagemang som sedan utvecklas till att eleverna också skall 

bibehålla ett intresse och engagemang för problemlösning. Vidare skriver Lester att en anledning 

till att eleverna inte är framgångsrika inom problemlösning är att eleverna inte får tillräckligt med 

kunskaper inom området. Framförallt saknar eleverna förståelse över vilka tillvägagångssätt som 

är lämpliga att använda i problemlösandet (Lester, 1996). 
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1.6 Problemområde  

Sammanfattningsvis är matematiken en central del av vår vardag och det är därmed viktigt att ha 

kunskaper inom detta ämne (Schoenfeld, 2016). Kursplanen i matematik är starkt sammanlänkad 

med problemlösning, detta kan man se då problemlösning finns med som både en förmåga och 

ett centralt innehåll (Skolverket, 2017). Problemlösning borde vara grundläggande i 

matematikundervisningen där alla delar inom matematiken vävs ihop till en helhet (Kilpatrick et 

al., 2001). Genom arbete med problemlösning får eleverna möjlighet till att utveckla sin kunskap 

inom matematiska begrepp och metoder (Lester & Lambdin, 2007) I PISA-undersökningar 

placerar sig Sveriges elever på kunskapsnivåer under genomsnittet (Skolverket, 2016). Samtidigt 

visar en granskning gjord av Skolinspektionen (2009) att undervisningen i matematik baseras till 

stor del på läroboken. Genom att arbeta till stor del med läroboken kan eleverna mista sin 

utveckling inom problemlösning och i sådana fall får inte eleverna den matematikundervisning de 

har rätt till enligt läroplanen.   

  

1.7 Syfte och frågeställning  

Syftet med kunskapsöversikten är att ta reda på vad forskning säger om problemlösning inom 

matematiken. Mer precist kommer följande frågeställning besvaras:  

 

Hur framställs undervisning i problemlösning i matematik i årskurs 1–3? 
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2. Metod   
För att göra en systematisk litteraturstudie krävs det att man genomgår olika steg för att hitta rätt 

material (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I detta avsnitt kommer vi att redogöra 

för tillvägagångssättet som använts för att söka och granska artiklar samt avhandlingar för att få 

det källmaterial som sedan analyserats. För att genomföra en systematisk litteraturstudie krävs det 

att det finns tillräckligt med empiri. Empirin ska även vara av hög standard för att det skall kunna 

dras slutsatser av den (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). I detta avsnitt kommer ni 

även kunna ta del av vilka inklusionkriterier och exklusionskriterier som använts för att göra ett 

urval av källmaterial. Ni kommer också kunna ta del av de sökord och söksträngar som används 

samt på vilka databaser det källmaterial som använts i litteraturstudien har funnits på.   

  

2.1 Urval  

Under följande rubriker presenteras det urval som inklusionskriterierna och exklusionskriterierna 

varit till grund för. Nedan kommer även de avgränsningar som använts i sökningar presenteras. 

  

2.1.1 Inklusionskriterier  

Inklusionskriterierna i denna litteraturstudie var att de elever som deltog i studierna i källmaterialet 

gick i förskoleklass till gymnasiet. Även källmaterial som innehöll matematiklärare som population 

inkluderades. Dessa inklusionskriterier kan motiveras då elever i grundskolan och gymnasiet 

arbetar med problemlösning på en allmän nivå. Att diskutera lärarens roll i klassrummet är en del 

i denna litteraturstudie och därför har undersökningar kring matematiklärare tagits med.  

  

Vid de tillfällen då det använts internationella studier har kriterierna varit att eleverna gått i klasser 

som motsvarade förskoleklass till gymnasiet. Ett annat inklusionskriterie som användes var att 

källmaterialet hade som krav att handla om problemlösning inom matematiken, detta eftersom det 

är huvudområdet i denna litteraturstudie.   

  

2.1.2 Exklusionskriterier  

Exklusionskriterier i denna litteraturstudie var att studier med studenter som studerade på 

universitetet valdes bort. Detta på grund av att problemlösningen inte var kopplad till 

allmän kunskap utan ofta var specificerad och riktad till en speciell målgrupp som till 

exempel studenter på ingenjörsprogram. Material om problemlösning utanför matematiken valdes 

även bort då dessa inte var aktuella för denna studie.   
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2.1.3 Avgränsningar  

Resultaten avgränsades till att enbart visa studier skrivna på svenska eller engelska, anledningen till 

detta var att den språkliga förmågan var begränsad till dessa två språk. Ytterligare en avgränsning 

som gjordes i sökningarna var att begränsa sökresultaten till peer-reviewed. Peer-reviewed innebär att 

artikeln är kritiskt granskad innan den publiceras (Eriksson Barajas, et al., 2013). En annan 

avgränsning som gjordes var att begränsa resultatlistan till att enbart visa artiklar 

från “academic journals”, detta för att få bort resultat som till exempel konferensbidrag. Avhandlingar 

är redan kritiskt granskade och därför är inte peer-reviewed något alternativ som avgränsning.  

 

2.2 Insamling av empiri   

För att finna källmaterial till denna litteraturstudie har både systematiska databassökningar och 

manuella sökningar genomförts. Olika databaser har använts för att söka efter material. 

Databaserna i detta fall har varit Avhandlingar.se, ERIC, 

Google scholar, OneSearch samt SwePub. Att söka information på olika databaser kan vara svårt 

då det handlar om att hitta begrepp som är kopplade till frågeställningen (Eriksson Barajas, et al., 

2013). Följande sökord har använts för sökningar av källmaterial:  

  

Problemlösning, problem-solving, matematisk, mathematics, teacher, primary school, rich problem, instruction, 

learning, successful, task.  

  

2.2.1 Systematisk databassökning  

De sökord som använts har sin grund i det som tidigare resonerats fram till att vara 

litteraturstudiens centrala begrepp. Genom att kombinera dessa sökord till söksträngen mathemati* 

AND ”problem solving” AND teach* på ERIC resulterade detta i 5615 resultat. Denna mängd resultat 

ansågs vara för omfattade. Av den anledning gjordes valet att lägga till sökord som ansågs 

väsentliga för denna studie. Genom att kombinera söksträngen på detta vis minskades antalet 

resultat. För att koppla ihop våra sökord till söksträngar har ord som AND och OR används, detta 

för att begränsa urvalet av källmaterial. Dessa kombinationsord kallas för booleska operatorer 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). Genom att kombinera sökorden med AND smalnas ofta urvalet 

av, då det begränsar sökningen och hittar data som både innehåller både sökord ett och två. Vidare 

skriver författarna att kombinationer med OR hittas material antingen med sökord ett eller två, 

därför ger detta oftast ett bredare urval av empiri. Abstracten för de träffar som söksträngarna 

genererade lästes och utifrån studiens kriterier bedömdes källorna som relevanta respektive 

irrelevanta för denna litteraturstudie. Nedan presenteras de databaser som användes för våra 

sökningar baserade på söksträngar.  

