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Sammanfattning 

I den här litteraturstudien var syftet att undersöka hur lärare undervisar för att eleverna ska utveckla en god 

problemlösningsförmåga inom matematik. Fokus i studien var på elever i de tidiga skolåren. Data har samlats in genom 

manuell sökning samt genom databaserna ERIC, UniSearch och ArtikelSök. Resultatet visade att det finns flera faktorer i 

undervisningen som påverkar hur väl elevers problemlösningsförmåga utvecklas. Valet av undervisningsmetod, valet av 

lösningsstrategier som undervisas samt hur väl läraren anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar är faktorer 

som påverkar hur väl elevernas problemlösningsförmåga utvecklas.  
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1. Inledning 
Vi är två lärarstudenter som läser till grundskolelärare med inriktning F-3 vid Linköpings 

universitet. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi observerat att många elever verkar 

tycka om att arbeta med problem och problemlösning på matematiklektionerna. Det är en av 

anledningarna till varför vi valde att skriva detta arbete.  

 

Matematik beskrivs i kursplanen för Lgr 11 som en problemlösande aktivitet som är både kreativ 

och reflekterande. Vidare beskrivs matematik som gynnsam för såväl den tekniska utvecklingen 

som för samhälleliga och sociala interaktioner (Skolverket, 2011). Med hjälp av matematiken byggs 

kunskaper upp som hjälper människan att fatta beslut både i vardagen och i samhället (Skolverket, 

2011). Matematiska kunskaper är även en viktig förutsättning för att kunna bidra till 

samhällsutvecklingen, då forskning inom matematik sker konstant med syftet att hitta lösningar 

inför framtidens problem (Grevholm, 2014). En god problemlösningsförmåga är av stor vikt för att 

utvecklas matematiskt och bli en välfungerande samhällsmedborgare (Johnsen Høines, 2010).  

 

Enligt Johnsen Høines (2010) använder en del lärare bara problemlösningsuppgifter som utmanande 

uppgifter eller extrauppgifter för de elever som blir snabbt klara. Hon anser att den tillämpningen 

inte är optimal då alla elever inte får chansen att prova på uppgifterna. Ett sätt att variera sin 

undervisning tycker Johnsen Høines är att blanda in problemlösning tillsammans med läroboken för 

att få ett mer varierat arbetsmaterial (Johnsen Høines, 2010). Artut (2015) drar i sin studie en 

liknande slutsats som Johnsen Høines. Hon kommer fram till att variation av både problemtyper, 

exempel och presentationssätt är av ytterst viktigt vid arbete med problemlösning (Artut, 2015).  

 

Som blivande lärare är vi intresserade av att fördjupa oss i forskning om hur verksamma lärare 

arbetar med området problemlösning i sin undervisning och hur de arbetar för att eleverna ska 

utveckla en god problemlösningsförmåga. Det eftersom alla elever i ett klassrum har unika 

förutsättningar och enligt läroplanen ska undervisningen i skolan anpassas efter dem (Skolverket, 

2011). Vårt arbete kan vara relevant för både blivande lärare samt redan färdigutbildade lärare 

eftersom det uppmärksammar undervisning som syftar till att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga, något som är betydelsefullt för alla individer.  
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2. Syfte och frågeställning  
I det här arbetet ska vi granska och sammanställa forskning rörande problemlösning inom ämnet 

matematik. Vårt fokus är på lärares undervisning i de tidiga skolåren. Vi vill undersöka vad 

forskningen säger om hur lärare i sin matematikundervisning arbetar med problemlösning med 

syftet att utveckla elevernas problemlösningsförmåga.  

 

Frågeställningen som ska undersökas i det här arbetet är:  

● Hur undervisar lärare för att eleverna ska utveckla en god problemlösningsförmåga inom 

matematik? 
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3. Teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenterar vi begrepp som är centrala i arbetet. Dessutom beskriver vi 

problemlösning och problem utifrån styrdokument och betydelsefulla teorier.  

 

3.1 Problemlösning 
Problemlösning är en viktig del i den matematiska utvecklingen och en god 

problemlösningsförmåga gynnar till exempel utvecklande av forskning och ny matematik 

(Grevholm, 2014). Boaler (2011) skriver att vi behöver flexibla tänkare för att kunna möta 

framtidens problem. Hon skriver att elever behöver få lära sig att ifrågasätta, ställa frågor och lösa 

problem för att ett meningsfullt lärande ska ske. Mekaniskt arbete där eleverna memorerar metoder 

utan förståelse är inte framgångsrikt. Lärarna behöver få eleverna att känna sig som aktiva 

problemlösare för det kommer de behöva vara för att klara sig i samhället (Boaler, 2011). I Lgr11 

trycker de också på vikten av problemlösning. De skriver till exempel i syftesdelen för matematik 

att ”undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa 

problem samt reflektera över och värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat” 

(Skolverket, 2011, s.55).  

 

Enligt Grevholm (2014) finns det vid arbete med problemlösning fem aspekter som behövs för att 

gynna en god problemlösningsförmåga. Den första aspekten är utvecklandet av metakognition som 

innebär en förmåga att kunna se och utvecklas av sitt eget lärande. Den andra aspekten är attityd, 

vilket handlar om att utveckla intresse, uppskattning, uthållighet, och självförtroende för matematik. 

Den tredje aspekten är färdigheter och kan till exempel innebära numerisk räkning, uppskattning 

och användning av matematiska verktyg. Den fjärde aspekten som behövs är begrepp som 

exempelvis algebra, geometri och sannolikhet. Den femte och sista aspekten är tankeförmåga, vilket 

till exempel innebär en förmåga att kunna resonera, kommunicera och koppla ihop (Grevholm, 

2014). Utöver dessa fem aspekter spelar även kognitiva förutsättningar roll för utvecklandet av en 

god problemlösningsförmåga. De kognitiva förutsättningar som behövs för problemlösning kan 

delas in i tre kategorier. (1) begreppskunskaper, (2) procedurkunskaper (operationell kunskap) och 

(3) strategiska kunskaper. Begreppskunskaper är exempelvis faktakunskap rörande olika enheter 

och/eller matematiska begrepp. Procedurkunskaper kan exempelvis innefattas av uträkningar genom 

uppställningar. Strategiska kunskaper kan exempelvis vara igenkännande av uppgifter (Wyndhamn, 
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Riesbeck & Schoultz, 2000).  

 

3.2 Problem och problemtyper  
Enligt Palmér och van Bommel (2016) definieras ett matematiskt problem ofta som en uppgift med 

en på förhand okänd lösningsmetod. Istället för att ha en given metod behöver eleverna istället 

gissa, pröva och undersöka sig fram till en lösning. De skriver fortsättningsvis att definitionen är 

svår eftersom en uppgift som ses som ett problem av en elev kan upplevas som en rutinuppgift för 

en annan beroende på om lösningsmetoden är känd eller inte (Palmér & van Bommel, 2016). 

Grevholm (2014) skriver också om svårigheten med att beskriva vad som är en problemuppgift. 

Enligt henne kan också lärarna ha olika definitioner vad en problemuppgift är. Den egna 

definitionen blir avgörande när det kommer till att förstå vad problemlösning är (Grevholm, 2014). 

 

Rika problem definieras enligt Gunnarsson (2009) som problem som inte enbart har en 

lösningsmetod utan flera. Palmér och van Bommel (2016) fortsätter den definitionen och skriver att 

rika problem är problem som alla elever kan arbeta med. De ska vara enkla att förstå samtidigt som 

de erbjuder en utmaning för eleverna. De ska få ta tid och vara ansträngande att lösa. De ska ha 

flera olika lösningsstrategier och kan antingen introducera nya strategier eller viktiga matematiska 

idéer enligt Palmér och van Bommel (2016). När ett rikt problem används i ett klassrum ska det 

vara ett problem som kan leda till en diskussion som i sin tur leder till att man delar med sig av sina 

lösningsstrategier. Det kan betyda att ett problem som man trott är ett rikt problem kanske inte 

framstår som det i en klass, då diskussionen inte blir rik på olika strategier eller matematiska idéer 

(Palmér & van Bommel, 2016). 

 

Textproblem definieras enligt Grevholm (2014) som uppgifter inom problemlösning som utöver 

matematiska symboler består av text. Många elever upplever svårigheter med textproblem och 

dessa svårigheter behöver inte enbart ha med matematik att göra (Grevholm, 2014).  

