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1 INLEDNING 
Synen på matematikundervisning i skolan har börjat förändras (Boesen, Emanuelsson, 

Johansson, Wallby & Wallby, 2006). Istället för att eleverna ska tillägna sig isolerade fakta 

och färdigheter ser allt fler numera matematiklärande som en process i att konstruera 

meningsfulla helheter ur erfarenheter där olika matematiska områden vävs samman. 

Alternativa undervisningsmetoder utforskas i syfte att undersöka hur 

matematikundervisningen bäst kan erbjuda sådana förutsättningar. Matematikundervisning 

via problemlösning är en undervisningsstruktur som forskare anser leder till att elever 

konstruerar hållbara nätverk av kunskaper som kan tillämpas i livet utanför skolan (Lester & 

Lambdin, 2006).  

Målet med matematikundervisningen är att eleverna ska lämna skolan som kompetenta 

samhällsmedborgare (Lester & Lambdin, 2006; Skolverket, 2011a). OECD:s1 internationella 

kunskapsutvärdering, PISA2, är utformad för att testa de kunskaper som är nödvändiga för att 

delta som samhällsmedborgare i livet efter skolan. Skolverkets (2013) rapport redovisar 

resultatet från PISA 2012. Statistiken är inte upplyftande. Mellan 2003 och 2012 har Sveriges 

matematikresultat försämrats mer något annat lands under det aktuella tidsspannet. 

Försämringen resulterade i att svenska elevers prestationer i PISA 2012 var långt under 

OECD-genomsnittet. Även ur ett internationellt perspektiv är försämringar synliga; det totala 

PISA-genomsnittet i matematik har sjunkit signifikant sedan 2003. Om elever ska lämna 

skolan som kompetenta samhällsmedborgare i framtiden måste alltså 

matematikundervisningen i skolan utvecklas. Med bakgrund av detta kan det därför som 

lärare vara värdefullt att få en insikt i vad matematikundervisning via problemlösning innebär 

och vad ett sådant arbetssätt kan erbjuda. 

Personligen har jag under min lärarutbildning varit mycket intresserad av undervisningssätt 

som tillåter eleverna att interagera med sin kunskap. När jag under detta konsumtionsarbete 

fick tillfälle att fördjupa mig inom ett matematiskt område valde jag därför att fördjupa mig 

inom matematikundervisning via problemlösning.  

  

                                                 

1 Organisation for Economic Co-operation and Development 
2 Programme for International Student Assessment 
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2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka resultat från forskning om 

matematikundervisning via problemlösning. Studien är gjord ur elevperspektiv, vilket innebär 

att fokus ligger på hur elever påverkas av en struktur där undervisningen utgår från 

matematiska problem. Den forskning som studeras kommer framförallt att vara inriktad på 

elever i grundskolan, med tonvikt på grundskolans mellersta år. Studien syftar till att försöka 

skapa en tredimensionell bild av hur matematikundervisning via problemlösning påverkar 

dessa elevers lärande. 

De allmänt vedertagna tre dimensionerna är höjd, bredd och djup. I matematiken ses ofta 

exempel på hur de två första dimensionerna samspelar och påverkar varandra på en x-axel och 

en y-axel. Strukturen i detta konsumtionsarbete bygger på samma princip. Både 

undervisningens förutsättningar och elevernas förutsättningar påverkar lärandet. För att utreda 

hur lärandet påverkas av matematikundervisning via problemlösning utreds därför dels hur 

olika lärandefaktorer påverkas av en sådan undervisning. Dels utreds hur elevers olika 

förutsättningar kan påverka deras lärande i en sådan undervisningskontext. När det väl 

kommer till kritan är dock verkligheten inte tvådimensionell. Det kan finnas ytterligare 

faktorer som kan påverka elevers lärande i en verklig skolsituation. För att skapa en starkare 

verklighetsanknytning och därmed mer djup i arbetet berörs därför även forskning som 

utreder fallgropar som kan uppstå i matematikundervisning via problemlösning. Eftersom de 

tre dimensionerna samverkar går det inte att studera hur matematikundervisning via 

problemlösning påverkar elevers lärande utan att ta samtliga dimensioner med i beräkningen. 

Studien syftar således till att besvara följande frågor: 

 Hur påverkas elevers lärande av matematikundervisning via problemlösning? 
 Hur påverkas elever med olika förutsättningar av matematikundervisning via 

problemlösning? 
 Vilka kritiska aspekter kan härledas till matematikundervisning via problemlösning 

oavsett elevgrupp? 
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3 TEORETISK BAKGRUND 
Följande kapitel kommer att redogöra för de begrepp och uttryck som är centrala för 

konsumtionsarbetet. Begreppen kommer att beskrivas med hjälp av vetenskapliga källor med 

en intention om att ge en nyanserad bild av dess innebörd. De begrepp och uttryck som 

kommer att beskrivas är matematik, matematisk kunskap, matematiskt innehåll, matematisk 

förmåga samt lust att lära. Olika typer av matematikuppgifter kommer också att beskrivas 

och definieras. 

Därefter sker en sammanfattning av problemlösningens olika roller i skolmatematiken. 

Avsnittet delar in matematikundervisningens användande av problemlösning i tre kategorier: 

matematikundervisning för problemlösning, matematikundervisning om problemlösning samt 

matematikundervisning via problemlösning. Dessa kategorier förklaras och exemplifieras. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur matematikundervisning via problemlösning kan 

genomföras i praktiken. Här används den Japanska undervisningsstrukturen som exempel, då 

flertalet forskare påtalar att Japan ligger i framkant vad gäller matematikundervisning via 

problemlösning. 

3.1 Matematik 

Boaler (2011) beskriver matematiken som en uppsättning metoder som används för att göra 

världen begriplig. Det är ett uttryckssätt för att beskriva förhållanden och idéer på ett 

överskådligt sätt. Matematik är alltså ett språk som kan användas för att tolka vår omgivning 

och olika fenomen i världen (Skolverket, 2011b). Till denna definition kan tilläggas att 

matematik är en problemlösande aktivitet under ständig utveckling (Skolverket, 2003). 

3.2 Matematisk kunskap 

Marton & Pang (2006) använder termen lärandeobjekt i sin forskning. De menar att ett 

lärandeobjekt är det som undervisningen syftar till att lära. Vidare beskriver de att 

lärandeobjektet består av två sidor; ett direkt lärandeobjekt och ett indirekt. Marton och Pang 

menar att det direkta lärandeobjektet definieras i termer av innehåll. Det indirekta 

lärandeobjektet är de förmågor eleven förväntas utveckla när innehållet bearbetas. Exempel 

på indirekta lärandeobjekt är att kunna använda begrepp, komma på egna exempel och 

urskilja kritiska aspekter i nya situationer. Marton och Pang poängterar att direkta och 



6 

 

indirekta lärandeobjekt alltid samverkar och att de inte kan existera separat. Varje innehåll 

som lärs utvecklar alltså även elevens förmågor på ett eller annat sätt. 

Den svenska matematikundervisningens övergripande lärandeobjekt är enligt Lgr 113 

(Skolverket, 2011a) matematikkunskaper.  I syftesbeskrivningen för matematikämnet står det 

att ”[u]ndervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden” 

(Skolverket, 2011a, s. 62).  

Enligt Marton och Pangs (2006) definition av lärandeobjekt består alltså matematikkunskap 

av två aspekter. Dels består den av matematiskt innehåll, dels av matematiska förmågor. 

Dessa två aspekter utgör två sidor av samma mynt och därmed existerar ingen sida utan den 

andra. Detta synsätt stöds av en mängd andra forskare (Dahl, 2012; Lester & Lambdin, 2006; 

Möllehed, 2001; Niss & Höjgaard Jensen, 2002; Pettersson & Wistedt, 2013) som menar att 

matematiska förmågor utvecklas och kan observeras i arbetet med matematiskt innehåll. 

3.3 Matematiskt innehåll 

Bentley och Bentley (2011) delar in matematiskt innehåll i procedurellt respektive 

konceptuellt innehåll. De menar att det procedurella innehållet innefattar procedurer 

användandet av dem. Det konceptuella innehållet innefattar matematiska begrepp och 

principer. Det är mer generellt och förekommer i flera skilda kontexter. 