  

Avhandlingar.se är en databas som användes för att söka fram doktorsavhandlingar. Det som 

publiceras är framförallt skrivit på svenska men det finns även avhandlingar som är skrivna på 

engelska. För att få relevanta träffar krävdes en kortare söksträng. Den söksträng som användes 
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var matematisk problemlösning vilket genererade sju träffar. Av dessa valdes tre avhandlingar ut 

att användas som källmaterial i litteraturstudien. Fyra avhandlingar valdes bort. Två av de som 

valdes bort handlade om problemlösning hos universitetsstudenter och de två andra hade inte 

problemlösning i matematik som huvudområde.   

 

ERIC står för Educational resources information central  https://search.proquest.com/ och är en bred 

databas för att finna böcker, vetenskapliga tidskrifter, rapporter samt avhandlingar inom pedagogik 

och psykologi (Eriksson Barajas, et al., 2013). Materialet som är publicerat på denna databas är 

främst skrivit på engelska men det finns också artiklar på flera andra språk. I sökningar på ERIC 

har söksträngar så som: Mathematics AND “problem-solving” AND “rich problem” 

AND teacher AND instructions AND learning använts. Denna sökning genererade fyra träffar och 

utifrån dessa gjordes ett urval till att använda en artikel som källmaterial. Två av de artiklar som 

valdes bort hade inte en tydlig framskriven metod och resultatdel. Den tredje som valdes bort 

handlade om ingenjörsstudenter. Den andra söksträngen som användes på ERIC var: ”problem 

solving” AND mathematics AND ”primary school” AND succesful. Sökningen genererade sex stycken 

träffar och av dessa valdes en artikel ut som källmaterial. Artiklarna som valdes bort hade inte 

problemlösning som huvudområde eller passade inte in på något annat av studiens 

inkluderingskriterier.  

 

SwePub.kb.se är en annan av de databaser som använts i sökningar efter artiklar och avhandlingar. 

Artiklar som går att finna där är främst skrivna på svenska men det finns också ett stort utbud på 

engelska. I sökningarna användes söksträngen: Mathematics AND task AND problem solving vilket 

genererade fjorton träffar varav två passade att använda som källmaterial i litteraturstudien. 

Artiklarna som valdes bort hade inte problemlösning som huvudområde eller hade elever 

på universitetet som undersöktes.   
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Tabell 1   

Sökordstabell: I tabell 1 redogörs för de sökord som kombinerats till söksträngar, antalet träffar samt valda 

källor. I tabellen kan man även utläsa vilka avgränsningar som använts i respektive sökning. 

Databas Sökord/ 

Söksträng 

Avgränsningar Träffar Valda 

källor 

 

Avhandlingar.se 

 

Matematisk problemlösning 

 
 

7 

 

3 

 

ERIC 

Mathematics AND "problem-solving" 

AND "rich problem" AND teacher 

AND instruction AND learning 

Peer- reviewed 

Academic Journals 

 

4 

 

1 

 

ERIC 

"problem solving" AND mathematics 

AND "primary school" AND 

successful 

Peer- reviewed 

Scholarly Journals  

 

6 

 

1 

 

Swepub 

 

Mathematics AND task AND problem 

solving 

Peer- reviewed 

Academic Journals 

 

14 

 

1 

  

2.2.2 Manuell sökning   

Genom att läsa artiklar och litteratur inom liknande problemområden har vi studerat 

deras referenslistor och då funnit intressanta artiklar att läsa och använda 

som källmaterial i litteraturstudien. Manuell sökning kan göras på många olika sätt men att titta i 

referenslistor i tidigare artiklar kan vara ett sätt att hitta nya artiklar och 

forskningsarbeten (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström, 2013).  

  

OneSearch har använts som databas när tidigare forsknings referenslistor granskats och då funnit 

artiklar eller författare som varit av intresse som källmaterial för denna litteraturstudie. Med 

manuella sökningar menas att artikelns eller avhandlings titel eller författare har sökts på (Eriksson 

Barajas, et al., 2013). Google scholar har använts för att söka upp artiklar i fulltext. Google 

scholar är en webbsökmotor där man kan finna vetenskaplig litteratur i olika former 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). Författarna skriver också att Google scholar innehåller många icke 

granskade artiklar. Av denna anledning har denna databas endast använts när vi hittat något 

intressant på andra databaser men inte kunnat få fram artikeln i fulltext på dessa databaser.  
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2.3 Bearbetning av empirin  

I den inledande fasen av bearbetningen av empirin lästes abstracten ännu en gång, detta för att 

kunna sortera materialet översiktligt. Detta gjordes för att titeln på arbetet kan vara vilseledande 

och inte ge en korrekt bild av arbetet. Därefter lästes forskningens metodavsnitt samt 

resultatavsnitt för att få en översiktlig förståelse för källmaterialets innebörd. Under läsningen 

markerades väsentliga delar av källmaterialet så som metod, population samt forskningens syfte. 

Därefter fördes artiklarna in i en artikelöversikt (se bilaga A). I artikelöversikten fylldes artiklarnas 

syfte, metod, population samt årskurs i.   

  

Artiklarna samt avhandlingarna bearbetades ytterligare en gång där resultatet av forskningen som 

ansågs vara lämplig att använda i litteraturstudien markerades. Under tiden som artiklarna 

bearbetades identifierades gemensamma aspekter i deras resultat. Utifrån detta har 

resultatkategorier skapats. Resultatkategorierna har som syfte att strukturera resultatet. 

Kategorierna som valts ut är sammanlänkade med litteraturstudiens syfte och 

frågeställning. Hsieh och Shannon (2005) talar om kodningsprocess som en strategi för att 

analysera material. Genom att läsa och analysera källmaterialet kan man arbeta fram gemensamma 

teman som sedan bildar resultatkategorier.   

  

Det resultat från studierna som kunde sammankopplas med studiens frågeställning redovisades 

under dessa kategorier. Dessa resultatkategorier kan ses i tabell 2 där det även redogörs för antal 

källor som använts i respektive kategori, samma källa kan förekomma i flera kategorier. Efter att 

ha kategoriserat materialet lästes de olika artiklarna och avhandlingarna ytterligare en gång. Vid 

detta tillfälle lästes hela forskningen för att få en grundförståelse för att kunna säkerhetsställa att 

forskningens resultat gav den information som önskades samt för att verifiera att 

resultatkategorierna stämde överens med de olika källmaterialen.  
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Tabell 2   

Resultataspekter: Tabell 2 visar vilka resultatkategorier som används i denna litteraturstudie samt vilka 

forskare som skrivs under vilken kategori.  