 

3.3 Undervisning i problemlösning  

I Lgr11 i kunskapskraven för årskurs 3 står det att eleverna kunna lösa enkla elevnära problem med 

strategier som passar problemets karaktär, de ska också kunna beskriva lösningsmetoden och 

bedöma resultatets rimlighet (Skolverket, 2011). Ett sätt att arbeta med detta är med Pólyas steg för 
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problemlösning. George Pólya var en matematiker som bland annat utvecklade en lösningsmetod 

för arbete med problem. Pólya och Conway (2014) presenterar de olika stegen i metoden, (1) förstå 

problemet. Innan ett problem kan lösas måste det finnas en förståelse för vad problemet innebär. (2) 

göra en plan. För att kunna nå ett resultat måste en plan för att nå dit utarbetas. Till exempel 

behöver vi reda ut vad vi vet och hur det hänger ihop med det vi vill veta, det okända i problemet. 

Det är också möjligt att svaret inte kan nås direkt utan att en dellösning behöver göras. Sedan när 

tillräckligt med information finns kan en plan göras för hur resultatet för hela problemet ska nås. (3) 

fullfölja planen, det vill säga lösa problemet för att förhoppningsvis nå fram till svaret. (4) se 

tillbaka på lösningsmetoden och svaret, vilket görs för att granska och utvärdera dem. Svarets 

rimlighet och hur optimal lösningsmetoden var är frågor som kan diskuteras (Pólya & Conway, 

2014).  

 

Enligt Lester (1988) utvecklas människans matematiska problemlösningsförmåga långsamt under 

en längre period. Det är en komplicerad förmåga som kräver mycket kunskap och träning för att 

utveckla. Problemlösning kan därför ses som ett komplext och svårt ämne att undervisa om för 

lärare. Lester rekommenderar därför även han strategier som lärare bör undervisa om för att deras 

elever ska utveckla en god problemlösningsförmåga. De strategierna är att (a) välja operation eller 

operationer, (b) skriva en ekvation, (c) göra en organiserad lista, (d) göra en tabell eller diagram, (e) 

använda objekt eller modeller, (f) agera ut situationen, (g) rita en bild, (h) gissa och kolla, (i) arbeta 

bakifrån samt (j) att lösa ett enklare problem. Lester rekommenderar även att lärare lär ut 

strategierna i två olika faser. I den första fasen bör eleverna få kännedom om hur de ska använda en 

specifik strategi och få träna på att lösa problem med hjälp av den. Eleverna ska i den här fasen lära 

sig meningen med strategin och tekniken för att använda den. I den andra fasen bör eleverna 

undervisas om hur de ska välja strategi vid problemlösning. De bör i den här fasen få träna på att 

lösa problem genom att välja den strategi som passar bäst (Lester, 1988). 

 

Enligt Boaler (2011) är det viktigt att eleverna får samtala om problem, till exempel om svårigheter 

de stött på eller om lösningsmetoden. Gunnarsson (2009) skriver att eleverna utvecklar fler metoder 

och förmågor genom att använda och få diskutera om olika representationsformer och 

lösningsmetoder. Boaler (2011) menar att diskussioner leder till ökad matematisk förståelse. Att 

kunna förklara för någon annan betyder att du måste förstå hur du har tänkt när du löst uppgiften 



6 
 

(Boaler, 2011). Enligt Gunnarsson (2009) blir elever vid diskussioner uppmärksamma på att det går 

att lösa problem på olika sätt. I kunskapskraven för årskurs 3 i Lgr11 betonar de vikten av att 

eleverna kan diskutera matematik. Där står det att eleverna ska kunna samtala om lösningsmetoden 

med hjälp av matematiska uttrycksformer som till exempel konkret material eller bilder 

(Skolverket, 2011). Enligt Johnsen Høines har elever som klassas som “svaga” inom matematik 

oftast lättare för den delen av problemlösning då de är vana vid att tänka efter själva och reflektera 

över uppgifter (Johnsen Høines, 2010).  

 

3.4 Lärarens roll vid problemlösning  

För att elever ska bli framgångsrika inom problemlösning är det också viktigt med lärarstöd. Enligt 

Lester (1988) bör läraren ha en aktiv roll vid problemlösningsaktiviteter. Hen ska bland annat 

observera elevernas arbete, ställa frågor och vägleda arbetet framåt (Lester, 1988). Pólya och 

Conway (2014) skriver också att lärarstöd är en viktig del i arbetet med problemlösning. De betonar 

att det är viktigt med rätt mängd av stöd för att ett lärande ska ske och för att elevernas 

problemlösningsförmåga ska utvecklas. För mycket eller för lite stöd ger ingen kunskapsutveckling 

(Pólya & Conway, 2014).  

 

3.5 Teoretiskt perspektiv  
Vi valde att ta hänsyn till den sociokulturella teorin i vårt arbete. Det eftersom vårt syfte är att 

undersöka problemlösning, något som kan vara både ett enskilt arbete och även ske i samspel med 

andra. Samspel med andra är en central del i den sociokulturella teorin (Wyndhamn et.al., 2000). 

 

Wyndhamn et.al. (2000) skriver att den sociokulturella teorin utvecklades av idéer framförda av 

Vygotsky och andra ryska analytiker. Teorin bygger på idén att människan är en del av världen och 

inte ses som en ett eget system. Människan är med andra ord både en produkt av och producent av 

omvärlden. Människan både påverkar och påverkas av omgivningen och tiden som hen befinner sig 

i. Ett sätt som människan påverkar världen är genom verktygen hen skapar. I teorin delar de in 

verktygen i två olika kategorier, de fysiska och de teckenbaserade. Exempel på teckenbaserade är 

språk, kartor och diagram. Verktygen anser de går i arv och sammanför samt möjliggör 

kommunikation mellan människor från både olika rums- och tidsgränser. Ett av de viktigaste 

verktygen är ordet som bygger upp språk som i sin tur formar människans syn på världen 
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(Wyndhamn et.al., 2000).  

 

En viktig del i den sociokulturella teorin är zonen för proximal utveckling (ZPD). Den zonen är en 

beteckning för gränsen mellan vad en person kan uppnå själv och vad hen kan uppnå i samspel med 

mer kunniga personer. Vygotsky ansåg att i den här zonen ligger elevens lärandepotential för 

exempelvis nya färdigheter, tankemönster och resoneringssätt. I samspel med andra mer kunniga 

kan eleven nå den lärandepotentialen och erhålla nya kunskaper (Wyndhamn et.al., 2000).  
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4. Metod  
I metodavsnittet beskriver vi tillvägagångssättet rörande litteratursökningen och urvalet.  

 

4.1 Litteraturstudie 
Det här arbetet är en litteraturstudie. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) är en 

litteraturstudie ett arbete där litteratur inom ett specifikt ämne eller en avgränsad fråga analyseras 

och sammanställs. Det skrivna arbetet kan även beskrivas som en systematisk litteraturstudie. I ett 

sådant arbete är noggrannhet vid framsökningen, granskning och sammanställningen av litteratur av 

yttersta vikt. Ett kritiskt förhållningssätt och noga redovisning av processen gällande valet av 

artiklar är också mycket betydelsefullt (Eriksson Barajas et.al., 2013). 

 

4.2 Litteratursökning 

De vetenskapliga texter som vi har behandlat i arbetet har vi hittat både genom manuell sökning och 

databassökning. Manuell sökning innebär bland annat att studera valda artiklars referenslistor för att 

hitta andra intressanta texter. Databassökning däremot innebär att söka efter litteratur genom olika 

databaser. Den första databasen som vi använde var ERIC, vilken inriktar sig på pedagogik och 

psykologi (Eriksson Barajas et.al., 2013). Den andra databasen som vi använde var Unisearch som 

är en söktjänst där flera databaser söks igenom samtidigt. Tjänsten erbjuds av Linköpings 

universitetsbibliotek.  

 

4.3 Urval  
Vid sökningen av artiklar gjorde vi några avgränsningar eftersom vi fick många träffar på våra 

sökord och vi ville begränsa dessa till ett mer rimligt antal. För det första valde vi artiklar som 

behandlade området matematik och problemlösning, eftersom vår frågeställning berör det området. 