3.3.1 Det centrala innehållet i Lgr 11 

Kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a) anger vilket obligatoriskt innehåll som ska 

behandlas i undervisningen. Kommentarmaterialet (Skolverket, 2011b) ger en fördjupad 

beskrivning av det matematiska innehållet. Bland annat beskrivs innehållets progression 

genom årskurserna. Progressionen går från grundläggande, elevnära och konkret i de lägre 

årskurserna, till fördjupad, vidgad och formaliserad i de högre.  

Det matematiska innehållet är indelat i sex områden som återfinns i alla årskurser. Dessa är 

”taluppfattning och tals användning”, ”algebra”, ”geometri”, ”sannolikhet och statistik”, 

”samband och förändring” samt ”problemlösning”. I kommentarmaterialet (2011b) framgår 

det att innehållet till stor del hänger samman och att de olika delarna förutsätter varandra. 

                                                 

3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011  
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”Innehållspunkterna ska snarare uppfattas som byggstenar som kan kombineras på olika sätt” 

(Skolverket, 2011b, s.12). Kommentarmaterialet betonar att det är fördelaktigt om 

undervisningen kombinerar olika innehållsområden istället för att dela upp dem i skilda 

arbetsområden. Det nämns till exempel att kunskaper om tal och tals användning behövs för 

att mätningar inom geometri ska kunna utföras. 

Det obligatoriska innehållet i matematik motiveras på följande sätt: ”En av kursplanens 

främsta ambitioner är att betona vikten av matematik som ett funktionellt redskap i olika 

sammanhang. I kursplanens centrala innehåll uttrycks sammanhangen som situationer från 

vardagen, matematiken eller andra ämnesområden där matematiskt kunnande används.” 

Skolverket (2011) menar alltså att det matematiska innehållet har valts ut för att det 

representerar den matematik som eleven kommer att få användning för i vardagen och i sin 

fortsatta utbildning. 

3.4 Matematisk förmåga 

3.4.1 Förmåga respektive färdighet 

Pettersson & Wistedt (2013) menar att förmåga och färdighet ofta förväxlas och att det ibland 

till och med sätts likhetstecken mellan en individs förmåga att räkna och dennes 

räknefärdighet. Författarna anser att skillnaden ligger i att färdigheter är specifika drag i 

”själva aktiviteten”, medan förmågor är ”kvaliteter eller drag hos personen som utför 

aktiviteten” (s.14). Vidare poängterar Pettersson och Wistedt att det är viktigt att göra skillnad 

mellan de två termerna, då det inte räcker att se till elevers färdigheter för att utveckla deras 

matematiska förmågor. Författarna skriver att elever, ofta med framgång, kan ”lösa vissa 

vanligt förekommande typer av uppgifter genom att minnas eller kopiera formler för hur man 

hanterar sådana uppgifter. De kan då visa goda färdigheter när de löser uppgiften, även om 

deras förståelse för problemet och därmed deras förmågor i ämnet sviktar” (s. 14). Pettersson 

och Wistedt menar alltså att en person som tillämpar en given formel i lösandet av en uppgift 

inte uppvisar matematisk förmåga utan färdighet. En djupare tolkning ger att författarna anser 

att färdigheter är inlärda kunskaper som kan tillämpas i kända situationer. Förmågor, å andra 

sidan, är kvaliteter som gör en person kapabel att bemästra okända situationer. Förmågorna är 

personens redskap för att skapa egna strategier eller omforma strategier från tidigare 

erfarenheter i situationer där kunskaper om lämplig lösningsstrategi saknas.  
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Koshy, Ernest och Casey (2009) är inne på samma spår. De skriver att en förmåga (eng. 

ability) är en naturlig eller förvärvad skicklighet eller talang, en kapacitet att utföra något. 

Därmed, menar de, är matematisk förmåga en duglighet att utföra matematiska uppgifter och 

att tillgodogöra sig och använda matematisk kunskap. Koshy m.fl. anser precis som Pettersson 

och Wistedt (2013) att matematisk förmåga gör en person kapabel att lösa nya, ej 

rutinmässiga problem. 

3.4.2 Matematisk förmåga eller matematiska förmågor? 

Matematiska förmågor har inte alltid skrivits i plural. Tidigare talade man om matematisk 

begåvning eller fallenhet för matematik (Dahl, 2012; Pettersson & Wistedt, 2013). Denna 

begåvning var något vissa ansågs ha mer av, andra mindre. Ofta ansågs graden av matematisk 

begåvning vara tätt förknippad med personens intelligenskvot – IQ (Pettersson & Wistedt, 

2013). Dagens matematikforskare är dock relativt överens om att matematisk förmåga kan 

delas in i en mängd olika förmågor, speciellt sedan Krutetskiis studier på 1960-talet som 

fortfarande refereras i modern forskning. Krutetskii gjorde en studie av cirka 200 barn och 

kom fram till att matematisk förmåga kan delas in i åtta olika förmågor (Dahl, 2012; Mellroth, 

2009; Möllehed, 2001; Pettersson & Wistedt, 2013). Därefter har en mängd liknande 

indelningar uppkommit, varav två kommer att behandlas närmare nedan. 

3.4.3 Samverkan mellan förmågorna 

Trots att den matematiska förmågan delats in i flera olika förmågor kan samverkan mellan 

förmågorna inte förbises (Dahl, 2012; Mellroth, 2009; Niss & Höjgaard Jensen, 2002; 

Pettersson & Wistedt, 2013). Pettersson och Wistedt (2013) skriver att de olika förmågorna 

kompletterar varandra och att en förmågas svaghet kan kompenseras av en annan förmågas 

styrka.  

Denna täta samverkan mellan förmågorna innebär alltså att gränserna kan upplevas suddiga 

och att det inte alltid går att skilja förmågorna från varandra. Därför är det inte heller märkligt 

att olika forskare har delat in den matematiska förmågan på olika sätt, och i olika antal 

förmågor. Härefter följer en sammanfattning av två centrala indelningar av den matematiska 

förmågan; kursplanens indelning (Skolverket, 2011) samt det danska KOM-projektets 

kompetenser (Niss och Höjgaard Jensen, 2002). 
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3.4.4 De fem matematiska förmågorna i Lgr11 

För en matematiklärare i grundskolan är kursplanens indelning av matematiska förmågor 

kanske viktigast eftersom det är dessa fem förmågor som läraren måste förhålla sig till i sin 

undervisning och bedömning. Betygskriterierna är nämligen baserade på förmågorna och 

därmed är det dessa lärare måste fokusera på att utveckla hos sina elever. I kursplanen för 

matematik i gällande läroplan (Skolverket, 2011) står det följande: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förut-

sättningar att utveckla sin förmåga att  

 formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

 använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

 välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter,  

 föra och följa matematiska resonemang, och  

 använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (s. 63) 

Dessa fem förmågor kan sammanfattas som problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. 

3.4.5 Det danska KOM-projektets kompetenser 

Niss & Höjgaard Jensen publicerade 2002 en rapport från det danska KOM-projektet. 

Författarna anser att matematiska kompetenser bör användas som en gemensam ram för all 

matematikundervisning. Detta motiverar de med att kompetensfokus möjliggör progression i 

matematikundervisningen, till skillnad från om fokus ligger på matematiskt innehåll. 

Författarna menar att kompetenserna visserligen utvecklas i arbetet med det matematiska 

innehållet och att olika stoffområden ska utforskas och läras, men att det är kompetenserna 

som bör ligga till grund för bedömningen av elevens progression. Kompetensfokus möjliggör 

en jämförelse av en elevs matematiska progression genom hela utbildningssystemet, trots att 

det matematiska innehållet varierar. 

Niss & Höjgaard Jensen (2002) skriver att matematisk kompetens ”består i att ha vetskap om, 

att förstå, utöva, använda och kunna ta ställning till matematik och matematikverksamhet i en 

mångfald av sammanhang vari matematik ingår eller kan komma att ingå [min översättning]” 
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(s.21). Niss och Höjgaard Jensen (2002) skiljer mellan matematisk kompetens, som i det här 

fallet innebär den totala matematiska kompetensen, och en matematisk kompetens, som är en 

självständig, rimligt avgränsad huvudkomponent i den totala matematiska kompetensen. För 

att tydliggöra vilket som åsyftas kommer fenomenen hädanefter åtskiljas genom användandet 

av termerna total matematisk kompetens respektive kompentens.  