Källa Problem-

lösning 

som grund 

 

Lektioners 

struktur 

inom 

problem-

lösning 

Problem-

lösning i 

grupp 

Problem-

lösningens 

svårigheter 

Bostic, Pape & Jacobbe (2016) X X 
  

Carpenter, Ansell, Franke, Fennema & Weisbeck (1993) X 
   

Davenport & Howe (1999) 
  

X 
 

De Araujo, Orrill & Jacobson. (2018). 
 

X 
  

Palmer & van Bommel (2018) X X 
  

Phonapichat, Wongwanich & Sujiva (2013) 
   

X 

Riesbeck (2000) 
  

X X 

Sidenvall (2019) 
 

X 
  

Sjödin (1991) 
  

X 
 

Szabo (2013) 
   

X 

Taflin (2017) 
 

X 
  

  

  



    16 
 

3. Resultat  
Nedan kommer litteraturstudiens resultat av källmaterialet presenteras. För att kunna urskilja 

likheter och skillnader i studierna är det lämpligt att dela in resultatet i olika kategorier 

(Eriksson Barajas, et al., 2013). Nedan följer en lista över resultatets olika kategorier:  

 Problemlösning som grund  

 Lektioners struktur inom problemlösning  

 Problemlösning i grupp  

 Problemlösningens svårigheter  

  

3.1 Problemlösning som grund  

I en amerikansk studie med en interventionsgrupp och två kontrollgrupper har 

Bostic, Pape och Jacobbe (2016) undersökt på vilket sätt elevers problemlösningskompetens kan 

främjas. Detta genom att undervisa en grupp genom problemlösning och sedan undersöka 

elevernas resultat jämfört med deras kamrater som undervisats genom traditionella lärarledda 

lektioner. Som en början fick samtliga elever genomföra ett för-test och efteråt genomfördes ett 

slut-test. Den undervisning som baserades på problemlösning inleddes med ett problem som 

engagerade eleverna. Därefter fick eleverna arbeta med problemet under lektionens gång med 

stöttning från läraren. Undervisningen som kontrollgruppen fick var av mer traditionell art där 

lärarens instruktioner var i centrum och eleverna fick arbeta enskilt vid sin bänk. Totalt hade 

studien 58 deltagare. Resultatet av Bostics et al. (2016) studie visade att de elever som undervisades 

genom problemlösning presterade bättre på sluttestet jämfört med de elever som istället hade 

undervisats genom de traditionella lärarledda lektionerna. Interventionen varade 30 dagar och 

resultatet indikerar även att elevers resultat i problemlösning ökar 

då problemlösning undervisas dagligen, även om undervisningen skett under en kort period.  

  

Genom observation och intervjuer av förskoleelever har Carpenter, Ansell, Franke, Fennema och 

Weisbeck (1993) undersökt hur problemlösningsprocesser inom matematiken kan se ut i slutet av 

läsåret i motsvarande en förskoleklass. Genom intervjuer testades hur eleverna i förskoleklass löste 

nio olika typer av problem. Resultaten visade att 46% av eleverna valde en giltig metod i alla nio 

uppgifter och 63% av eleverna valde en giltig metod i minst sju av problemen. Fem av totalt sjuttio 

elever hade inget rätt på något av de nio problemen. Resultatet av studien pekar på att elever kan 

lösa problemlösningsuppgifter inom matematik vid en tidig ålder. Eleverna fick liknande resultat 

oavsett vilket räknesätt som problemlösningen krävde av eleverna. Att arbeta praktiskt är ett 

arbetssätt som Carpenter et al. (1993) framhäver som en bra metod att använda tidigt i 

problemlösningen. Resultatet visar också att problemlösning som kräver flera procedurer 

kan introduceras tidigt i skolåren.   

  

I en studie med 145 elever i förskoleklass undersökte Palmér och van Bommel (2018) möjligheten 

att basera den initiala matematikundervisningen på problemlösning istället för på inlärda 

procedurer. De åtta deltagande klasserna var valda utifrån förskoleklasslärarnas intresse för 
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matematik. Intervjuer med elever visade att flera elever associerade matematik med siffror och 

uträkningar. De inledande intervjuerna visade också att eleverna inte visste vad problemlösning 

inom matematiken var, istället associerade eleverna problemlösning som att lösa argumentationer 

med andra elever på egen hand. I studien genomfördes lektioner i problemlösning. Eleverna fick 

arbeta problemlösningen genom ett problem, i en av lektionerna var detta att komma fram till hur 

många klossar ett torn var byggt av. Eleverna fick sedan arbeta med konkret material för att ta reda 

på antalet klossar. Den genomförda studien visade att genom att enbart titta på bilden var det få 

elever som kunde säga det rätta antalet kuber. De elever som redan från början kunde rätt antal 

kuber på bilden utmanades genom andra utökade uppgifter så som att jämföra bilden med det 

verkliga tornet. Resultatet av Palmér och van Bommels (2018) studie visade också att en 

problemlösningsuppgift kan klassificeras som rolig av eleverna trots att eleverna tycker det är en 

svår uppgift där svaret inte är givet från början.   

 

3.1.1 Sammanfattning av kategori 1  

Både Palmér och van Bommels (2018) och Carpenter et al. (1993) talar om hur undervisningen 

kan formas vid att arbeta med problemlösningen och elevernas vinst av detta arbetssätt. Palmér 

och van Bommels (2018) nämner att en uppgift i problemlösning kan vara svår för eleverna men 

ändå rolig att arbeta med. Deras forskningsstudie visar att samma uppgift kan vara olika svår att 

lösa beroende på vilken strategi som används. Både Palmér och van Bommels (2018) och 

Carpenter et al. (1993) talar om att avancerade uppgifter kan ges till elever i de yngre 

åldrarna.  Elever som får arbeta med problemlösning presterar med godare resultat än elever som 

undervisas efter den mer traditionella undervisningen (Bostics et al., 2016).  

  

3.2 Lektioners struktur inom problemlösning  

Elevers förmåga i problemlösning ökar genom att undervisa genom problemlösning (Bostic et al., 

2016). Lektionerna som genomfördes i studiens intervention hade genomgående en röd tråd där 

eleverna till en början fick arbeta enskilt och fundera kring problemet. Eleverna fick sedan arbeta 

i mindre grupper där eleverna diskuterade hur problemen kunde lösas. Som avslutning samlades 

alla elever i gruppen och hade en gemensam genomgång där minst två olika lösningar på problemet 

diskuterades i gruppen (Bostic et al., 2016). Även i Palmér och van Bommels (2018) studie, som 

undersökte möjligheten med att arbeta med problemlösning i tidig ålder, fick eleverna arbeta 

utifrån ett liknande koncept. Problemlösningslektionen som var i fokus i studien utgick först från 

att eleverna enskilt skulle försöka komma fram till antalet kuber som ett torn på en bild var byggt 

av (Palmér & van Bommel, 2018). Fortsättningsvis fick eleverna diskutera i grupp om två hur 

många kuber som tornet innehöll, sedan fick de arbeta med konkret material för att komma fram 

till hur många kuber tornet innehöll. Som ett avslut på lektionen fick eleverna i helklass tillsammans 

med läraren diskutera problemet. I helklass fokuserades det på att visa olika lösningar på problemet 

men syftet var också att utmana eleverna vidare. Även Taflin (2007) talar om vikten av diskussioner 

i helklass. I den ena studien i doktorsavhandlingen har Taflin genom intervjuer och insamlat 

material undersökt hur lärarens idéer påverkar elevernas strategier i problemlösning. Resultatet 

visar att en gemensam diskussion med klassen i slutet kan vara avgörande för att eleverna ska få 

en förståelse för helheten. I sin doktorsavhandling tar Taflin upp att vid de tillfällen de inte 
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förekom en gemensam diskussion i slutet hade eleverna kvar de missuppfattningar som blivit 

under lektionen. Gemensamma diskussioner i klassen är också betydelsefullt i det fortsatta arbetet 

i problemlösning, till exempel vid utveckling av ett liknande problem.  