För det andra användes inga artiklar som publicerats före år 2000. Avgränsningen på artiklarnas 

ålder gjorde vi eftersom vi ville undersöka relativt aktuell forskning. En annan avgränsning som vi 

gjorde var att alla valda artiklar var “peer reviewed”. Det innebär att texten är vetenskapligt 

granskad, vilket ökade deras tillförlitlighet (Eriksson Barajas et.al., 2013). I valet av artiklar satsade 

vi på att välja artiklar som fokuserade på undervisning och lärarperspektiv, eftersom det passade 

bäst med vår frågeställning. Ytterligare avgränsningar var att vi inte tog med artiklar som handlade 
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om elever med diagnoser eller andra kända svårigheter, eftersom vi inte ville fokusera på detta. Vi 

valde också bort artiklar där datorn användes som ett hjälpmedel, för att arbetet inte skulle bli för 

brett. En annan avgränsning vi gjorde gällde elevernas ålder och vi valde där att inte ta med artiklar 

med elever yngre än 5 år eller äldre än 13 år. Vi gjorde den avgränsningen eftersom vi ska 

undervisa elever från förskoleklass upp till årskurs tre och därmed ville vi forska om elever runt den 

åldern.  

 

Urvalet sållades fram genom att vi först läste artikelns titel och sedan dess abstract. Artiklar med 

titel eller abstract som inte passade in på avgränsningarna sållades bort. De som däremot hade en 

passande titel och abstract läste vi mer noggrant. Texter som vi ansåg vara relevanta tog vi med i 

arbetet medan de andra sållades bort.  

 

I tabellerna nedanför presenterar vi våra sökningar. Tabell 1 är för databasen ERIC och tabell 2 för 

Unisearch. I den första kolumnen i varje tabell går det att utläsa vilka sökord vi använde. I nästa 

kolumn skriver vi hur många träffar sökningen gav. I de tre följande kolumnerna beskriver vi hur 

många artiklar som sorterades ut efter att vi först läst deras titel, sedan deras abstract och sist deras 

text.  

 

Tabell 1: Redovisning av antal träffar från databas ERIC.  

Sökord Träffar Titel 
sortering 

Abstract 
sortering 

Text 
sortering 

"problem solving", "mathematics", "primary 
education", "knowledge" 

30 4 4 2 
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Tabell 2: Redovisning av antal träffar från databas UniSearch.  

Sökord Träffar Titel 
sortering 

Abstract 
sortering 

Text 
sortering 

TI Problem AND solving NOT pre-service 
AND teachers AND SU mathematics AND 
SU primary AND education AND SU teachers 

10 2 1 1 

TI "problem solving"AND mathematics AND 
TI teachers AND "primary school" 

45 19 7 1 

TI "problem solving" AND SU mathematics 
AND TI teachers NOT pre-service teachers 
AND SU education NOT prospective teachers 

44 9 6 1 

SU mathematics AND TI problem solving 
AND SU instruction AND SU primary 
education  

24 7 5 3 

TI problem solving AND teachers AND 
education AND  TI mathematics AND 
primary school NOT Candidate NOT pre-
service NOT Prospektive NOT computer 

12 6 3 1 

SU mathematics AND TI problem solving 
AND SU early childhood education NOT pre-
service NOT candidate NOT prospective  

42 8 4 1 

 

 

4.4 Valda artiklar 
I tabellen nedanför presenterar vi artiklarna som vi valt att undersöka i vårt arbete. De är sorterade i 

bokstavsordning efter författarnas efternamn. I tabellen presenteras artiklarnas titel, år, landet som 

studierna är genomförda i, databasen som de är hittade genom, sökorden som användes och 

metoden som forskarna använde för att samla in data. Artikeln “Enhancing Mathematical Problem 

Solving Among Third-Grade Students With Schema-Based Instruction” har streck under 

kolumnerna databas och sökord (Fuchs, Fuchs, Prentice, Hamlett, Finelli & Courey, 

2004). Det eftersom den är hämtad från referenslistan i artikeln “Teaching Problem Solving to 

Students Receiving Tiered Interventions Using the Concrete-Representational-Abstract Sequence 

and Schema-Based Instruction” (Flores, Hinton & Burton, 2016) 
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Tabell 3: Artiklar som behandlas i arbetet.  

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Artut  Preschool 
Children's 
Skills in 
Solving 
Mathematical 
Word 
Problems. 
 

2015 Turkiet  UniSearch SU mathematics 
AND TI 
problem solving 
AND SU early 
childhood 
education NOT 
pre-service NOT 
candidate NOT 
prospective 

Tester och 
intervjuer.  

Bahar, A. & 
Maker, J. C. 

Cognitive 
Backgrounds of 
Problem 
Solving: A 
Comparison of 
Open-ended vs. 
Closed 
Mathematics 
Problems  

2015  USA ERIC "problem 
solving", 
"mathematics", 
"primary 
education", 
"knowledge" 

Tester 

Bruun, F.  Elementary 
Teachers’ 
Perspectives of 
Mathematics 
Problem 
Solving 
Strategies 

2013  USA UniSearch  TI "problem 
solving" AND 
SU 
mathematics 
AND TI 
teachers NOT 
pre-service 
teachers AND 
SU education 
NOT 
prospective 
teachers 

Intervjuer 

Flores, M. 
M., Hinton, 
V. M. & 
Burton, M. 
E. 
 

Teaching 
Problem 
Solving to 
Students 
Receiving 
Tiered 
Interventions 
Using the 
Concrete-
Representation

2016 USA UniSearch SU mathematics 
AND TI 
problem solving 
AND SU 
instruction AND 
SU primary 
education  

Tester 
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Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

al-Abstract 
Sequence and 
Schema- Based 
Instruction.  

Fuchs, L. S., 
Fuchs, D., 
Prentice, K., 
Hamlett, C. 
L., Finelli, R. 
& Courey, S. 
J. 

Enhancing 
Mathematical 
Problem 
Solving Among 
Third-Grade 
Students With 
Schema-Based 
Instruction. 

2004 USA - - Tester 

Fyfe, E. R. & 
Rittle-
Johnsson, B. 

The timing of 
feedback on 
mathematics 
problem solving 
in a classroom 
setting 

2015 USA UniSearch TI problem 
solving AND 
teachers AND 
education AND  
TI mathematics 
AND primary 
school NOT 
Candidate NOT 
pre-service NOT 
Prospektive 
NOT computer 

Tester 

Jitendra, A. 
K., Griffin, 
C. C., Haria, 
P., Leh, J., 
Adams, A. & 
Kaduvettoor, 
A.  

A Comparison 
of Single and 
Multiple 
Strategy 
Instruction on 
Third-Grade 
Students' 
Mathematical 
Problem 
Solving  

2007 USA UniSearch SU mathematics 
AND TI 
problem solving 
AND SU 
instruction AND 
SU primary 
education  

Tester 

Loehr, A. 
M., Fyfe, E. 
R. and 
Rittle-
Johnson, B.  
 

"Wait for It . . 
." Delaying 
Instruction 
Improves 
Mathematics 
Problem 
Solving: A 
Classroom 

2014  USA ERIC "problem 
solving", 
"mathematics", 
"primary 
education", 
"knowledge" 

Tester 
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Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Study 

O´Shea, J. & 
Leavy, A. M.  

Teaching 
Mathematical 
Problem-
Solving from 
an Emergent 
Constructivist 
Perspective: 
The 
Experiences of 
Irish Primary 
Teachers 

2013  Irland UniSearch TI Problem 
AND solving 
NOT pre-
service AND 
teachers AND 
SU 
mathematics 
AND SU 
primary AND 
education AND 
SU teachers 

Tester 

Rajotte, T., 
Marcotte, C. 
& Bureau-
Levasseur, L. 

Evaluation of 
the Effect of 
Mathematical 
Routines on the 
Development of 
Skills in 
Mathematical 
Problem Solving 
and School 
Motivation of 
Primary School 
Students in 
Abitibi-
Témiscamingue. 