Vad gäller avgränsningen mellan kompetenserna menar Niss & Höjgaard Jensen (2002) att de 

är förbundna med och överlappar varandra. De kan därför varken förvärvas eller innehas 

isolerade från andra kompetenser. 

KOM-projektets kompetenser är indelade i två kategorier, så kallade överkompetenser; att 

kunna fråga och svara i och med matematik, samt att kunna hantera matematikens språk och 

redskap (se figur 3.1 nedan). Niss och Höjgaard Jensen (2002) menar att denna indelning är 

främst framställningsmässig, eftersom vissa kompetenser skulle kunna tillhöra båda 

kategorierna beroende på tolkning. Dock anser de att överkategorierna kan stötta förståelsen 

av kompetenserna samt göra det lättare att minnas dem. 
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Figur 3.1, hämtad från Niss & Höjgaard Jensen 2002, s. 22 

Enligt Niss och Höjgaard Jensens (2002) figur innefattar den första överkompetensen, att 

kunna fråga och svara i och med matematik, fyra kompetenser: Tankegångskompetens – ha 

kännedom om matematiska frågors natur, själv kunna ställa matematiska frågor, samt ha 

insikt i vilka typer av svar som kan förväntas. Problembehandlingskompetens – kunna ställa 

upp och lösa matematiska problem, kända som okända, öppna som slutna, på olika sätt. 

Modelleringskompetens – kunna tolka, kritiskt analysera och avmatematisera grafer, diagram 

med mera, samt kunna bygga egna matematiska modeller, samt resonemangskompetens – 

kunna följa och bedöma matematiska resonemang, kunna tänka ut och genomföra egna 

resonemang, samt veta och förstå vad ett matematiskt bevis är och därigenom kunna avtäcka 

bärande idéer i ett matematiskt bevis. 
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Niss och Hööjgaard Jensens (2002) andra överkompetens, att kunna hantera matematikens 

språk och redskaper, innefattar följande fyra kompetenser: Representationskompetens – att 

förstå och använda sig av olika representationer för matematiska objekt, fenomen, problem 

och situationer, samt att förstå samband mellan och kunna översätta mellan olika 

representationsformer. Symbol- och formalismkompetens – kunna avkoda, översätta och 

behandla symbolisk information, samt ha insikt i spelreglerna för formella matematiska 

system. Kommunikationskompetens – förstå och tolka skriftlig, muntlig och visuell 

information, samt kunna uttrycka sig mottagaranpassat på olika sätt och på olika nivåer av 

teoretisk eller teknisk precision, samt hjälpmedelskompetens – ha kunskap om olika redskap 

relevanta för matematisk verksamhet; dess egenskaper, möjligheter och begränsningar, samt 

på ett reflekterat sätt kunna använda sig av sådana hjälpmedel. 

3.5 Lust att lära matematik 

Skolverket (2003) lyfter att lusten att lära är central för inlärningen. Rapporten framhåller att 

ett lustfyllt lärande leder till att alla elever, oavsett förutsättningar, blir mer engagerade i 

undervisningen och i sitt eget lärande. Dessutom visar Skolverkets (2013) sammanställning av 

resultatet från PISA 2012 att det finns ett starkt samband mellan elevers motivation och 

intresse för matematik och deras prestationer på testet. Elever med högre grad av motivation 

och intresse tenderar alltså att prestera bättre i PISA´s matematikdel. 

Lusten att lära i de svenska skolorna 

I Skolverkets kvalitetsgranskning av den svenska matematikundervisningen (Skolverket, 

2003) framkom att många elever tycker att matematik är det tråkigaste ämnet i skolan. 

Inspektörerna konstaterade att nästintill alla barn visar lust till matematik vid skolstarten, men 

att många elever förlorar den under åren i grundskolan. 

Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning uppdagade ett mönster, nämligen att 

matematikundervisningen i grundskolans tidigaste år fokuserar på begreppslig förståelse. 

Undervisningen utgår från elevernas erfarenhetsvärld och matematiken är därmed relevant 

och begriplig för eleverna. Detta förhållningssätt till skolmatematiken förändras stegvis för 

varje årskurs, för att i omkring årskurs fem vara relativt formaliserat och läroboksstyrt.  

Inspektörerna har observerat att eleverna från och med grundskolans mellersta år möter 

procedurer före matematiska idéer, och att färdighet prioriteras högre än förståelse. Eleverna 
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har uppfattningen att undervisningens mål är att räkna så många tal som möjligt, varefter 

dessa ”rättas” med hjälp av facit. Arbetet sker oftast på egen hand. 

Skolverkets (2003) rapport visar att det är i årskurserna fyra och fem som en specifik grupp 

utvecklar en alltmer problematisk inställning till matematiken. Denna grupp består av de 

elever som har lätt för matematik och de börjar nu tycka att matematik är det tråkigaste ämnet. 

Anledningen är att eleverna tycker att undervisningen innehåller ”för lite utmaningar och för 

mycket upprepningar” (Skolverket 2003, s. 18). 

3.6 Olika typer av matematikuppgifter 

Den forskning som rör matematikundervisning via problemlösning använder olika namn på de 

uppgifter elever kan möta i skolans matematikundervisning. För detta konsumtionsarbetes 

tydlighet kan det alltså vara fördelaktigt att reda ut vilken typ av uppgifter som de olika 

namnen syftar på. De uppgifter som beskrivs är endast benämnda uppgifter, alltså uppgifter 

där det utöver de matematiska symbolerna även finns ett språk (Taflin, 2007). 

3.6.1 Matematiska problem 

Dagens matematikforskning definierar begreppet problem på olika sätt. Bentley & Bentley 

(2011) anser att matematiska problem är samma sak som benämnda uppgifter. De förklarar att 

ett ”benämnt matematiskt problem beskrivs med text och beskriver en situation i vilket något 

efterfrågas.” (Bentley & Bentley 2011, s. 129). Författarna menar alltså att det som 

karaktäriserar ett problem är att talen sätts in i en textbaserad kontext. Vidare skriver Bentley 

och Bentley att ett matematiskt problem alltid löses med hjälp av en matematisk modell som 

innehåller något av de fyra räknesätten. Vidare anser Bentley och Bentley att det endast finns 

ett begränsat antal problemsituationer, även kallade typsituationer, och att dessa karaktäriseras 

utifrån räknesätt. De skriver att ”[m]ed en viss typsituation är alltså en specifik operation 

förknippad” (s. 129). Avsnittet avslutas med att författarna namnger de typsituationer som är 

möjliga i benämnda matematiska problem och beskriver vilken metod dessa ska lösas med. 

Bentley och Bentley anser alltså att matematiska problem är samma sak som benämnda tal, 

alltså språkinbäddade uppgifter. Vidare menar de att det finns ett begränsat antal möjliga 

problemsituationer, vilka alla är förknippade med en specifik lösningsmetod. Det Bentley och 

Bentley skriver kan tolkas som att elever bör lära sig känna igen olika problemsituationer och 

på så vis veta hur problem de möter ska lösas. 
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I kontrast till detta skriver Möllehed (2001) att själva karaktären hos ett matematiskt problem 

utgörs av att lösningsmetoden är okänd för eleverna. Lösningsmetoden får inte vara given, 

utan den ska utarbetas av eleverna själva. Kreativitet och självständigt tänkande är viktiga 

egenskaper för problemlösande, menar Möllehed. 

Flera forskare (Dahl, 2012; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005; Niss & Höjgaard Jensen, 2002; 

Pettersson & Wistedt, 2013; Taflin, 2007) stöder Mölleheds definition av vad som är ett 

matematiskt problem, nämligen att ett matematiskt problem förutsätter att lösaren inte har löst 

problemet förut och att vägen till lösningen inte är given. Dessutom menar flertalet att 

engagemanget i uppgiften är viktig för att den ska anses vara ett problem. Problemet ska 

kännas relevant och intressant för eleven att lösa. Därmed kan rutinuppgifter och matematiska 

problem sägas vara varandras motsatser då rutinuppgifters syfte är att tillämpa en given 

lösningsmetod för att denna ska befästas i minnet. Dahl (2012) skriver att ”[f]ör att kallas ett 

problem måste en uppgift vara sådan att problemlösaren inte omedelbart vet hur hon ska 

angripa den. I det läge någon har löst ett problem är ”problemet” inte längre något problem” 

(s. 33). Med detta menar han att en okänd väg till problemets lösning utgör själva karaktären 

av ett problem. En uppgift är bara ett problem så länge eleven inte har löst ett liknande 

problem förut.  