  

Problemlösningen kan vara ett sätt att knyta samman flera olika delar inom matematiken och 

läraren har en stor del i den processen (Taflin, 2007). Hur väl ett problems potential utnyttjas beror 

på lärarens intresse och kunskaper inom området. Även De Araujo, Orrill och Jacobson (2018) 

menar att ju mer en lärare är engagerade i att skapa förståelse och kunskap för en uppgift desto 

mer gynnas eleverna av detta. I en forskningsstudie med en grupp matematiklärare har De Araujo 

et al. (2018) undersökt vilka pedagogiska kunskaper som lärarna har inom problemlösning och 

hur de kan utveckla dessa. Engagemang visar sig ha stor betydelse för lärandet. Engagemang hos 

läraren är betydelsefullt för att kunna lära ut och sprida vidare engagemanget till eleverna.  

 

Ett problem kan ha kapacitet att vara rikt i en klassrumssituation, det vill säga kunna fungera 

som ett djupare problem (Taflin, 2007). I en annan studie i Taflins (2007) avhandling analyserar 

hon hur ett antal problem kan fungera som rika. Det som har mest påverkan på huruvida ett 

problem är rikt eller ej är läraren. Taflin menar att som lärare krävs det att du i förväg har tänkt ut 

olika alternativ som eleverna kan tänkas använda som strategier när de löser problemet. Läraren 

ska vara lyhörd för de strategier som eleverna lägger fram och bemöta dessa på ett förnuftigt vis. 

Av den anledning är det av betydelse att läraren inte förstör problemlösandet genom att ge för 

många ledtrådar till eleverna. Samtidigt är det också av vikt att läraren är lyhörd för när eleverna 

behöver hjälp för att komma vidare, detta visar sig i studien där läraren hjälper alla elever vidare 

genom att rita en tabell på tavlan. Taflin framhäver att läraren genom att gå runt bland 

eleverna ger eleverna möjlighet att ställa frågor vilket gör att resonemanget kring 

problemlösningen kan utvecklas vidare.    

  

I sin avhandling som är baserad på fem studier inom problemlösningsområdet har Sidenvall (2019) 

sammanfattat resultatet av dessa. Resultatet visade att vilken hjälp elever får av sina klasskamrater 

och lärare vid en problemlösningsuppgift påverkar hur eleven löser uppgiften. Resultatet pekar på 

att med den hjälp eleven får av lärare och klasskamrater blir eleverna ofta styrda av vilken metod 

de ska använda. Detta innebär att en uppgift som krävt att eleven skapar en lösningsstrategi blir 

till en annan typ uppgift där eleven ofta inte tänker igenom lösningsstrategin. För att ge elever rätt 

förutsättning för att hitta rätt lösningsmetod krävs det istället att läraren erbjuder eleverna olika 

verktyg och kunskap för att kunna använda sig av de olika metoderna (Sidenvall, 2019). Författaren 

poängterar att eleverna behöver få verktyg för att hitta lösningsmetoder för problemen. Däremot 

är det viktigt att eleverna inte får svaren av sin lärare om vilken lösningsmetod som skall användas. 

Istället ska läraren hjälpa eleverna att hitta lösningen själv. Sidenvall skriver att läraren ska stödja 

eleverna i problemlösandet genom att ge anpassat stöd till eleverna utifrån vad den enskilda eleven 

är i behov av vid tillfället. Det krävs att eleverna är vana och mottagliga av arbetssättet där eleverna 

inte får den direkta lösningsmetoden som kan användas av läraren utan istället det stöd som behövs 

för att eleven själv ska hitta lösningen. Huruvida läroboken i matematik är en central del av 
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undervisningen tycks också påverka Sidenvall, 2019). Resultatet av Sidenvalls ena studie visar att 

det förekommer få tillfällen i matematikundervisningen där elever får träna sig på att lösa 

problemlösningsuppgifter. I studien undersöker Sidenvall läroböcker i matematik på gymnasiet 

från flera olika länder. Resultaten pekar på att läroböckerna tillhandahåller få uppgifter som kräver 

problemlösningsförmågor där eleven skapar en lösningsmetod (Sidenvall, 2019) 

  

3.2.1 Sammanfattning av kategori 2  

Att elevers matematiska förmåga ökar med hjälp av att arbeta med problemlösning är något 

som både Bostic et al. (2016) och Taflin (2007) vill belysa. Taflin (2007) poängterar att för att 

engagera eleverna krävs det att läraren ligger steget före och själv har tänkt ut olika lösningar till 

uppgifterna, detta för att läraren ska kunna vara lyhörd och behjälplig till eleverna. Även De Araujo 

et al. (2018) menar att det krävs av läraren att vara engagerad över undervisningens innehåll, detta 

för att eleverna gynnas av undervisningen. Sidenvall (2019) talar även han om lärarens del i 

problemlösningen och poängterar att läraren ska vara behjälplig för eleverna men inte ge det 

korrekta svaret utan snarare stötta och hjälpa eleverna på vägen. Taflin (2007) skriver att elever 

gynnas av diskussioner både i grupp och i helklass detta för att få ta del av andras förståelse och 

då öka sin egen förståelse över helheten. Även Palmér och van Bommels (2018) diskuterar att 

diskussion i helklass ger eleverna en bredare kunskap. Här krävs det att läraren är lyhörd och går 

runt bland eleverna för att de ska få möjlighet att ställa frågor om detta skulle komma upp (Taflin, 

2007).  

  

3.3 Problemlösning i grupp  

I en studie med 77 deltagare i 10-årsåldern fördelade på experimentgrupp och 

kontrollgrupp har Davenport och Howe (1999) undersökt effekten av att arbeta med 

problemlösning i grupp jämfört med att arbeta med problemlösning enskilt i klassrummet. 