2016 Kanada UniSearch  SU mathematics 
AND TI 
problem solving 
AND SU 
instruction AND 
SU primary 
education  

Tester 

 

 

4.5 Metoddiskussion 

På våra sökningar fick vi många resultat så vi var tvungna att avgränsa för att få ett rimligt antal 

artiklar att arbeta med. Till exempel valde vi att inte analysera artiklar rörande elever med kända 

svårigheter eller diagnoser. Vi har i vårt arbete tagit med två undantag mot den avgränsningen. Det 

första undantaget är Fuchs et.al. (2004) artikel “Enhancing Mathematical Problem Solving Among 

Third-Grade Students With Schema-Based Instruction” (Fuchs et.al., 2004). Det andra undantaget 

är artikeln “A Comparison of Single and Multiple Strategy Instruction on Third-Grade Students' 

Mathematical Problem Solving” (Jitendra, Griffin, Haria, Leh, Adams & Kaduvettoor 

2007). Vi valde att ta med artiklarna eftersom båda hade resultat som vi fann intressanta och 

relevanta mot vår frågeställning.   
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5. Resultat 
I det här avsnittet kommer vi sammanfatta de valda artiklarna och presentera deras resultat för att 

försöka ge svar på vår frågeställning om hur lärare undervisar för att eleverna ska utveckla en god 

problemlösningsförmåga. Vi har valt att gruppera artiklarna efter de tre rubrikerna: “Undervisning 

som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga”, “Vad lärare gör” och “Elevernas förutsättningar 

påverkar”.  

 

5.1 Undervisningsmetoder som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga  
Under den här rubriken har vi valt att samla resultat som berör undervisningsmetoder som påverkar 

elevernas problemlösningsförmåga.  

 

Flores, Hinton och Burton (2016) har i sin studie genomfört en intervention med syftet att utveckla 

tre elevers problemlösningsförmåga beträffande textproblem. Interventionen innebar att forskare 

fyra dagar i veckan under 20 minuters pass gav eleverna undervisning efter den ordinarie 

skolundervisningen. De deltagande eleverna gick i årskurs 3 i USA. Undervisningen i 

interventionen baserade forskarna på två olika undervisningsmetoder som de benämner som 

“concrete-representational-abstract instructional sequence” (CRA instructional sequence) och 

”schema-based instruction” (SBI) (Flores et.al., 2016).  

 

Innan interventionens början hade alla tre elever låga resultat inom problemlösning. Metoden de 

oftast använde var att identifiera nyckelord och sedan välja lösningsstrategi utifrån dem. Med den 

metoden missförstod eleverna ofta problemen och fick därmed fel svar. Eleverna fick därför 

utbildning i att arbeta utifrån CRA instructional sequence som erbjuder steg att följa vid 

problemlösning. Det första steget i den metoden är att hitta vad som är problemet i uppgiften. Det 

andra steget är att identifiera delarna i problemet. Det tredje steget är att skriva lösningen. Det fjärde 

och sista steget är att nå svaret (Flores et.al., 2016). 

 

Eleverna fick i interventionen arbeta i fyra faser. I den första fasen undervisade forskarna om olika 

problemtyper. I den andra fasen fick eleverna börja arbeta utifrån stegen i CRA instructional 

sequence. De uppmuntrades i den här fasen att använda fysiskt material och att agera ut problemen. 

I den tredje fasen arbetade de också efter stegen i CRA instructional sequence. Istället för fysiskt 
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material hade de i den här fasen hjälp av scheman och diagram, vilket är en stor del av SBI. I den 

fjärde fasen fick de lösa problemen utan några hjälpmedel (Flores et.al., 2016).  

 

I resultatet fann Flores et.al. (2016) att eleverna utvecklades genom de första faserna. CRA 

instructional sequence gav eleverna steg att följa istället för att gissa sig till lösningsmetod utifrån 

nyckelord. När eleverna fick agera ut problemen med konkret material levandegjordes problemet 

och eleverna utvecklade en annan förståelse för det. Med hjälp av scheman och tabeller fick 

eleverna stöd i att organisera sina uträkningar. Forskarna fann som helhet att alla eleverna höjde 

sina resultat inom problemlösning. Det var dock först efter den fjärde fasen som höjningen blev 

stabil. Innan den sista fasen förekom en del variation i elevernas prestation och utvecklingen skedde 

i en långsam takt. Forskarna drar slutsatsen att de första faserna la grunden för ett lärande. De första 

faserna gav eleverna verktyg som de i den fjärde fasen kunde använda för att befästa sina 

kunskaper, utveckla ett lärande samt utveckla sin problemlösningsförmåga (Flores et.al., 2016).  

 

Fuchs et.al. (2004) har också genomfört en studie med syftet att undersöka undervisningsmetoden 

SBI (schema-based instruction). De ville bland annat veta om SBI kunde användas för att utveckla 

elevers problemlösningsförmåga. Studien genomfördes i USA och 24 stycken lärare för årskurs tre 

deltog med sina klasser. Antalet elever som deltog var cirka 360 stycken. Lärarna fick i uppdrag att 

undervisa om fyra olika typer av textproblem. De olika problemtyperna benämner de som 

“shoppinglist problems”, “half problems”, “buying bags problems” och “pictograph problems” 

(Fuchs et.al., 2004).  

 

Eleverna delades in i en kontrollgrupp och två experimentgrupper. Kontrollgruppen hade ordinarie 

undervisning som respektive klasslärare hade designat. Eleverna i experimentgrupperna hade 

undervisning som forskarna designat. Den ena experimentgruppen undervisades utifrån SBI och den 

andra från SBI kombinerat med sorteringsövningar. I sorteringsövningarna fick eleverna identifiera 

olika problemtyper och sortera in dem i scheman (Fuchs et.al., 2004). 

 

I resultatet kunde forskarna se att båda experimentgrupperna presterade bättre än kontrollgruppen 

vid problemlösning. De kunde också se att eleverna i båda experimentgrupperna utvecklade starkare 

och mer tillförlitliga scheman för de fyra olika problemtyperna, än vad eleverna i kontrollgruppen 
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gjorde. Det hittade inga stora skillnader i prestation mellan de båda experimentgrupperna som hade 

haft undervisning utifrån SBI. Sorteringsövningen hade med andra ord inga mätbara vinster eller 

förluster gällande utvecklandet av elevernas problemlösningsförmåga. Forskarna kom 

sammanfattningsvis fram till att SBI är framgångsrik när det kommer till att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga gällande textproblem. SBI var också gynnsam när det gällde att utveckla 

elevernas förmåga i att kunna applicera färdigheter och kunskaper som de lärt i sig i en kontext till 

en annan kontext. Eleverna i experimentgruppen visade mycket högre färdighet i detta än 

kontrollgruppen (Fuchs et.al., 2004).  

 

Jitendra et.al. (2007) har i sin studie jämfört två olika undervisningsmetoder för textproblem. Den 

ena kallar de SBI (schema based instruction) där eleverna fick arbeta med schematiska diagram som 

var utformade med syftet att höja elevernas problemlösningsförmåga. Den andra metoden kallar de 

för GSI (general strategy instruction) där eleverna fick undervisning om samt arbeta med fyra olika 

strategier för problemlösning. Strategierna var att skriva ut det, rita diagram, använda objekt och att 

använda data från grafer. Deltagarna var cirka 90 elever i årskurs tre från nordöstra USA. De 

delades upp i grupper och undervisades utifrån antingen den ena eller den andra metoden. I 

resultatet kunde forskarna se att båda grupperna hade höjt sina resultat mellan för- och eftertestet. 

De tror att elevernas utveckling kan bero på att båda undervisningsmetoderna använder sig av 

modeller som fördjupar elevernas förståelse för problem. Vid eftertestet kunde de också se att 

eleverna som undervisats genom SBI undervisningsmetoden presterade bättre än de andra eleverna. 