Otraditionella uppgifter är ett annat ord för matematiska problem, som brukas av bland andra 

Taflin (2007). ”Otraditionell” syftar till att markera en kontrast mot den traditionella 

undervisningen. Traditionell undervisning och dess uppgifter baseras till stor del på 

procedurträning med flera uppgifter av samma slag (Taflin, 2007). Otraditionella uppgifter 

innebär att lösningsstrategin inte är uppenbar för eleverna utan de får använda sig av icke 

rutinmässiga lösningsmetoder.  

3.6.2 Rika problem 

Hagland m. fl. (2005) har grävt ännu djupare i de matematiska problemens mylla och skapat 

ytterligare en term, rika problem. Författarna anser att problemlösning är en ypperlig väg till 

utökade matematiska kunskaper. Visserligen erbjuder matematiska problem 

tillämpningsträning av redan uppbyggda kunskaper. Men framförallt föds ofta ett behov av 

nya kunskaper och verktyg i lösningsprocessen, menar Hagland m.fl. Ett sådant behov är ett 

bra utgångsläge för inlärningen av nytt stoff. Författarna anser att de problem eleverna möter 

behöver svara upp mot ytterligare kriterier för att matematiska insikter och 
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kunskapsutveckling ska kunna garanteras. Hagland m.fl. (2005) använder termen rika 

problem om de problem som kan erbjuda sådana möjligheter. Författarna har formulerat sju 

krav för att ett problem ska kunna klassificeras som ett rikt problem: 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier […] 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det […] 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid […] 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer […] 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer […] 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden […] 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem […] 

(Hagland m.fl., 2005, s. 28-30) 

Hagland m.fl (2005) menar alltså att rika problem, det vill säga problem som uppfyller de sju 

kriterierna ovan, erbjuder eleverna goda förutsättningar att utveckla både nya 

matematikkunskaper och förståelse för tidigare kunskaper. 

3.6.3 Rutinuppgifter 

För att ytterligare tydliggöra skillnaden mellan matematiska problem och rutinuppgifter bör 

även rutinuppgifter kort förklaras.  Enligt Taflin (2007) kännetecknas rutinuppgifter av att 

lösningsmetoden är bekant för eleven. Rutinuppgifter leder alltså inte till några svårigheter för 

eleven, utan syftar till att befästa procedurer genom mängdträning. Riesbeck (2008) skriver att 

rutinuppgifter inte kräver djupare förståelse, utan kan lösas av imitativa resonemang. Detta 

kan jämföras med Pettersson och Wistedts (2013) resonemang ovan (avsnitt 3.4.1, förmåga 

respektive färdighet). Pettersson och Wistedt skriver att vanligt förekommande uppgifter kan 

lösas genom att eleven minns och kopierar formler utan att nödvändigtvis ha förståelse för 

den matematik som används. Dessa för eleven vanligt förekommande uppgifter är alltså det 

som kallas rutinuppgifter (Riesbeck, 2008; Taflin, 2007). 

3.6.4 Vardagsanknutna uppgifter 

Lester och Lambdin (2006), Riesbeck (2008), Skolverket (2003), Taflin (2007) och Wistedt, 

Brattström och Jacobsson (1992) lyfter fram ännu en aspekt av matematiska uppgifter, 

nämligen vardagsanknutna uppgifter. Författarna definierar vardagsanknutna uppgifter som 

uppgifter där matematiskt innehåll bäddats in i en vardagskontext. Vardagsförankringen kan 

öka elevers förståelse och engagemang, samt deras möjligheter att tillämpa skolmatematiken i 
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livet utanför skolan (Lester & Lambdin, 2006; Skolverket, 2003; Taflin, 2007). Med 

utgångspunkt i det som tidigare nämnts om problem respektive rutinuppgifter kan följande 

slutsats dras: En vardagsanknuten uppgift blir ett vardagsanknutet problem om 

lösningsmetoden är okänd för eleven och uppgiften därmed utgör en utmaning för eleven att 

lösa. Om däremot den vardagsanknutna uppgiften kan lösas av eleven på ett rutinmässigt sätt 

blir den en vardagsanknuten rutinuppgift. 

3.6.5 Förhållandet mellan olika typer av matematikuppgifter 

För att tydliggöra förhållandet mellan de olika typer av matematikuppgifter som nämnts ovan 

kan med fördel en figur bearbetad utifrån Taflin (2007) användas, se figur 3.2. 

 

Figur 3.2, bearbetad utifrån Taflin, 2007, s. 30 

Figur 3.2 illustrerar förhållandet mellan olika typer av textbaserade matematikuppgifter elever 

kan möta i matematikundervisningen. Beroende på elevens förkunskaper är en benämnd 

uppgift antingen ett problem eller en rutinuppgift (Dahl, 2012; Niss & Höjgaard Jensen, 

2002). Taflin (2007) förklarar att benämnda uppgifter i sig kan vara en svårighet om eleven 

finner språket oklart. Vardagsanknutna uppgifter kan innebära en svårighet om eleven inte 

kan relatera till vardagssituationen. Om eleven däremot förstår både språket och kontexten i 

uppgiften bestäms uppgiftens karaktär av nästa kriterium, alltså av elevens matematiska 

förkunskaper. Uppgiften är ett problem om lösningsmetoden inte är känd för eleven, 

lösningen kräver ansträngning och det finns ett behov av att lösa uppgiften. Annars tillhör 

uppgiften den högra gruppen i figuren; rutinuppgifter. Om uppgiften är ett problem bestäms 
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dess karaktär av kriterierna för rika problem. Problemet måste uppfylla samtliga kriterier för 

att kallas ett rikt problem. Figur 3.2 är till största del hämtad från Taflins (2007) figur, men 

vardagsanknutna problem och vardagsanknutna rutinuppgifter har lagts till. Detta eftersom 

dessa begrepp är relevanta för konsumtionsarbetet. 

3.7 Matematikundervisning för, om eller via problemlösning? 

Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) har sammanfattat trenderna kring problemlösning i 

de svenska läroplanerna över tid. De menar att i Lgr 69 och tidigare sågs problemlösning som 

det övergripande målet för matematikundervisningen. Enligt Wyndhamn m.fl. låg fokus på att 

lära ut metoder för att eleverna skulle kunna lösa problem och uppgifter. ”Man undervisade i 

matematik för problemlösning” (s. 47).  

Nästa trend uppstod i samband med uppkomsten av Lgr 80, där problemlösning formulerades 

som ett huvudmoment. Läromedel började innehålla problemlösningsuppgifter och eleverna 

skulle välja och tillämpa lämplig metod för lösningen. Taflin (2007) utvecklar Wyndhamn 

m.fl:s resonemang och skriver att eleverna fick lära sig problemlösningsstrategier såsom att 

”gissa och pröva, rita en bild, göra en lista eller tabell, tänka baklänges, söka mönster, logiskt 

resonemang eller att ställa upp en ekvation” (Taflin, 2007, s. 40). Wyndhamn m.fl. (2000) 

kallar denna trend undervisning om problemlösning.   

I Lpo 94 blir problemlösning istället ett verktyg för att nå matematiskt tänkande och 

matematiska insikter: ”Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och 

kommunicera matematik i meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet 

sökande efter förståelse, nya insikter och lösningar på olika problem” (Skolverket, 1994, s. 

26). Kursplanen i Lpo 94 kan alltså tolkas som att utveckling av matematisk förståelse och 

matematiska insikter sker i symbios med problemlösning. Wyndhamn m.fl. (2000) kallar 

denna trend undervisning genom problemlösning. Taflin (2007) använder Wyndhamn m.fl:s 

definition, men skriver istället om undervisning via problemlösning. Båda dessa uttryck 

används i litteratur som behandlar undervisning där problemlösningsaktiviteter används som 

ett medel för att nå matematisk kunskap. I detta arbete kommer hädanefter uttrycket 

matematikundervisning via problemlösning användas. 
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3.8 Matematikundervisning via problemlösning 

Matematikundervisning via problemlösning definieras alltså som att 

problemlösningsaktiviteter används som ett medel för att nå matematisk kunskap. Men hur är 

egentligen själva tillvägagångssättet för problemlösningsbaserad matematikundervisning? 