Deltagarna i experimentgruppen var indelade i grupper om fyra där de tagit hänsyn till att blanda 

kön och förmågor inom grupperna. Studiens upplägg var att grupperna först fick göra ett för-test, 

därefter interventionen och sedan fick grupperna göra ett slut-test. Interventionen innebar att 

eleverna arbetade i grupp med hur de kan ta sig an en problemlösningsuppgift för att sedan arbeta 

i mindre grupper med olika uppgifter. Det ingick även ett moment där det utformades tvärgrupper 

och eleverna fick förklara det problem de arbetat med för klasskamraten. Kontrollgruppen fick 

under tiden arbeta med samma problem men istället individuellt vid deras bänk. Resultatet av 

studien visade att eleverna som arbetat i grupp förbättrade sina resultat medan eleverna som 

arbetade enskilt med problemlösning försämrade sina resultat i testerna. Studiens resultat indikerar 

även på att elever vars förmågor är under genomsnittet är de som får mest fördelar av att arbeta i 

grupp. Detta då dessa elever kan lyssna på sina klasskompisars diskussioner och fördelen är att få 

problemet förklarat med deras val av ord.   

  

Sjödin (1991) talar även han i sin avhandling om hur arbete i grupper kan påverka 

problemlösningen. I en av klassrumsstudierna i sin avhandling har han studerat hur arbete i grupp 

kan ha betydelse i problemlösningsuppgifter. I studien har eleverna delats in i tre nivåanpassade 
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grupper för att mäta hur de olika grupperna presterar i ett grupptest. Eleverna som är 

högpresterande är de som får högst resultat i testet. Sjödin menar att högpresterande elever har en 

större förmåga att se vilken lösningsmetod som är rätt för uppgiften, detta för att eleverna kan 

nyttja fler av gruppens förmågor. När en elev i en högpresterande grupp presenterar en möjlig 

lösningsstrategi har resterande elever i gruppen kunskaper om huruvida det är en giltig lösning 

eller inte. Vikten av att kunna utnyttja gruppens gemensamma förmågor visas också i ett test där 

högpresterande eleverna individuellt inte presenterar med lika goda resultat som när de arbetar i 

grupp (Sjödin, 1991).   

  

I en av studierna i sin avhandling har Riesbeck (2000) undersökt hur elever resonerar och löser 

problemlösningsuppgifter i grupp. I studien fick 78 elever i årskurs fem arbeta i grupper om tre 

för att lösa en problemuppgift. Interaktionen mellan eleverna spelades in och skrevs sedan ut för 

att analyseras. Grupperna i studien var indelade efter lärarens syn på elevernas färdigheter. 

Resultatet av studien uppvisar att elever som presterar på en högre nivå har en mer innehållsrik 

diskussion där eleverna analyserar problemet under en lägre tid samt mer detaljrikt än grupperna 

med elever som presterar på en lägre nivå. Resultaten visar även att grupper med högpresterande 

elever hamnar i samma svårigheter i att välja ut det västenliga ur en problemlösningsuppgift som 

grupper med lägre presterande elever.  

  

3.3.1 Sammanfattning av kategori 3  

Att arbeta i grupp tillsammans med sina klasskamrater gynnar elevernas resultat (Davenport & 

Howe, 1999). Fortsättningsvis talar Davenport och Howe om att elever med matematiksvårigheter 

kan specifikt gynnas av samarbete då eleverna kan ta del av klasskamraters förklaringar för ett 

problem. Tvärt emot skriver Riesbeck (2000) att högpresterande elever är de som gynnas mest då 

eleverna kan ha en bredare diskussion samt tala om specifika detaljer. Sjödin (1991) fortsätter på 

samma spår och diskuterar fram att det är av vikt att eleverna drar nytta av all kompetens som 

gruppen besitter.  

  

3.4 Problemlösningens svårigheter 

I arbetet med problemlösning finns det vissa kritiska aspekter, detta har 

Phonapichat, Wongwanich och Sujiva (2014) kommit fram till i sin studie, genom intervjuer av 

lärare och tester av elever. Elever tycker inte om att läsa långa problem och vid de tillfällen eleverna 

inte förstår innebörden av problemet gissar de hellre till sig ett svar än arbetar fram det. Elever kan 

också ha bekymmer med att sortera vad av innehållet som är det väsentliga för att kunna komma 

fram till en lösning.  Studien visar också att elever kan ha svårt att översätta den information de 

får i problemlösningsuppgifter till matematiska uträkningar (Phonapichats et al., 2014). 

Även Riesbeck (2000) talar om elevers oförmåga att tyda problemuppgifter. Studien visade att 

eleverna inte har erfarenhet av att lösa problemuppgifter där eleverna ska hantera och välja ut 

vilken information som krävs för att kunna lösa uppgiften. Detta gör att eleverna har svårt att tolka 

problemtexten och då förstå vad i den som är det väsentliga för att kunna komma fram till en 

lösning. Dessa svårigheter uppkommer eftersom eleverna inte är vana vid att lösa 
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problem. Riesbeck menar att eleverna ofta vill använda all information som står i uppgiften och få 

fram en lösning utifrån alla aspekter.  Resultatet visar även att grupperna är inriktade på att det 

enbart finns en lösningsstrategi som är rätt. Detta synsätt menar Riesbeck (2000) är ett resultat av 

elevers uppfattning kring problemlösning.  

  

Genom intervjuer, observationer och analyser av insamlat material från 

gymnasieelever undersöker Szabo (2013) huruvida minnet kan påverka i en matematisk 

problemlösningssituation. I studiens resultat har Szabo upptäckt generella mönster hos eleverna 

vid matematikundervisning. När elever tar sig an en problemlösningsuppgift sker detta utifrån tre 

olika faser. I den första fasen använder eleverna två förmågor, varav den första innebär att eleven 

samlar in och formaliserar information kring uppgiften och den andra förmågan innebär att eleven 

sedan minns information som rör matematiken. Vidare talar författaren att eleven jämsides med 

att ta till sig och samla information bearbetar tidigare information i arbetsminnet. I fas två i 

processen använder eleverna förmågan att bearbeta informationen. Szabo (2013) skriver fram i sitt 

resultat att eleverna då använder sig av förmågor som söker efter förenklingar och förkortningar 

av resonemanget kring uppgiften i problemlösning. I den sista fasen av problemlösningen 

fortsätter eleverna med bearbetning av information. Här kontrollerar eleverna sina valda metoder 

genom att gå tillbaka till problemets frågeställning för att kontrollera att uträkningen stämmer 

gentemot problemlösningens fråga. Resultatet visar även att om eleverna i fas tre inser att 

lösningen av en problemlösningsuppgift inte stämmer kan bli eleverna osäkra. Osäkerheten kan 

leda till att eleverna går tillbaka till den första fasen och tar till sig information ytterligare en gång. 