Forskarna tror att en del av SBI:s framgång kan vara att den har ett systematiskt tillvägagångssätt 

som gör den enkel att arbeta med och därmed passar elever på olika kunskapsnivåer. Forskarna 

skriver som slutsats att undervisningsmetoden SBI var mest framgångsrik när det kom till att 

utveckla elevernas problemlösningsförmåga och även matematiska kunskaper i helhet. De 

rekommenderar den vid arbete med textproblem (Jitendra et.al., 2007) 

 

Loehr, Fyfe och Rittle (2014) undersökte i sin studie hur en undervisningsmetod för problemlösning 

inverkar på elevers problemlösningsförmåga. Metoden som undersöktes innebar att eleverna fick 

utforska och lösa problem självständigt innan de fick en genomgång. För att undersöka effekten av 

en sådan metod jämförde de den med undervisning där eleverna fick lösa problem efter en 

genomgång. Deltagarna var elever i årskurs 2 som delades upp i två grupper och undervisades efter 
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varsin av metoderna. Resultatet visade att eleverna i den grupp som fick en genomgång innan de 

skulle lösa problem presterade bäst. Effekten var dock inte varaktig. Därefter gjorde forskarna en 

förändring i undersökningens upplägg så att båda grupperna istället fick genomföra en aktivitet efter 

genomgången för att befästa sina kunskaper. Aktiviteten var för båda grupperna att studera svaren 

och lösningsmetoden som de använt. Efter ändringen visade det sig istället att elever som löste 

problem innan genomgång presterade bättre inom problemlösning. Ett framträdande resultat var att 

elevernas procedurkunskaper i gruppen som fick lösa problem innan genomgången utvecklades 

mycket mer än de i den andra gruppen. De positiva effekterna från undervisningen höll i den 

gruppen också i sig över tid. Forskarna skriver att framgången beror på att eleverna efter 

genomgången kunde upptäcka felen de gjort när de försökt lösa uppgifterna självständigt och 

därmed fått en chans att lära sig av dem. Slutsatsen som de drar av studien är att det är viktigt med 

en aktivitet som befäster elevernas kunskaper efter genomgången för att undervisningen ska bli 

framgångsrik. Om det finns en sådan aktivitet kan eleverna utveckla sin problemlösningsförmåga 

och utveckla sitt lärande (Loehr et.al., 2014).  

 

5.2 Undervisning som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga  
Under den här rubriken har vi valt att samla resultat som visar att vad lärare väljer att göra i sin 

undervisning påverkar hur väl elevernas problemlösningsförmåga utvecklas.  

 

I en kvantitativ studie undersökte forskarna Rajotte, Marcotte och Bureau-Levasseur (2016) bland 

annat hur dagliga matematiska uppgifter påverkar elevers problemlösningsförmåga. Studien 

genomfördes i Kanada med elever i årskurs 3. I undersökningen delades eleverna in två 

experimentgrupper och en kontrollgrupp. Den första experimentgruppen fick genomföra dagliga 

logiska utmaningar. De fick bland annat arbeta med sudoku, schack och hitta inkräktaren i gruppen 

med objekt. Den andra experimentgruppen fick spela brädspel två timmar i veckan. 

Undersökningen pågick i två månader. Med hjälp av för- och eftertest kunde forskarna se att 

elevernas problemlösningsförmåga i de båda experimentgrupperna hade utvecklats. Slutsatser som 

de drar är att dagliga matematiska uppgifter kan hjälpa till att förbättra elevers 

problemlösningsförmåga (Rajotte et.al., 2016).  

 

Bruun (2013) har gjort en studie med syftet att undersöka vilka strategier lärare undervisar sina 
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elever i för att de ska kunna utveckla sina färdigheter inom problemlösning. I studien fokuserade de 

på strategier för att lösa matematiska textproblem (“word problems”).  Studien är en intervjustudie 

som genomfördes på 70 grundskollärare från årskurs 2 till 5 i södra USA (Bruun, 2013).  

 

I sin studie utgår Bruun (2013) från nio strategier för problemlösning som NCTM (National 

Council of Teachers of Mathematics) har rekommenderat. De är (1) rita en bild, (2) välj en 

operation/metod, (3) gör en tabell eller graf, (4) agera ut det, (5) arbeta bakifrån, (6) gissa-testa-

revidera, (7) arbeta med ett enklare problem, (8) gör en organiserad lista och (9) hitta ett mönster. I 

studien undersökte Bruun hur många av de nio strategierna som lärarna undervisar om (Bruun, 

2013).  

 

I resultatet kommer Bruun (2013) fram till att majoriteten av lärarna (50 stycken) undervisade om 

minst en av strategierna. Två lärare undervisade om fler än fyra av strategierna och 18 arbetade inte 

med någon av dem. Den vanligaste strategin som användes var att rita en bild. Den näst vanligaste 

strategin var en som NCTM inte rekommenderat och den var att markera viktig information i texten 

och att stryka under nyckelord. I intervjuerna kom även andra strategier fram, en av dessa var att 

följa Póylas steg för problemlösning. Något annat som kom fram var att endast fem av sjuttio hade 

låtit eleverna göra egna problem. Bruun tycker det är negativt då forskning visar att det är något 

som eleverna lär sig mycket av. I resultatet kommer hon också fram till att ingen av de 70 lärarna 

undervisade om alla strategierna som NCTM rekommenderat. I sin slutsats skriver Bruun att lärarna 

bör undervisa om NCTM:s rekommenderade strategier för att förbättra elevernas 

problemlösningsförmåga (Bruun, 2013).  

 

Fyfe och Rittle-Johnson (2015) har undersökt hur återkoppling (feedback) utvecklar 

problemlösningsförmågan hos elever i åldern sex till tio år. Detta undersöktes genom att några 

elever i olika åldrar fick vanlig återkoppling, några summativ återkoppling och några ingen 

återkoppling alls. 274 elever i årskurs 2 och 3 deltog i undersökningen, där uppdelningen mellan 

elever i årskurs 2 och 3 var ungefär lika. Undersökningen började med att eleverna fick en 

genomgång med problemlösningsstrategier, där undersökaren noga såg till att eleverna förstod 

metoden som användes. Sedan började hen med att låta vissa elever lösa ett problem utan någon 

återkoppling alls, därefter fick några lösa ett problem en i taget och få återkoppling direkt på metod 
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och svar, och till sist fick några lösa ett problem med summativ återkoppling där det rätta svaret 

berättades. De elever som gick i årskurs 3 klarade överlag av problemen bättre än de som gick i 

årskurs 2, då de hade mer förkunskaper. Resultatet av återkopplingen visar sig olika på eleverna i 

olika åldrar och beroende på vilken återkoppling de fick. De elever som inte fick någon 

återkoppling fick sämre resultat än de som fick någon typ av återkoppling. Återkopplingen gav bäst 

resultat för eleverna i årskurs 2 och utvecklade deras problemlösningsförmåga, jämfört med 

resultaten för de elever utan. Resultaten för eleverna i årskurs 3 var nästan desamma eller positiva 

vare sig de fick återkoppling eller inte, skillnaden var med andra ord inte stor. Undersökningen 

visar också att eleverna som hade mindre förkunskaper gynnas utav att få återkoppling, vare sig de 

är direkt eller efter ett antal uppgifter. Medan elever med mer förkunskaper klarar sig bra ändå 

(Fyfe & Rittle-Johnson, 2015). 

 

O´Shea och Leavy (2013) är två forskare som har gjort en fallstudie där fem irländska 

matematiklärare för åldrarna 10-12 år deltog. I studien utgick de från ett synsätt på lärande som 

innebär att meningsfull kunskap utvecklas både enskilt och tillsammans. I ett problemlösande 

klassrum betyder det att eleverna får lösa problem både enskilt och tillsammans samt diskutera och 

argumentera för olika lösningsmetoder. Syftet med studien var att låta lärarna arbeta med 

problemlösning i sina klasser utifrån det synsättet. Resultatet samlades in från 

klassrumsobservationer samt intervjuer. I resultatet kunde forskarna se att det visade sig viktigt att 

hitta en balans mellan individuellt lärande och lärande i grupp för att elevernas kunskapsutveckling 

skulle gynnas. Något annat viktigt för att eleverna skulle bli framgångsrika inom problemlösning 

var att de fick möta problem som intresserade och utmanande dem på en lagom nivå. För lärarna 

innebar det att anpassa uppgifterna efter sina elevers intressen och kunskapsnivå. Lärarnas stöttning 

påverkade också resultaten. De som använde en utvecklad frågeteknik med frågor på en högre nivå 

kunde stötta sina elever bättre (O´Shea & Leavy, 2013).  

 

5.3 Elevernas förutsättningar påverkar  
Under den här rubriken har vi samlat resultat från artiklar som visar att elevernas förutsättningar 

påverkar hur väl de presterar inom problemlösning.  