3.8.1 Japansk matematikundervisning 

I rapporten från Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) beskrivs resultatet från ett delprojekt 

utfört av TIMSS4 där ett forskarlag jämför matematikundervisningen i Japan, USA och 

Tyskland5. Skolverkets rapport lyfter att ”[u]ndervisningen i Japan beskrivs som ett samspel 

mellan matematik och eleverna, i USA som ett samspel mellan läraren och eleverna och i 

Tyskland mellan matematik och läraren” (s.52). Detta kan tolkas som att japanska elever 

tillåts interagera mer med matematiken och matematiska idéer än elever i de båda andra 

länderna. Japan är ett land där problemlösning är centralt i matematikundervisningen (Bentley 

& Bentley, 2011; Hino, 2007; Miyakawa & Winsløw, 2009; Riesbeck, 2008; Shimizu, 2013; 

Skolverket, 2003). Därför kan den Japanska lektionsstrukturen vara intressant att studera i det 

här sammanhanget.  

Shimizu (2013) hänvisar både till TIMSS´ resultat6 och till egna studier när han skriver att 

japanska matematiklärare, speciellt upp till nionde årskursen, ofta organiserar en hel lektion 

runt ett eller två problem. Shimizu beskriver hur en typisk lektion kan se ut i Japan. Lektionen 

inleds med att ett problem presenteras, både skriftligt på tavlan och muntligt. Därefter ställer 

läraren frågor till eleverna om problemet tills hen är säker på att de förstå problemet fullt ut. 

Sedan får eleverna arbeta individuellt eller i små grupper med att lösa problemet medan 

läraren går runt och iakttar dem, kommer med förslag och ger ledtrådar. Om en elev har 

lyckats lösa uppgiften uppmanar läraren hen att finna en alternativ lösning.  

Under det individuella arbetet noterar läraren vilka elever som har goda idéer i syfte att låta 

dem presentera sina idéer i en speciell ordning under den följande helklassdiskussionen. 

Shimizu (2013) menar att tajmingen är högst väsentlig när matematiska idéer ska lyftas. 

Ordningen måste vara progressiv och leda fram till det förutbestämda målet för lektionen. 

                                                 

4 Trends in International Mathematics and Science Study 
5 Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world´s teachers for improving 

education in the classroom. New York: The Free press 30 
6 se fotnot 5 
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Shimizu (2013) lyfter att läraren måste kunna förutsäga vilka lösningar eleverna kan tänkas 

komma fram till för att kunna planera vilken ordningsföljd lösningarna ska presenteras i. 

Detta är högst väsentligt för att diskussionen ska följa en logisk ordning när eleverna står för 

lösningarna som diskuteras. Utan en noggrann planering är det inte säkert att syftet med 

lektionen uppnås.  

När eleverna fått bearbeta problemet på egen hand inleds sedan diskussionsfasen, som bygger 

på elevernas olika lösningar av problemet. Det är enligt Shimizu (2013) den viktigaste delen 

av lektionen. De utvalda eleverna får redovisa sina idéer i tur och ordning medan deras 

kamrater lyssnar och kommer med egna förslag. Slutligen summerar läraren lektionen och 

belyser viktiga punkter. Om tiden sedan tillåter utvecklar läraren lektionsproblemet 

ytterligare, eller ger eleverna en övningsuppgift som behandlar det de just lärt sig.  

Shimizus (2013) beskrivning stöds av rapporten från Skolverkets kvalitetsgranskning (2003). 

Rapporten framhåller att japanska elever ägnar mycket lite tid åt att öva rutinfärdigheter i 

skolan. Istället läggs undervisningstiden på att utveckla matematiska idéer och begrepp och, 

som rapporten uttrycker det, ”utmana och vidga gränserna för elevers tänkande” (Skolverket, 

2003, s. 52). Färdighetsträningen görs i hemmet med hjälp av föräldrarna.  
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4 METOD 
Detta kapitel kommer att beskriva insamlandet av litteratur inför konsumtionsarbetet, alltså 

hur sökandet efter litteratur genomfördes samt vilka avgränsningar som gjorts i litteraturvalet. 

Kapitlet kommer även att diskutera och motivera vissa val av litteratur som gjorts. 

4.1 Litteratursökning och urval 

För att sondera forskarterrängen kring matematisk problemlösning gjordes först flera mer 

generella sökningar. Sökord som ”matematisk* förmåg*”, ”matematikundervisning” och 

”mathematic* education” kombinerades med ”problem” och ”problemlösning”. De databaser 

som användes var dels UniSearch, DiVA och ERIC, dels användes Linköpings universitets 

bibliotekskatalog. Relevant litteratur, examensarbeten samt artiklar från Nationellt Centrum 

för Matematikutbildnings tidskrift Nämnaren bidrog med referenslistor som följdes upp. Först 

gjordes inte någon särskild avgränsning efter publiceringsdatum, även om litteratur publicerad 

efter 2000 visade sig enklare att nå, antingen direkt på internet eller genom bibliotekslån. 

Denna första sökning lade grunden för valet av inriktning och även delar av den teoretiska 

bakgrunden. Det kan tilläggas att två publikationer onekligen påverkade litteratursökningen. 

Dels var det Pettersson och Wistedt (2013) som med sin referenslista ledde vidare till en del 

av den litteratur som återfinns i konsumtionsarbetet. Dels bidrog läsningen av Lester och 

Lambdins (2006) artikel om matematikundervisning genom problemlösning med nya sökord.  

De internationella studier som användes för konsumtionsarbetets resultat hittades framförallt 

via databasen ERIC, där sökorden ”problem solving” och ”mathematic*” kombinerades. 

Publikationsdatumet begränsades till senare än 2005 för att nå aktuell forskning och begränsa 

antalet träffar. Endast träffar med full text tillgänglig accepterades. Antalet träffar blev dock 

fortfarande över 800 och därför lades kriteriet till att sökorden skulle finnas i publikationernas 

sammanfattning. Nu blev istället antalet träffar ca 300. Detta var ett hanterbart antal vilket 

gjorde att det manuella urvalet (se nedan) kunde inledas. De internationella studierna hittades 

dels på detta vis och dels genom specifika titelsökningar på Google Scholar och UniSearch 

efter studier som påträffats i tidigare litteraturs referenslistor.  

Svenska studier hittades framförallt genom titelsökning på Google Scholar och UniSearch 

efter publikationer som refererats i relevant litteratur. Dessutom hittades studier genom 

databasen DiVA. Där användes sökorden ”matemati*”, ”problem”, ”matemati* förmåg*” och 

”problemlösning” i olika kombinationer. Ingen avgränsning i publiceringsdatum gjordes, utan 
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endast en uteslutning av examensarbeten. Sökningarna resulterade trots det enbart i studier 

publicerade efter 2000. 

När ett hanterbart antal träffar uppnåtts genom avgränsningar i sökningen tog det manuella 

urvalet vid. Det manuella urvalet skedde i enlighet med Eriksson Barajas (2013) föreskrivna 

steg för litteratururval. Först gjordes en gallring baserad på träffarnas titlar. Nästa steg gick ut 

på att gallra ytterligare genom att läsa studiernas sammanfattningar. Därefter lästes de 

kvarvarande studierna i sin helhet, varpå deras relevans och kvalitet bedömdes. De studier 

som fanns kvar efter denna sista granskning användes till konsumtionsarbetet. 

4.2 Analys av litteraturen 

Analysen av litteraturen gjordes med en kvalitativ ansats. Eriksson Barajas (2013) skriver att 

en kvalitativ ansats präglas av att det är forskarens perspektiv som styr hur bearbetning och 

tolkning ska genomföras. Därmed är en kvalitativ ansats en lämplig metod för 

konsumtionsarbeten. Resultatet av en studie som grundar sig på andras forskning beror 

onekligen mycket på hur forskningen förståtts och tolkats. Den kvalitativa analysmetod som 

använts i detta konsumtionsarbete överensstämmer till stor del med Eriksson Barajas 

beskrivning av kvalitativ innehållsanalys. Analysen har till stor del gått ut på att söka efter 

centrala teman och att nå textens djupare innebörd.  