Därefter startar eleverna upp en ny bearbetning av information för att hitta nya lösningar för att 

komma fram till ett önskat resultat. Säkerheten och stressen av det tidigare oönskade resultatet kan 

leda till att eleverna använder sig av samma tillvägagångssätt som tidigare vilket leder till samma 

misstag. Sammantaget talar Szabo om att valet av metod avgör vilka konsekvenser 

problemlösningsuppgiften får eftersom hennes studie visar att elever har svårt att ändra sin 

lösningsmetod. Resultatet påvisar att vid 11 av 12 problemlösningsprocesser håller sig eleverna till 

samma beteende och metod som de valde vid fas nummer ett vid första tillfället (Szabo, 2013).   

  

3.4.1 Sammanfattning av kategori 4  

En svårighet som Riesbeck (2000) och Phonapichat et al. (2014) har gemensamt i sin 

forskningsstudie är att elever har svårt att sortera och välja ut vilken information som är givande 

för att finna lösningen till ett problem. På grund av att de har svårt att sortera väljer många elever 

att använda sig av all information (Riesbeck, 2000).  Szabo (2013) skriver i sin studie om minnet 

och dess påverkan vid problemlösning. Något som framhålls är att när elever upptäcker att 

resultatet av en lösning inte stämmer överens med uppgiften blir eleverna osäkra. Vidare talar 

Szabo om när elever blir osäkra är det lätt att de återgår till samma lösning igen vilket då blir ett 

nytt misslyckande. Det är därför av vikt att eleverna till en början får rätt förutsättningar i valet av 

metod.   
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3.5 Sammanfattning av resultat  

Sammanfattningsvis visar resultatet av denna litteraturstudie att engagerade lärare tillsammans med 

rätt verktyg ger eleverna en god möjlighet till att få goda kunskaper inom matematikämnet. 

Problemlösningen är idag en del av matematiken men många forskare talar om att 

problemlösningen borde vara grunden i matematiken. Uppgifter i problemlösning kan både ses 

som kluriga och roliga, detta för att man både kan arbeta med problemlösning teoretiskt samt 

praktiskt, vilket då inspirerar eleverna till att bli mer engagerade. Rika problem ger eleverna 

möjlighet att hitta mer än en lösningsstrategi. Grupparbete gynnar eleverna då dem får diskutera 

och ta del av varandras lösningar och metoder. Forskare diskuterar olika om vem det är som gynnas 

mest av grupparbete, några forskare talar om att det är de högpresterande eleverna som gynnas av 

medan andra talar om att det är de lågpresterande eleverna som gynnas mest. Svårigheter som kan 

uppkomma vid problemlösning är att elever kan ha svårt att ta till sig information och sortera 

vilken information behövs för att få fram rätt svar. Ofta vill eleverna använda all information i 

uppgiften för att inte gå miste om viktig information. Även minnet spelar en stor roll vid lösningen 

av problemuppgifter.  
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4. Diskussion  
I denna del kommer litteraturstudiens metod och resultat att diskuteras. I metoddiskussionen 

kommer aspekter kring studiens sökningar av källmaterial, bearbetningen av material samt arbetet 

kring studien diskuteras. I resultatdiskussionen kommer de olika studierna ställas emot varandra 

och diskuteras.   

 

4.1 Metoddiskussion   
Som kan utläsas i tabell 1 har vi använt oss av våra centrala begrepp för att tillsammans skapa olika 

söksträngar. Svårigheter som uppkommit i sökandet av källmaterial har varit att hitta material där 

forskare har undersökt undervisning i problemlösning i de yngre åldrarna. Av denna anledning fick 

därför inkluderingskriterierna breddas. Källmaterialet som har använts behandlar av den orsaken 

årskurser från förskoleklass till gymnasieklass. Forskningen som tagits med från gymnasieklasser 

har ansetts relevanta då forskarna i dessa har diskuterat grunderna i problemlösning samt olika 

strategier inom området. Vi kan se att problemlösning är en central del även i de högre årskurser 

kursplaner i matematik (Skolverket, 2018). Följaktligen är det åt de högre årskursernas lärandemål 

som undervisningen strävar mot. Vi anser därför att detta källmaterial är applicerbart i de lägre 

årskurserna, om än på en enklare nivå. Ett flertal studier i sökresultatet har varit forskning där 

studenter på universitet varit populationen. Dessa studier har ansetts som irrelevanta i denna 

litteraturstudie då forskningen gett resultat som inte kan kopplas till årskurserna 1–3, då flertalet 

av studierna hade studenter på ingenjörsprogram som urval. Den problemlösning som de arbetade 

med var starkt sammanlänkad till yrket. Genom att läsa avhandlingar och artiklar fann vi genom 

deras referenslista intressanta artiklar till denna studie. Utifrån detta gjordes manuella sökningar 

där två avhandlingar samt tre artiklar användes som källmaterial. En möjlig orsak till att det material 

som hittades genom manuella sökningar inte framkom vid de systematiska databassökningarna 

kan ha varit användandet av sökorden. Om andra synonymer eller sökord hade använts är det 

möjligt att dessa artiklar hade gått att finna i resultatet av sökningarna. 

 

I den inledande fasen av sökningar av källmaterial var sökningarna ostrukturerade men gav snabbt 

en inblick av vilka sökord som skulle kunna användas vid senare sökningar. Sökningarna 

utvecklades eftersom våra kunskaper inom området utökades. Sökningarna blev då mer 

strukturerade och det gav då resultat som var användbara som källmaterial. Antal fynd kunde 

variera beroende på vilka sökord som användes i de olika söksträngarna. Om andra sökord hade 

kombinerats hade sökningarna eventuellt gett andra resultat. Utifrån vår frågeställning borde 

enbart sökord som mathematics, problem solving och teaching eller liknande synonymer använts för att 

få fram ett mer precist urval av empiri. Å ena sidan ansågs de resultat som framkom i sökningarna 

relevanta för studien å andra sidan är vi medvetna om att väsentlig forskning kan ha sorterats ut 

genom de sökord och söksträngar som använts. Vid sökningar på avhandligar.se användes inte * i 

söksträngen detta begränsade antal träffar till 7 avhandlingar. Om vi istället hade använt * i 

söksträngen matemati* problemlösning hade detta genererat detta 17 träffar. I detta fall kan det ha 

varit så att avhandlingar av betydelse för denna litteraturstudie gått miste. Som nämnt tidigare i 

stycket så utvecklades våra kunskaper inom den systematiska databassökningen under tiden, 

således besitter vi mer kunskap inom området idag än vid den tidpunkt då källmaterialet togs fram. 
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Hade sökningar gjorts idag hade sökresultatet kunnat se annorlunda ut vilket hade kunnat generera 

ett annat resultat än det som redovisas i denna litteraturstudie.  

 

Vid sökningarna gjordes en första sortering. Abstrakten till samtliga forskningsstudier som 

uppkom i resultat lästes för att urskilja vilka forskningsarbeten som var relevanta för studien. 