 

Artut (2015) genomförde en studie med syftet att undersöka elevers förmåga att lösa matematiska 
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textproblem. I studien deltog cirka 160 elever som var mellan 5-6 år. Deltagarna kom från fyra olika 

förskolor i Turkiet. Forskarna delade in eleverna i tre grupper och studerade deras 

problemlösningsförmåga genom att låta eleverna lösa olika typer av problem som presenterades på 

varierande sätt. I resultatet kom forskaren fram till att eleverna var framgångsrika när de mötte 

problem med okända element. De hade dock svårigheter med problem där det okända kom först i 

frågan. Eleverna presterade sämst när de skulle jämföra problem. Hur frågorna ställdes till eleverna 

påverkade också hur väl de presterade. När problem presenterades med ett ”du-språk” eller ”visa-

språk” svarade eleverna ofta rätt. Problem med “du-språk” kan exempelvis presenteras: “Du har 

fem äpplen. Sedan får du får ett äpple av Ari. Hur många äpplen har du nu?” Problem med “visa-

språk” kan exempelvis presenteras: “Ariel har fem äpplen. Visa hur många äpplen Ariel har. Hon 

får ett äpple av Ari. Visa hur många äpplen Ariel har nu.”  

 

I resultatet kunde Artut (2015) inte se att elevernas kön hade någon mätbar påverkan för deras 

prestation. Elevernas ålder påverkade dock resultatet då de tenderade att prestera bättre ju äldre de 

var. Som slutsats skriver Artut att det är viktigt med variation vid problemlösning. Både 

problemtyper, exempel och presentationssätt bör enligt henne varieras för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga. Hon rekommenderar också att anpassa uppgifter efter elevernas kognitiva 

utveckling. Med andra ord bör uppgifterna utmana på en lagom nivå för att eleverna ska utveckla ett 

lärande och sin problemlösningsförmåga (Artut, 2015).  

  

Bahar och Maker (2015) har genomfört en kvantitativ undersökning där de analyserat data och 

statistik. Cirka 70 elever i årskurs 3 från fyra olika landsbygdsskolor i USA deltog. Syftet med 

studien var bland annat att undersöka vilka förmågor som har betydelse för elevers prestation då de 

löser problem med ett svar, respektive problem med flera svar. I resultatet kommer de fram till att 

om lärare vill förbättra sina elevers problemlösningsförmåga bör de designa undervisningen så att 

metoder och strategier för lärande korresponderar med problemen som eleverna ska arbeta med. Det 

betyder att vid arbete med problem som enbart har ett svar bör lärare ta hänsyn till elevernas 

kognitiva förmåga och fokusera på att utveckla deras matematiska kunskaper. Vid arbete med 

problem som har flera svar bör de istället fokusera på att utveckla elevernas kreativitet och muntliga 

förmåga. Vidare skriver de att arbete med problem som har flera svar är viktigt eftersom det är den 

vanligaste formen av problem som eleverna kommer möta i sin vardag. Det är också viktigt för att 
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ge eleverna en chans att använda sin kreativitet i matematiken (Bahar & Makar, 2015).  
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6. Diskussion 
I det här avsnittet kommer vi diskutera resultat från artiklarna som vi presenterade i föregående 

avsnitt. Vi kommer att föra diskussionen mot vår frågeställning om hur lärare undervisar för att 

eleverna ska utveckla en god problemlösningsförmåga inom matematik. 

 

6.1 Undervisningsmetoder som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga  

 

6.1.1 SBI (schema-based instruction)  

I tre artiklar undersökte forskare undervisningsmetoden SBI (schema-based instruction) och dess 

framgång i att utveckla elevers problemlösningsförmåga. I den första artikeln undersökte Fuchs 

et.al. (2004) SBI genom att jämföra elever som fick undervisning utifrån SBI med elever som fick 

ordinarie undervisning. Forskarna fann att eleverna från gruppen med SBI som undervisningsmetod 

presterade bättre inom problemlösning samt att de utvecklade starkare scheman för att sortera olika 

problemtyper (Fuchs et.al., 2004). I likhet med Fuchs et.al. (2004) jämförde Jitendra et.al. (2007) 

också SBI mot en annan undervisningsstrategi och nådde liknande resultat. Forskarna jämförde SBI 

med en undervisningsmetod kallad GSI (general strategy instruction) för att se om elevernas 

problemlösningsförmåga kunde utvecklas. Forskarna delade upp eleverna i två grupper där de 

antingen undervisades utifrån den ena eller den andra metoden. Resultatet av studien visade att båda 

undervisningsmetoderna utvecklade elevernas problemlösningsförmåga. Eleverna som undervisats 

utifrån SBI presterade dock något bättre. Forskarna tror att det resultatet kan bero på att SBI är en 

strukturerad metod som är enkel att följa (Jitendra et.al., 2007). Strukturen som SBI erbjuder borde 

kunna underlätta för både lärare och elever vid arbete med problemlösning. Det eftersom Lester 

(1988) skriver att problemlösning både är ett komplext ämne att undervisa i och att en god 

problemlösningsförmåga kräver mycket kunskap och träning att utveckla.  

 

Till skillnad från de två första artiklar som jämför SBI med andra undervisningsmetoder så 

genomförde Flores et.al. (2016) en intervention där undervisningen baserades på en kombination av 

undervisningsmetoderna concrete-representational-abstract instructional sequence (CRA 

instructional sequence) och SBI. Forskarna fann att kombinationen var framgångsrik i att utveckla 

elevers problemlösningsförmåga. CRA instructional sequence gav eleverna strukturerade steg att 

följa vid lösning av problem och SBI gav dem stöd i form av scheman och tabeller som hjälpte dem 
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att organisera sina uträkningar. Kombinationen av undervisningsmetoderna var framgångsrik och 

forskarna diskuterar att fördelarna med dem är att de ger en stabil grund att utveckla ett lärande 

ifrån och viktiga verktyg för att lösa problem (Flores et.al., 2016). Grevholm (2014) skriver att det 

är viktigt att eleverna får matematiska verktyg att arbeta med eftersom det enligt henne gynnar 

deras problemlösningsförmåga.  

 

I alla tre artiklar kommer de fram till att SBI gynnar utvecklingen av elevers 

problemlösningsförmåga. Enligt Flores et.al (2016) är den till och med framgångsrik när den 

kombineras med en annan undervisningsmetod. Både Jitendra et.al. (2007) och Flores et.al. (2016) 

diskuterar att undervisningsmetodens positiva effekt förmodligen beror på strukturen som den 

erbjuder.  

 

6.2 Undervisning som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga  

 

6.1.2 Strategier lärare undervisar om  

En del av forskarna undersökte hur olika strategier påverkar utvecklingen av elevernas 

problemlösningsförmåga. Bruun (2013) undersöker i sin studie vilka strategier för problemlösning 

som lärare undervisar om. Hennes utgångspunkt var att ta reda på hur många av NCTM:s nio 

rekommenderade strategier som lärarna undervisade om. I resultatet visade det sig att majoriteten 

undervisade om minst en av de rekommenderade strategierna. Hon anser att lärarna borde undervisa 

om fler strategier för att eleverna ska bli framgångsrika inom problemlösning. Lester (1988) 

samtycker med Bruun och skriver att det inte räcker med att enbart ha kännedom om en strategi. 

Han rekommenderar att elever lär sig flera strategier och att de får lära sig hur de ska använda dem. 

Fortsättningsvis menar han att elever också behöver lära sig när de ska använda vilken strategi och 

för att kunna lära sig det måste de ha kännedom om flera strategier (Lester, 1988).  

 

Ett annat resultat från Bruuns (2013) studie var att den näst vanligaste strategin som lärarna 

undervisade om var att markera viktig information i texten genom att till exempel stryka under 

nyckelord. Flores et.al. (2016) stötte i sin studie på elever som använde sig av den strategin. De 

genomförde en intervention för elever som var lågpresterande inom problemlösning. De fann att 

innan interventionen valde eleverna nästa alltid samma metod för att lösa problem, vilken var att 
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identifiera nyckelorden i problemet och sedan välja lösningsmetod efter dem. Den metoden 

resulterade ofta i att eleverna missförstod själva problemet och fick felaktiga svar (Flores et.al., 

2016). Det resultatet kan tyda på att strategin inte är särskilt bra trots att den är vanligt 

förekommande i undervisning. Något som stödjer det antagandet är att varken NCTM eller Lester 

(1988) har med metoden bland sina listor över rekommenderade strategier som lärare bör undervisa 

om. Det går dock inte att veta om eleverna i Flores et.al. studie använde strategin på fel sätt och det 

var därför som den inte gav goda resultat. Sammanfattningsvis drar vi slutsatsen att det verkar var 

en fördel för eleverna att kunna flera lösningsstrategier för problemlösning. Dock verkar det inte 

räcka med att eleverna enbart känner till strategier utan de behöver också lära sig hur de ska 

applicera dem.  