4.3 Metoddiskussion 

Eriksson Barajas (2013) skriver att en kvalitativ ansats medger att analys och datainsamling 

kan ske samtidigt och att de upptäckter som görs längs vägen kan påverka frågeställningen. 

Upptäckterna kan även göra att nya behov av undersökningsmaterial uppstår. Detta stämde 

väl överens med tillvägagångssättet för detta konsumtionsarbete. Den forskning som 

konsumerades i arbetet styrde till stor del frågeställningarna och det fortsatta 

litteratursökandet. Referenser ledde vidare till ny litteratur, medan analys av forskningens 

teorier och resultat ledde till nya sökord. Nya frågor uppstod när gamla besvarades; en process 

som både snävat in och utvidgat konsumtionsarbetets inriktning. Analysen av litteraturen har 

resulterat i en del olika ställningstaganden, både angående litteraturens relevans för arbetet 

och arbetets frågeställningar och struktur. 

Ett exempel på litteratur vars relevans för konsumtionsarbetet inte var självklart var en 

licentiatavhandling skriven av Szabo (2013). Avhandlingen påträffades i konsumtionsarbetets 



22 

 

första, generella sökning och berör problemlösning, men inte matematikundervisning via 

problemlösning. Efter analys och noggrant övervägande användes Szabos studie till 

konsumtionsarbetets resultat. Trots att studien framförallt berör de kunskaper elever uppvisar 

när de möter matematiska problem och inte vad bemötandet av problemen lär dem bidrar den 

ändå med intressanta aspekter som inte explicit återfunnits i den övriga forskning som hittats. 

Hans arbete påverkar helhetsbilden av matematikundervisning via problemlösning. 

Ett mer allmänt dilemma som uppstod i analysen av litteraturen var att en del litteratur 

använde termerna problem och problemlösning när studien snarare rörde benämnda uppgifter. 

Detta konsumtionsarbete syftar endast till att utreda hur elevers lärande påverkas av arbete 

med matematiska problem i bemärkelsen av utmanande, icke rutinmässiga uppgifter. Därmed 

blev det nödvändigt att i litteraturanalysen ta ställning till vilken typ av matematikuppgifter 

forskaren syftade på när hen skrev problem. I de fall där exempel på uppgifter inte angivits 

har andra kriterier fått avgöra studiens relevans. Dels jämfördes den undervisningsstruktur 

som beskrivits i studien med de förhållningssätt till problemlösning som är utmärkande för 

matematikundervisning via problemlösning (se avsnitt 3.7 och 3.8). Dels studerades 

forskningens resultat och dess eventuella bidrag till detta konsumtionsarbete. Till sist 

överlämnas det åt läsaren att avgöra vilka resultat som i praktiken är relevanta för elevers 

lärande i matematikundervisning via problemlösning. 

Som nämnts styrdes konsumtionsarbetets struktur till stor del av den litteratur som 

konsumerades. Efter en del läsning blev det tydligt att en beskrivning av den japanska 

undervisningsstrukturen hör hemma i ett konsumtionsarbete om matematikundervisning via 

problemlösning. Detta speciellt efter läsandet av en artikel i Nämnaren av Shimizu (2013). 

Dock visade det sig att den litteratur som artikeln byggde på var svår att nå. Speciellt TIMSS´ 

jämförelse mellan matematikundervisningen i Japan, USA och Tyskland, skriven av Stigler 

och Hiebert7 skulle varit intressant att studera. Istället användes den ursprungliga artikeln ur 

Nämnaren, med motiveringen att Shimizu bygger artikeln på egna och andras tidigare studier 

av hög vetenskaplig status.  

                                                 

7 Stigler, J.W. & Hiebert, J. (1999). The teaching gap: best ideas from the world´s teachers for improving 

education in the classroom. New York: The Free press 30 
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5 RESULTAT 
Detta kapitel kommer att redovisa delar av den forskning som gjorts kring användandet av 

problemlösning som en plattform i skolans matematikundervisning. Inledningsvis redogörs 

för hur matematikundervisning via problemlösning enligt forskning påverkar olika 

lärandefaktorer. Därefter beskrivs den forskning som berör hur matematikundervisning via 

problemlösning påverkar elevgrupper med olika förutsättningar. Avslutningsvis kartläggs 

kritiska aspekter som kan härledas till problemlösningsbaserad undervisning oavsett 

elevgrupp. 

5.1 Lärandefaktorer som kan påverkas av 

matematikundervisning via problemlösning 

I resultatet beskrivs och exemplifieras olika lärandefaktorer som påverkas av 

matematikundervisning via problemlösning. De lärandefaktorer som enligt forskning påverkas 

av matematikundervisning via problemlösning är (a) lust, intresse och engagemang, (b) 

utveckling av matematiska förmågor, (c) utveckling av kunskaper inom matematiskt innehåll 

och (d) överföring av kunskaper till livet utanför skolan.  

5.1.1 Lust, intresse och engagemang 

Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning om elevers lust att lära visar att vissa 

undervisningsformer resulterar i större engagemang och intresse hos eleverna. Dessa 

undervisningssituationer präglas av variation i arbetsform och innehåll. Eleverna arbetar både 

individuellt och i olika gruppkonstellationer där de samtalar och reflekterar tillsammans med 

läraren om olika sätt att tänka kring och lösa matematiska uppgifter. Eleverna har ofta fått 

arbeta med icke rutinmässiga lösningar på ett undersökande sätt. De visar att de är vana att 

arbeta processinriktat när de diskuterar, ställer relevanta frågor och visar utvecklad förmåga 

att beskriva och reflektera kring matematiska lösningsprocesser. Skolverkets rapport beskriver 

alltså ett arbetssätt som överensstämmer med de förutsättningar för matematikundervisning 

via problemlösning som beskrivits i den teoretiska bakgrunden (avsnitt 3.7 och 3.8). 

Skolverket (2003) har i sin kvalitetsgranskning kommit fram till att den matematiska 

förståelsen är nära sammankopplad med lusten att lära. ”Att känna att man kan och förstår, att 

man lyckas och att man lär sig är det första elever, oavsett ålder, svarar på frågan om vad som 

påverkar lusten att lära positivt” (s. 26).  
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Intresse för matematik 

SAOL8 definierar ordet intresse som att känna håg eller lust till något och att vara engagerad i 

något. Detta kan tolkas som att ett intresse för matematik leder till större engagemang i 

matematiska aktiviteter. 

Taflin (2007) anser att elever får ett ökat intresse för matematik när de får arbeta med att lösa 

problem. Hon beskriver en informell studie där hennes lärarstudenter videofilmat lektioner 

från sin verksamhetsförlagda utbildning. När de tillsammans tittade på filmerna observerade 

Taflin och hennes studenter att eleverna under vissa lektioner inte ville avsluta arbetet när det 

var dags för rast. Under dessa lektioner kunde arbetsglädje observeras hos både lärare och 

elever. Enligt Taflin bestod dessa lektioner genomgående av arbete med matematiska 

problem. 

Även Weber, Radu, Mueller, Powell och Maher (2010) har kommit fram till att elevers 

intresse ökar när de får arbeta med matematiska problem. Deras studie gick ut på att 

undersöka om det gick att påverka elever i ett område med lågekonomiinvånare mot att bli 

mer delaktiga i matematikundervisningen. Under tre års tid träffade forskarna 24 elever två 

gånger i veckan. Eleverna gick vid studiens början i årskurs sex och hade då något lägre betyg 

än det genomsnittliga för elever i området. Studiens centrala mål var undersöka utvecklingen 

av elevernas matematiska autonomi. Enligt Weber m.fl. är en matematisk autonom elev 

medveten om och använder sig av sina egna matematiska kunskaper i matematiska 

beslutsfattanden och bedömningar. Weber m.fl. menar att ett personligt intresse och 

engagemang från individens sida är en förutsättning för att hen ska kunna bli matematiskt 

autonom. Studien undersökte huruvida ett arbetssätt med problemlösning i centrum påverkade 

eleverna att bli mer engagerade i undervisningen.  