Genom att läsa abstrakten erhölls en god inblick i vad studien handlade om. Därefter följdes 

de inklusionskriterier och exklusionskriterier som tidigare sattes upp. När artiklar eller 

avhandlingar ansågs som relevanta som källmaterial lästes hela materialet igenom för att få en god 

förståelse över hela studien. Genom att läsa och analysera källmaterialet sågs mönster som sedan 

ledde oss fram till resultatkategorierna. Hsieh och Shannon (2005) skriver som en modell att 

analysera material är att se vilka teman som speglar sig i texten som senare mynnar ut i kategorier, 

detta kallas kodningsprocess. Kategorierna är vår tolkning av studiernas resultat, om någon annan 

hade läst materialet hade andra kategorier kunnat vara i fokus. 

 

En svårighet i letandet på källmaterial har varit att finna material som talar om både negativa och 

positiva resultat på deras forskning, då en stor del av forskningen visar positiva resultat. När 

sökord så som till exempel difficulties användes i en söksträng har resultatet visat data som 

behandlar elever med svårigheter i matematik istället för vad som är svårt i undervisningen av 

problemlösning. Om vi istället hade använt andra synonymer i sökningarna hade sökningarna 

möjligtvis genererat andra resultat. Som tidigare nämnt har kunskaperna kring hur man utför de 

systematiska databassökningarna utvecklats. Vid tillfället för sökningarna förstod vi inte 

innebörden av synonymers betydelse för sökresultaten vilket kan ha påverkat resultatet i 

sökningarna av källmaterial. Bristen på källmaterial som talar om svårigheter eller negativa aspekter 

på problemlösningen gör att det är svårt att ställa positiva och negativa aspekter mot varandra. 

 

Källmaterialet som har använts har publicerats från 1991 till 2019, detta har gett en bred grund. Å 

ena sidan kan en avhandling från 1991 tyckas vara gammal men å andra sidan handlar den om 

grupparbete och gör därför studien relevant då det idag används olika gruppformationer i 

klassrummen. Majoriteten av källmaterialet har genomfört sina studier i Sverige vilket gör att de är 

enklare att koppla till skolan i Sverige. Delar av källmaterialet kommer ifrån andra länder. Till 

exempel finns en studie ifrån Thailand med i litteraturöversikten. Dock anses denna som relevant 

då den behandlar svårigheter inom problemlösning och dessa svårigheter kan se lika ut i länderna. 

Om studier enbart från Sverige hade använts hade resultatet kunnat se annorlunda ut. Detsamma 

gäller om studierna hade sökts ifrån andra databaser vilket säkerligen hade genererat andra artiklar.  

 

Deltagare i studierna har varierat, både gällande ålder men också gällande antal. I Szabos (2013) 

studie är populationen sex stycken elever från gymnasiet medan det i Riesbecks (2000) studie är 78 

deltagande elever i årskurs fem. Studierna som använts som källmaterial har förhållandevis en liten 

population, detta gör att det kan vara svårt att göra generaliseringar utifrån dessa. Antalet studier 

som använts i litteraturstudien är få, detta påverkar också generaliseringsbarheten negativt. Szabos 
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studie är den med lägst antal deltagare, studien har ändå ansetts vara relevant i denna litteraturstudie 

då den tog upp ytterligare en aspekt när det kommer till problemlösningens svårigheter. Ytterligare 

en studie inom samma område hade kunna stärka det resultat som använts ifrån Szabos studie.  

 

Att arbeta tillsammans i denna forskningsstudie har bidragit till att vi har kunnat komma med 

varsitt synsätt på materialet som lästs. Något som varit positivt med att vara två genom arbetet är 

att vi tillsammans har kunnat enas om en gemensam tolkning av resultaten Å ena sidan kan detta 

ha gett ett vidare perspektiv på källmaterialet å andra sidan kan det frambringa en otydlig tolkning 

av resultaten i de fall då tolkningarna varit olika. Våra förkunskaper inför denna litteraturstudie har 

varit olika. Detta har resulterat dels i att våra tolkningar varit olika men även att kompetensen i 

gruppen varit högre än om man hade arbetat ensam. En del av källmaterialet i denna litteraturstudie 

har varit skrivna på engelska vilket sätter vår språkliga förmåga på prov. Detta kan ha resulterat i 

att tolkningarna av resultaten blivit felaktiga. Att arbeta tillsammans ger också en trygghet i att vara 

två som kan läsa och översätta. 

 

4.2 Resultatdiskussion   

I bakgrundavsnittet talades det om att undervisningen i problemlösning ofta är något som kommer 

i slutet efter inlärning av andra färdigheter inom matematiken (Lester & Lambdin, 2007). Resultatet 

av litteraturstudien visar att elever kan börja arbeta med problemlösning tidigt i 

matematikundervisningen (Carpenter et al., 1993;Palmer & van Bommel, 2018). Detta är också 

något som bekräftas i Lgr 11 (Skolverket, 2018), där problemlösning är ett centralt innehåll som 

är genomgående under hela grundskolans matematikundervisning. Att läsa och förstå problemen 

kan vara ett svårt moment i problemlösningen (Phonapichat et al., 2014). I den tidiga inlärningen 

av problemlösning kan det därför vara gynnsamt att arbeta praktiskt med uppgifter (Carpenter et 

al, 1993).  I bakgrundsdelen talas det om problemlösning som något som alla elever kan arbeta 

med och kan introduceras tidigt i yngre åldrar till exempel genom lek (Häggblom, 2013). 

  

I bakgrundsavsnittet refererar vi till Skolverket (2011) som skriver att en problemlösningsuppgift 

kan vara ett matematiskt problem för vissa elever medan det för andra elever, utifrån deras 

kunskapsnivå, kan klassificeras som en rutinuppgift. En problemlösningsuppgift kan således vara 

olika för elever. I en av studierna som nämns i resultatet testas eleverna i nio matematiska problem, 

resultatet visar ett positivt resultat där många elever lyckas bra på testerna (Carpenter et al., 1993). 

Det skulle kunna vara så att uppgifterna i studien inte innebar en problemlösning för alla elever 

utan för en del av eleverna kan problemen varit en rutinuppgift, vilket kan ha påverkat resultatet 

positivt. I resultatet skrivs det också fram att 46% av eleverna valde en giltig metod i samtliga 

problemuppgifter som testades (Carpenter et al., 1993). I studien framskrivs inte vad som anses 

vara en giltig metod, detta gör att resultatet kan tolkas olika.  