 

6.2.1 Anpassa efter kunskapsnivå  

I en del av studierna beskriver de hur en elevs kunskapsnivå har betydelse i undervisningen och  

varför det är viktigt att anpassa problemlösningsuppgifter efter kunskapsnivå. Artut (2015) såg i sitt 

resultat att de äldre eleverna lyckades bäst med uppgifterna, vilket hon tror kan bero på en högre 

kunskapsnivå. Hon skriver också att det är viktigt att variera uppgifterna vid problemlösning. Hon 

anser att variationen gör det lättare att möta fler elevers kunskapsnivåer och variation främjar deras 

utveckling (Artut, 2015). Boaler (2011) skriver att ett sätt för lärare att ta reda på elevernas 

kunskapsnivå är att låta dem diskutera svårigheter som de stött på under problemlösningen, detta 

ökar även deras förståelse. Utöver elevernas kunskapsnivå anser Bahar och Maker (2015) att lärare 

måste ta hänsyn till elevernas intelligens och förmågor för att de ska kunna utvecklas både 

matematiskt och inom problemlösning. De undersökte i sin studie främst vilka förmågor som har 

betydelse för elevernas prestation när de löser problem. Deras resultat visar att lärare utöver det som 

tidigare nämnts bör lägga ner tid och vara noggranna med designen av undervisningen, med rätt 

problem, metoder och strategier (Bahar och Maker 2015). Gunnarsson (2009) håller med om detta 

och skriver att genom undervisning med olika representationsformer och lösningsmetoder utvecklas 

elevernas förmågor och deras metoder breddas.  

 

O´Shea och Leavy (2013) kommer i sin studie fram till att vid problemlösning är det viktigt att 

problemen intresserar eleverna. Grevholm (2014) skriver att intresse för matematik är viktigt då det 

är en av fem aspekter som behövs för att elever ska utveckla en god problemlösningsförmåga. 
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Något annat som enligt O´Shea och Leavy (2013) är av vikt vid problemlösning är att problemen 

utmanar eleverna på en lagom nivå. För att kunna uppnå detta och ge eleverna den bästa 

undervisningen måste läraren vara medveten om vilken kunskapsnivå de ligger på (O´Shea & 

Leavy, 2013). En undervisningsmetod som Jitendra et.al. (2007) skriver om och som enligt dem 

passar elever på olika kunskapsnivåer är SBI som har ett systematiskt tillvägagångssätt. 

 

I de ovanstående artiklarna kommer forskarna sammanfattningsvis fram till att lärare måste lägga 

ner tid på att anpassa sin undervisning efter sina elever för att den ska bli framgångsrik. Anpassning 

efter elevers kunskapsnivå är enligt dem en av de viktigaste faktorerna. Uppgifter och metoder 

behöver anpassas så att de utmanar på en lagom nivå och enligt O´Shea och Leavy (2013) är det 

också bra om uppgifterna intresserar eleverna.  

 

6.2.2 Lärande enskilt och tillsammans  

O´Shea och Leavy (2013) nämner hur en mix mellan enskilt- och grupparbete gynnar elevernas 

problemlösningsförmåga. De skriver att ett problemlösande klassrum bör innehålla både enskilda- 

och samarbetsövningar där eleverna får diskutera och argumentera för sina lösningsmetoder. De 

kommer fram till att det är viktigt att eleverna får arbeta både enskilt och i grupp för att utvecklas. 

Det bör med andra ord finnas en balans mellan arbetssätten för att elevernas utveckling och lärande 

ska gynnas. Ett annat resultat från den här studien är att när eleverna får uttrycka de tankar och 

lösningar som arbetats fram, sker ett djupare lärande vilket behövs för att kunna förklara uppgifter 

och lösningar för andra (O´Shea & Leavy, 2013). Enligt Grevholm (2014) behöver eleverna lära sig 

att resonera, kommunicera och argumentera matematik då det är en av fem aspekter som behövs för 

att elever ska utveckla en god problemlösningsförmåga. Att samtala om matematik är också viktig 

då det är ett kunskapskrav i Lgr11 för årskurs tre att eleverna ska kunna beskriva tillvägagångssätt 

samt föra och följa matematiska resonemang (Skolverket, 2011). Något annat som stödjer att 

lärande i samspel med andra är gynnsamt är den sociokulturella teorin. Vygotskij som grundat den 

teorin anser att elever i samspel med andra mer kunniga kan nå ett högre lärande. Det är i samspelet 

med andra som de erhåller nya kunskaper, färdigheter, tankemönster och resoneringssätt 

(Wyndhamn et.al., 2000).  
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I studierna kommer de fram till att det är viktigt med en balans mellan enskilt arbete och 

grupparbete för att elevernas problemlösningsförmåga ska utvecklas. Forskarna kommer även fram 

till att det är gynnsamt för eleverna att samtala om problemen de arbetar med, något som den 

sociokulturella teorin stödjer.  

 

6.2.3 Kunskapsbefästande aktivitet för problemlösning 

I de följande studiernas resultat kom det fram olika sätt som lärare kan använda för att hjälpa elever 

att befästa sina kunskaper. Enligt Loehr et.al. (2014) blir undervisningen inom problemlösning 

framgångsrik när eleverna först får lösa problem, sedan får en genomgång och till sist får 

genomföra en kunskapsbefästande aktivitet. I deras studie var den aktiviteten att studera svaren och 

lösningsmetoden som de använt vid problemlösningen. Forskarna kommer fram till att en sådan 

aktivitet befäster elevernas kunskaper, utvecklar deras problemlösningsförmåga samt ger hållbara 

effekter över tid (Loehr et.al., 2014). Pólya rekommenderar också att se tillbaka på, granska samt 

utvärdera svaret och lösningsmetoden. Enligt honom är det en viktig del i 

problemlösningsprocessen och något som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga (Pólya & 

Conway, 2014). Den här aktiviteten är också gynnsam eftersom det i Lgr11 är ett kunskapskrav för 

årskurs 3 att eleverna kan beskriva lösningsmetoden och bedöma resultatets rimlighet (Skolverket, 

2011). Att ge eleverna tillfällen att träna på detta är därmed en god idé. 

   

Fyfe et.al. (2015) genomförde i sin studie en kunskapsbefästande aktivitet i form av återkoppling. I 

deras studie fick eleverna olika slags återkoppling antingen vid eller efter arbete med 

problemlösning. Forskarna såg att aktiviteten var betydelsefull för elever i årskurs 2 då det 

utvecklade deras problemlösningsförmåga. Elever med få förkunskaper gynnades också av att få 

återkopplingen. Eleverna i årskurs 3 gynnades inte lika mycket och kunde rent utav missgynnas av 

återkopplingen (Fyfe et.al., 2015). Enligt Pólya och Conway (2014) är det viktigt med lärarstöd men 

det måste ges i rätt mängd. För mycket eller för lite stöd ger ingen kunskapsutveckling (Pólya & 

Conway, 2014). Vilket möjligtvis kan förklara varför elever i årskurs 3 inte gynnades av 

återkopplingen. Något annat som stödjer lärarstöd är den sociokulturella teorin, vilket menar att 

elever lär sig mest i samspel med andra mer kunniga (Wyndhamn et.al., 2000). 
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Att låta eleverna arbeta med konkret material för att hjälpa dem att befästa sina kunskaper är 

ytterligare en kunskapsbefästande aktivitet som undersöktes. I Flores et.al. (2016) studie fick 

eleverna använda konkret material för att agera ut problemen de skulle lösa. Forskarna såg att det 

levandegjorde problemen och utvecklade elevernas förståelse för det. Eleverna fick också använda 

scheman och tabeller för att organisera sina uträkningar. Användningen av konkret material la 

grunden för lärande som kunde användas för att befästa deras kunskaper samt utveckla deras 

problemlösningsförmåga (Flores, et.al). Rajotte et.al. (2016) använde sig också av konkret material 

i sin studie. Där fick eleverna bland annat spela spel för att utveckla sin problemlösningsförmåga. 