Den artikel av Weber m.fl. (2010) som använts för detta konsumtionsarbete redogör för ett 

antal episoder ur studiens sex inledande sessioner. Eleverna arbetar då med bråktal med hjälp 

av laborativt material. Under dessa sessioner utformas normer för undervisningen. Eleverna 

uppmuntras att förklara och bevisa sina lösningar för varandra och att lyssna på varandras 

idéer. Läraren tar inte ställning till lösningarnas korrekthet, utan eleverna får diskutera 

gruppvis och tillsammans bedöma om en lösning är rimlig. Eleverna får ansvara för sin egen 

                                                 

8 Svenska Akademiens Ordlista 
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och kamraternas förståelse när en lösning diskuteras. Om en elev märker att kamraten inte 

förstår förklarar hen tills förståelse nås. Eleverna uppmuntras att utmana kamraterna med 

ytterligare problem eller nya vinklar på tidigare problem. Dessa klassrumsnormer blir alltmer 

etablerade och synliga i återgivningarna vartefter studien fortskrider. Detta avläser Weber 

m.fl. som ett positivt resultat. De menar att ett dylikt arbetssätt gör eleverna mer intresserade 

och delaktiga i undervisningen. Som en konsekvens blir de också mer medvetna om sitt 

matematiska lärande och sin förståelse. 

Förutom det kvalitativa resultat som går att avläsa i lektionsåtergivningarna har Weber m.fl 

(2010) sammanställt ett kvantitativt resultat från studiens första sex sessioner. Där har de 

räknat antalet tillfällen som elever har (a) visat att de försöker förstå andras argument genom 

att exempelvis ifrågasätta, (b) korrigerat andra elevers argument eller (c) föreslagit egna 

problem att undersöka. Ageranden av dylik karaktär tolkar Weber m.fl som delaktighet i 

undervisningsaktiviteten. Resultatet redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 1, hämtad från Weber m.fl., 2010, s. 106 

 

Tabellen visar att frekvensen av ageranden som tyder på delaktighet i 

undervisningsaktiviteten ökade gradvis fram till och med den femte sessionen. Weber m.fl. 

(2010) förklarar att anledningen till att frekvensen minskade under den sista sessionen är att 

eleverna då arbetade med större och svårare uppgifter som konsumerade mer tid. Då arbetade 

eleverna mestadels i grupp och det är endast ageranden i helklassdiskussion som räknats. 

Weber m.fl. (2010) menar att resultatet påvisar att eleverna inte agerade av vana från tidigare 

undervisning. I så fall borde frekvensen av aktiva ageranden varit högre under de första 

sessionerna. Vidare assisterades forskarna under studien av lärare från elevernas ordinarie 
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skola. Dessa intygade att eleverna inte var vana vid ett liknande arbetssätt. 

Matematikundervisningen vid den ordinarie skolan var mycket strukturerad och erbjöd små 

möjligheter för elever att lösa utmanande problem, presentera bevis, ifrågasätta varandra eller 

själva formulera utmanande problem. 

5.1.2 Utveckling av matematiska förmågor 

Pettersson (2008) har gjort en fallstudie med två elever under deras skolgång mellan våren i 

årskurs sju till våren i årskurs åtta. Pettersson intervjuade eleverna medan de löste känguru-

uppgifter9 och studerade då vilka matematiska förmågor som uppvisades. Hon kom fram till 

att problemlösning skapar möjligheter att stimulera utvecklingen av elevers matematiska 

förmågor på ett sätt som inte räkning i traditionella läromedel klarar. Enligt Pettersson (2008) 

kräver lösning av utmanande problem flexibilitet i det matematiska tänkandet och förmåga att 

generalisera. Eleverna tränas även i att följa och föra matematiska resonemang på ett 

utvecklat sätt. 

Begreppslig förståelse 

Lester och Lambdin (2006) skriver att huvudmålet med matematikundervisning via 

problemlösning är att eleverna ska utveckla en djup förståelse för matematiska begrepp och 

metoder. Förståelse uppnås när eleverna försöker skapa mening i de problem de arbetar med. 

Dock krävs det att problemuppgifterna bygger på det eleverna kan och vet och att de är 

tillgängliga i både kontext och språk. Om tillräckliga förkunskaper saknas påverkas 

meningsskapandet negativt. Klassrumsnormerna är också viktiga, menar Lester och Lambdin. 

Läraren måste uppmuntra eleverna att reflektera över det matematiska innehållet och över 

sina och kamraternas lösningar.  

Lester och Lambdin anser att själva essensen i ett problem är att det skapar en förvirring hos 

eleven. Hen vet inte hur problemet ska lösas. För att komma till en lösning måste eleven då 

koppla samman tidigare kunskaper. Lester och Lambdin skriver att elevers ”mentala nätverk 

av idéer och begrepp utvecklas och växer i komplexitet och styrka när de löser problem som 

tvingar dem att tänka djupare samt att relatera, utvidga och förfina sina tidigare kunskaper” (s. 

98). Författarna menar alltså att problemlösningsprocessen skapar tillfälle för eleven att 

bearbeta sina tidigare kunskaper, upptäcka samband och mönster mellan kunskaperna och på 

                                                 

9 En internationell tävling i problemlösning. Nationellt Centrum för Matematikutbildning är en av de ansvariga 

aktörerna i Sverige 
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så vis skapa en vidgad förståelse för den matematik som lärts. Samtidigt vävs de nya 

kunskaper som problemlösningsprocessen erbjuder in i helheten, eftersom ny och gammal 

kunskap i processen samverkar på ett för eleven logiskt sätt i. Lester och Lambdin menar att 

matematisk förståelse är beroende av att matematiska kunskaper och idéer kan relateras till 

varandra på ett logiskt sätt. 

Representationsförmåga 

Sullivan, Mousley och Zevenbergen (2006) har beskrivit hur elever kan utveckla sin 

representationsförmåga (se KOM-projektets kompetenser, avsnitt 3.4.5) under en 

lektionssekvens där uppgifter av öppen karaktär (open-ended tasks) bearbetas. Öppna 

uppgifter har flera möjliga svar. Under lektionssekvensen fick eleverna utveckla sin förmåga 

att tolka och skapa tvådimensionella representationer av tredimensionella figurer (se figur 5.1 

och 5.2 nedan). Enligt Sullivan m.fl. kan dylika aktiviteter utveckla elevens förmåga att tolka 

olika representationer av objekt och figurer. En sådan förmåga är en nödvändighet i många 

matematiska sammanhang. Sullivan m.fl. menar att en dylik lektionssekvens delvis 

introducerar en begreppslig orientering, som i längden innebär att eleven utvecklar förmågan 

att visualisera objekt och reflektera över dess proportioner utan att behöva se objektet ritat 

eller byggt.  

Den lektion Sullivan m.fl. (2010) beskriver hade som mål och tillika sista uppgift att eleverna 

skulle kunna föra samman två sidor av en tvådimensionell ”byggnad” och göra en tolkning av 

byggnaden ur ett tredimensionellt perspektiv. De två sidor av byggnaden eleverna hade 

tillgång till syns i figur 5.1. 

 

Figur 5.1, hämtad från Sullivan m.fl., 2006, s. 128 

Eleverna fick alltså i uppgift att visualisera hur byggnaden i figur 5.1 skulle kunna se ut 

återgiven i ”tre dimensioner”, så som figur 5.2 visar. Notera att figur 5.2 inte illustrerar den 

byggnad som uppgiften efterfrågar, utan har en annan konstruktion. 
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Figur 5.2, hämtad från Sulivan m.fl., 2006, s. 133 

Sullivan m.fl. (2010) menar att uppgiften som utgör lektionens mål kräver en hög nivå av 

representationsförmåga. Eleverna i studien var 11-12 år gamla och hade inte arbetat med 

liknande uppgifter förut. Dock klarade 54 av 55 elever att rita en godtagbar representation av 

byggnaden i måluppgiften, alltså figur 5.1. Detta anser Sullivan m.fl. var den välplanerade 

progressionens förtjänst. Alla föregående uppgifter byggde på varandra, men hade lite olika 

ingångsperspektiv. Uppgifterna baserades på kuber i olika konstellationer, men 

ingångsperspektivet varierade genom att eleverna ibland fick utgå från en förutbestämd 

kubkonstellation som skulle representeras ur en annan vinkel, och ibland fick skapa en egen 

konstellation av ett bestämt antal kuber.  