 

Elever kan ha svårigheter med att sortera vad av problemlösningsuppgiftens innehåll som är det 

väsentliga för att kunna komma fram till en lösning Phonapichats et al. (2014). Riesbecks (2000) 
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studie talar för samma resultat med det framgår även att denna svårighet beror på elevernas brist 

på erfarenhet. I resultatavsnittet skriver Hagland och Åkerstedt (2014) om vikten av att skilja på 

en svår uppgift och en problemuppgift och menar att vissa uppgifter kan vara svåra att förstå, men 

när innehållet är begripligt kan uppgiften vara en rutinuppgift för eleven. Detta motsäger det 

resultat som Riesbeck (2000) pekar på, där svårigheterna att tolka problemlösningsuppgifter beror 

på erfarenhetsbrist.   

  

Läraren framställs både av Sidenvall (2019) och Taflin (2007) som en viktig del för en lyckad 

problemlösning. Det är en balansgång där läraren ska bistå eleverna med stöd och verktyg i 

problemlösningen men får inte utlämna lösningarna till eleverna (Sidenvall, 2019). Det är även av 

vikt att läraren är lyhörd gentemot elevernas idéer (Taflin, 2007). I Sidenvalls (2019) avhandling 

framgår det att matematikläroboken till stor del utgår från proceduruppgifter och endast en mindre 

del består av problemlösningsuppgifter. I likhet med Sidenvalls resultat skrivs det i 

bakgrundsavsnittet om Skolinspektionens (2009) granskning av matematikundervisningen som 

visade att matematikläroboken till största del består av proceduruppgifter. Granskningen visade 

att elever arbetar till en större del med matematikläroboken och att genom att basera en stor del 

av undervisningen på matematikläroboken begränsas elevernas utveckling i bland annat 

problemlösning. Istället borde lärare utforma en undervisning där eleverna får möjligheter att 

utvecklas inom problemlösningen (Skolinspektionen, 2009). 

  

Gruppsammansättningen är en faktor som påverkar problemlösningen positivt (Davenport & 

Howe, 1999; Sjödin, 1991). Detta är något som styrks i bakgrunden där Erlwanger (2004) tas upp 

som en tidigare forskning där han redan år 1974 menade att elever inte gynnas av det enskilda 

arbetet. Vem som gynnas mest av att arbeta i grupp är tvetydigt i resultatet. Davenport och Howe 

(1999) menar å ena sidan att de elever som får mest fördelar av grupparbete är de elever som 

presterar under genomsnittet. Sjödin (1999) hävdar å andra sidan att de elever som presterar över 

genomsnittet är de elever som presterar bäst i grupp jämfört med vad eleverna presterar 

individuellt. Däremot visar Riesbecks (2000) resultat att högpresterande elever stöter på samma 

problem som elever som presterar lägre.  

  

Resultatet av denna litteraturstudie baseras från flera olika studier med olika metoder och 

population. Både Carpenter et al. (1993) och Palmer och van Bommel (2018) har undersökt elever 

i motsvarande till förskoleklass. Både Carpenter el al. samt Palmer och van Bommel har i sitt 

resultat skrivit om fördelen med att använda sig av problemlösning vid en tidig ålder.  De har båda 

använt sig av observation och intervju men genomförandet skiljer sig åt. Carpenter har observerat 

lärare och sedan intervjuat elever genom att genomföra enskilda tester på dem. Palmer och 

van Bommel har i sin studie intervjuat eleverna om deras uppfattningar kring problemlösning och 

sedan observerat elever när de undervisats genom problemlösning. Det är intressant att sätta dessa 

två studier emot varandra då tillvägagångsättet i metoderna skiljer sig åt. Det är en skillnad mellan 

att genomföra enskilda tester på elever och att observera elever i deras klassrumsmiljö och detta 

kan ha påverkat resultatet.    
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Genom att återgå till syftet med studien som var att: Ta reda på vad forskning säger om 

problemlösning inom matematiken, kan vi sammanfattningsvis konstatera att det finns flera sätt 

att ta sig an problemlösning. Det ligger en stor vikt i lärarens kompetens och hur man som lärare 

bemöter eleverna i arbetet med problemlösning. Problemlösningen är en viktig del av matematiken 

och det är betydelsefullt att lärare är medvetna om att alla elever oavsett kunskapsnivå kan arbeta 

med problemlösning i tidig ålder. Gruppsammansättningen och gruppdiskussioner är också något 

som kan påverka undervisningen i problemlösning.  
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5. Slutsats och implikation  
För att återgå till frågeställningen som lyder: Hur framställs undervisning i problemlösning i 

matematik i årskurs 1–3? kan vi konstatera att flera faktorer påverkar undervisningen. Något som 

framställs som en viktig beståndsdel i undervisningen är engagerade och kunniga lärare. Detta 

resulterar i att eleverna också blir engagerade inom området. En implikation är att en kunnig lärare 

ska kunna bemöta elevernas idéer och komma med infallsvinklar som utvecklar deras lärande. I 

vilken ordning momenten i undervisningen sker tycks också ha betydelse i genomförande av 

lektionen. En framgångsfaktor är den gemensamma interaktionen som sker i klassrummet, i 

synnerhet är diskussionen i slutet av lektionen av vikt. Svårigheter i undervisningen inom 

problemlösning har visat sig vara att kunna urskilja vilken information i problemet som är essentiell 

för eleverna för att de ska kunna komma fram till en lösningsstrategi.  

 

En slutsats från studiens resultat är att genom att arbeta med problemlösning ges goda kunskaper 

i matematik. En annan slutsats utifrån denna litteraturstudie är att det är svårt att hitta enbart en 

specifik faktor som ses som viktig i framställningen av undervisning inom matematisk 

problemlösning. Flera olika faktorer ses som betydelsefulla i undervisningen, däribland lärarens 

engagemang, att arbeta med problemlösning redan i tidig ålder samt matematiska samtal mellan 

elever och lärare. 

 

En kunskapslucka som har identifierats är hur läraren praktiskt kan arbeta för att ge elever rätt 

verktyg så att eleverna på ett lyckat sätt ska kunna sortera ut vilka delar av problemet som är 

väsentliga och nödvändiga för att kunna lösa problemuppgiften. Denna kunskapslucka som 

identifierats skulle kunna leda till fortsatt forskning inom området. En annan fortsatt forskning 

skulle även kunna innefatta hur man som lärare kan utveckla sin undervisning inom 

problemlösning för elever i svårigheter så som både språkliga och matematiska. Detta så att alla 

elever kan få goda förutsättningar till att arbeta med denna grundläggande förmåga som 

problemlösning är. Resultatet i litteraturstudien väcker idéer för framtida utvecklingsarbete genom 

att utveckla undervisningen i problemlösning. Efter att ha arbetat med denna litteraturstudie har 

vi insett möjligheten att kunna utveckla undervisningen i problemlösningen utifrån flera olika 

aspekter. Den centrala delen vi särskilt skulle vilja arbeta med och utveckla är gruppsamtal inom 

problemlösningen. Detta innefattar dels elevernas diskussioner i grupp men även hur läraren kan 

arbeta med gemensamma diskussioner i klassrummet som kan ge möjligheter till utveckling av 

elevernas kunskaper inom området.  
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