De kom precis som Flores et.al. (2016) fram till att det konkreta materialet var framgångsrikt 

(Rajotte et.al., 2016). Lester (1988) rekommenderar också att använda konkret material i form av 

objekt eller modeller för att lösa problem. Det är också bra att arbeta med då det är ett kunskapskrav 

i Lgr11 att eleverna kan samtala om olika lösningsmetoder med hjälp av till exempel konkret 

material (Skolverket, 2011). 

  

Sammanfattningsvis kommer de fram till att kunskapsbefästande aktiviteter kan användas i 

samband med problemlösande aktiviteter och gynna elevernas problemlösningsförmåga. Till 

exempel att studera svar, diskutera lösningar och arbeta med konkret material gav goda resultat. 

Fyfe et.al (2015) fann dock i sin studie att återkoppling inte påverkade de äldre elevernas resultat. 

En slutsats av dessa resultat är att alla kunskapsbefästande aktiviteter inte ger stora effekter för 

elevers problemlösningsförmåga.  

 

6.3 Elevernas förutsättningar påverkar  

 

6.3.1 Ålder och förkunskaper  

Bahar och Makar (2015) undersökte i sin studie vilka förmågor som har betydelse för elevers 

prestation då de löser problem med ett svar, respektive problem med flera svar. De fann att vid 

arbete med problem som enbart har ett svar påverkade elevernas matematiska kunskaper deras 

prestation (Bahar & Maker, 2015). Vilka förkunskaper eleverna har påverkar med andra ord hur väl 

de presterar vid problemlösning. Artut (2015) kommer fram till ett liknande resultat. Forskaren 

genomförde en studie för att studera elevers problemlösningsförmåga genom att låta dem lösa olika 

typer av problem som presenterades på varierande sätt. I resultatet kunde Artut se att eleverna 
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tenderade att prestera bättre ju äldre de var (Artut, 2015). Fyfe och Rittle-Johnson (2015) hittade 

även dem ett samband mellan elevernas ålder samt förkunskaper och hur dessa påverkade elevernas 

prestation vid problemlösning. Fyfe och Rittle-Johnson gav i sin studie elever i årskurs 2 och 

årskurs 3 olika typer av återkoppling. I resultatet kunde de se att eleverna i årskurs 2 gynnades mest 

av återkopplingen och presterade bättre med än utan återkoppling. Eleverna i årskurs 3 däremot 

gynnades inte lika mycket och deras prestation påverkades inte avsevärt av återkopplingen. 

Forskarna tror att resultatet beror på att de eleverna i årskurs 3 har större förkunskaper som gör att 

de klarar sig bättre utan återkopplingen (Fyfe och Rittle-Johnson, 2015). Alla forskarna kommer 

fram till att elevernas ålder och deras förkunskaper påverkar hur väl de presterar inom 

problemlösning. Vilket tyder på att lärare behöver tänka på dessa faktorer när de undervisar inom 

problemlösning samt väljer problem som eleverna ska arbeta med.  

 

6.4 Avslutning   

Frågeställningen som vi sökte svar på i denna litteraturstudie var hur lärare arbetar för att eleverna 

ska utveckla en god problemlösningsförmåga. Kortfattat visade resultatet från datainsamlingen att 

undervisning som gynnar en god problemlösningsförmåga för det första sker utifrån 

undervisningsmetoder som till exempel SBI (schema-based instruction) och CRA instructional 

sequence (concrete-representational-abstract instructional sequence). För det andra visade den att 

eleverna bör få lära sig flera lösningsstrategier för problemlösning, till exempel de som 

rekommenderas av Lester (1988) eller NCTM. För det tredje bör lärare anpassa undervisningen 

efter elevernas ålder, förkunskaper och kunskapsnivå för att den ska bli framgångsrik. För det fjärde 

visar studierna att kunskapsbefästande aktiviteter kan användas i samband med problemlösning. 

Dock är de inte garanterade att ge stora vinster. För det femte och sista kom det fram att det är 

viktigt med en balans mellan individuella moment och gruppmoment.  

 

Ett intressant område som det går att forska vidare om är hur lärare i olika länder undervisar inom 

problemlösning. I den här litteraturstudien kommer data från de flesta av studierna från USA och 

det skulle därför vara intressant att jämföra hur de undervisar i USA mot hur de undervisar i länder i 

till exempel Asien.  
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8. Bilaga 1 - Elin  

Genomgående i det här arbetet har jag och Linnéa suttit tillsammans och arbetat även om vi delat 

upp arbetsuppgifterna. Vi valde att arbeta på detta sätt eftersom vi ville försäkra oss om att båda två 

var delaktiga i och bidrog till arbetet samt att vi ville ha möjligheten att enkelt kunna samtala och 

diskutera med varandra när problem eller frågor uppstod. Vi ville med andra ord känna att det var 

bådas arbete och att vi stötte varandra i det. Vi började det här arbetet med att tillsammans komma 

fram till frågeställningen som vi senare utgick ifrån. Utifrån frågeställningen sökte vi efter relevant 

litteratur genom olika databaser och det gjorde vi enskilt men i samråd med varandra. Till exempel 

har jag och Linnéa diskuterat artiklars relevans mot vår frågeställning, tipsat varandra om sökord 

samt gett varandra förslag på intressanta artiklar. Bakgrund och metod har vi skrivit tillsammans 

under arbetets gång. Vi har till exempel skrivit metoden parallellt med datasökningen och fyllt i 

tabeller och referenslistan vart efter vi har hittat artiklar. Resultatet skrev vi till en början enskilt 

men med varandra som stöd, där jag skrev resultat för de artiklar som jag hittat och hon för de 

artiklar hon hittat. Vi skrev sedan ihop allting till ett resultat genom att läsa igenom alla delar, dela 

in i teman och ändra i texten. Diskussionen skrev vi på ett liknande sätt då vi först planerade den 

gemensamt, sedan skrev enskilt och till sist skrev ihop allting till en diskussion. I slutet av arbetet 

läste vi igenom allting tillsammans och gjorde ändringar. Vi skrev då också sammanfattning och 

avslut. Sammanfattningsvis anser jag att Linnéa och jag arbetat bra tillsammans. Jag känner att vi 

har bidragit lika mycket till det här arbetet och genomgående stöttat och hjälpt varandra.  
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9. Bilaga 2 - Linnéa  

Jag har under detta konsumtionsarbete tillsammans med Elin beslutat om vilket område vårt arbete 

skulle inriktas på, vad vår frågeställning skulle vara samt syftet. Genom hela arbetet har vi suttit 

tillsammans och skrivit för att kunna ha möjlighet att diskutera, även när vi arbetade enskilt med 

vissa delar. Jag sökte enskilt efter artiklar i olika databaser och kollade även igenom referenslistor i 

relevanta artiklar. När vi alltid satt gemensamt fick vi möjlighet att diskutera sökord och avgöra 

tillsammans vilka artiklar som var relevanta. Jag läste sedan de artiklar jag hittat för att avgöra om 

de var relevanta för arbetet eller skulle exkluderas, även där diskuterade vi gemensamt vid 

oklarheter och även vid bra fynd. För att inte göra dubbelt arbete vid sökandet skrev vi alltid upp i 

en lista och kommunicerade om vilka artiklar vi granskade. Vid skrivning och arbetet kring 

bakgrunden och metoden som litteratursökning och läsning samt sållning av relevant information så 

arbetade Elin och jag gemensamt. Arbetet med bakgrunden och metoden pågick under hela arbetet 

och därmed ifyllning av tabellerna som skedde enskilt. I resultatet skrev vi först enskilt ner de 

artiklar vi själva hittat och sedan gick igenom dem tillsammans genom att läsa varandras för att hitta 

oklarheter. Referenslistan fylldes i vartefter precis som tabellerna enskilt, med en gemensam 

genomgång för att försäkra att alla referenser fanns med och att de var korrekt skrivna. Upplägget 

av diskussionsdelen planerade vi tillsammans, sedan delade vi upp de olika delarna och skrev 

enskilt med varandra som stöd. Under hela arbetets gång har vi läst igenom arbetet både gemensamt 

och enskilt för att kontrollera det som skrivits är korrekt med referenser, meningsbyggnad m.m. 

Sammanfattningsvis har vi arbetat väldigt nära varandra under hela arbetet och stöttat varandra både 

vid gemensamt och enskilt arbete. Jag anser att samarbetet vi har haft fungerat bra och vi båda 

känner att vi har varit delaktiga i hela arbetet. 

 

 

 

 

 