5.1.3 Utveckling av kunskaper inom matematiskt innehåll 

Taflin (2007) har kommit fram till att problemlösningsaktiviteter ger goda möjligheter att 

bearbeta matematiskt innehåll. Hon har i sin studie delat upp en problemlösningsaktivitet i 

fyra faser; introduktionsfasen, idéfasen, lösningsfasen och redovisningsfasen. Därefter 

redovisar hon och analyserar tillfällen till matematiskt lärande i samtliga faser. Taflins resultat 

visar att alla faser i en problemlösningsaktivitet erbjuder tillfällen till matematiskt lärande. 

Hon betonar dock att matematiklärande via problemlösning förutsätter väl valda problem. Ett 

väl valt problem är anpassat efter eleverna och deras matematiska kunskaper. Ett sådant 

problem kan vara ett utmärkt sätt att introducera ett nytt matematiskt område. De nya 

matematiska idéerna och procedurerna upptäcks samtidigt som behovet efter problemets 

lösning tillfredsställs. 

Pettersson och Wistedt (2013) beskriver i sin studie en lektion där en klass i årskurs tre 

arbetar med cruisenairestavar. Det är ett laborativt material bestående av stavar av olika 

längder som kan användas för att illustrera matematiska relationer och samband. I den 

beskrivna lektionssekvensen använder läraren cruisenairestavarna, ett konkret material, för att 
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introducera ett mer abstrakt område, nämligen decimaltal. Inledningsvis frågar hon eleverna 

vad den vita staven är värd om den bruna är värd åtta (se figuren). Ett dylikt resonemang 

verkar inte vara några problem för eleverna, som snabbt svarar ”Ett såklart!” (Pettersson & 

Wistedt 2013, s. 65). Därefter blir det svårare. Eleverna får frågan vad den vita staven är värd 

om den bruna staven är värd tio (se figuren).  

 

Figur 5.3, egen bearbetning efter foto i Pettersson & Wistedt 2013, s. 65 

Tio dividerat med åtta går inte jämnt upp och eleverna har begränsad erfarenhet av decimaltal. 

De behärskar alltså ingen färdig lösningsmetod som kan tillämpas på uppgiften, utan måste 

använda sina tidigare matematikkunskaper på ett kreativt sätt. Då kommer en av eleverna 

fram till att eftersom fyra vita måste representera värdet fem, måste en vit stav ha värdet 5/4. 

Eleven ser ett mönster i konstruktionen av stavar, och förstår att halva konstruktionen är 

tillräcklig för svaret. På så vis når han en mer lätthanterlig uträkning; 5/4 istället för 10/8. Hur 

han sedan resonerar framgår inte, men han når strax därpå svaret att varje vit för sig är värd 

1,25. Tilläggas bör att eleven i fråga är den elev med fallenhet för matematik som studien 

specifikt har följt. Övriga elever följer dock med i och visar uppskattning för resonemanget. 

När nästa decimaltal ska bestämmas är fler elever delaktiga i diskussionen. Pettersson och 

Wistedt (2013) framhåller att förutsättningarna blir annorlunda om en elev i klassen framför 

en avancerad lösning på ett problem än om en lärare gör det. De menar att elever är vana att 

lära av varandra i leken och att en elevs sätt att lösa ett problem snarare inspirerar de andra 

eleverna till att själva försöka. Detta i kontrast till att elever ibland blir modfällda om läraren 

förklarar på ett för avancerat sätt. 

5.1.4 Överföring av matematiska kunskaper till livet utanför skolan 

Lester och Lambdin (2006) påvisar att den djupa matematiska förståelse elever kan uppnå 

genom matematikundervisning via problemlösning underlättar transfer. Transfer innebär att 

eleverna kan överföra sina kunskaper till nya situationer. Enligt Lester och Lambdin (2006) 

ska transfer vara möjligt även om kontextskillnaderna är stora och det har gått lång tid sedan 

det ursprungliga lärtillfället. Författarna menar att transfer borde vara målet för all 

undervisning, eftersom eleverna går i skolan för att förberedas för sina framtida liv. 
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Kunskaper från matematikundervisningen i skolan måste vara tillämpningsbara även efter 

flera år. Som tidigare nämnts ger problemlösningsaktiviteter eleverna möjlighet att koppla 

samman olika matematiska principer till en sammanhängande enhet. Denna enhet är enligt 

Lester och Lambdin mycket lättare att minnas, eftersom den bygger på förståelse om 

principerna och deras inbördes samband.  

Skolmatematiken som en enskild diskurs 

Riesbeck (2008) anser att kopplingen mellan vardag och skolmatematik är för vag. Hon 

menar att eleverna skiljer skolmatematiska kunskaper från vardagliga. Därmed använder de 

endast en del av sin kunskapsbas, den skolmatematiska, när de löser matematiska uppgifter i 

skolan.  Detta blir enligt Riesbeck särskilt påtagligt när eleverna ska lösa benämnda tal. Även 

om uppgiften innehåller information som borde aktivera kunskaper från vardagen sker denna 

koppling sällan.  

Genom en mängd olika exempel lyfter Riesbeck (2008) att eleverna tenderar att fokusera på 

de fyra räknesätten istället för att se till siffrornas sammanhang i uppgiften. Hon menar också 

att elever är okritiska till matematikuppgifters formuleringar. De upptäcker sällan ledtrådar 

och logiska luckor. Riesbeck anser att det är skillnaden i diskurs mellan matematiklektionen i 

skolan och vardagen hemma som påverkar eleverna. Inom skolmatematiken letas siffrorna 

upp och placeras in i lämplig algoritm. Där lämnas kunskaper från vardagen utanför. 

Riesbeck (2008) analyserar huruvida elever använder vardagsförankrade resonemang i 

lösandet av skolmatematikuppgifter. Bland annat beskriver hon studier genomförda av 

Verschaffel, De Corte och Lasure (1994, 2000). Eleverna i studierna fick besvara två olika 

sorters textuppgifter. Dels fick de besvara uppgifter av en karaktär som forskarna kallade 

standardproblem. De kallades standardproblem för att forskarna ansåg att dylika problem 

gick att lösa utifrån genom att eleverna koncentrerade sig på siffrorna i texten och på den 

avslutande frågan. Uppgifternas svar var oberoende av om vardagskunskaper aktiverades eller 

inte. Riesbeck ger följande exempel på ett standardproblem: 

Chris tog en promenad. På morgonen promenerade han 8 kilometer och på eftermiddagen gick 

han 15 kilometer. Hur många kilometer promenerade Chris? (s. 28) 

Andra uppgifter, så kallade problematiska problem, krävde dock att vardagskunskaper 

aktiverades. I problematiska problem fanns det nämligen kontextuella förutsättningar som 

kunde påverka svaret. Riesbeck (2008) ger följande exempel på ett problematiskt problem:    
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Bruce och Alice går i samma skola. Bruce bor på ett avstånd av 17 kilometer från skolan och 

Alice 8 kilometer. Hur långt bor Bruce och Alice från varandra? (s. 28) 

I denna uppgift kan de elever som använder sina vardagskunskaper komma fram till flera 

möjliga svar. Avståndet mellan Bruce och Alices hem kan faktiskt vara allt från 25 till 9 

kilometer, beroende på om de har olika eller gemensam väg till skolan. Detta gick dock 

eleverna i studien obemärkt förbi. Riesbeck (2008) förklarar att eleverna genomgående löste 

de problematiska problemen på samma sätt som de löste standardproblemen. Riesbeck anser 

att nämnda studiers resultat starkt indikerar att skolmatematikens diskurs och den vardagliga 

diskursen inte är sammankopplade hos eleverna.  

Vardagsanknutna problem (real-world problems) 

Liknande resonemang återfinns hos Zhang och Xin (2012). De lyfter bland annat The NCTM 

Standards 200010 krav på en matematisk reform. Enligt Zhang och Xin vill NCTM att 

matematikundervisningen ska innehålla fler vardagsanknutna problem. Detta eftersom 

undervisning i vardagsanknutna problem förbereder eleverna för livet utanför skolan. Zhang 

och Xin lyfter att de problem eleverna stöter på i verkliga livet sällan är väldefinierade och att 

problemen ofta innehåller överflödig eller irrelevant information. Vissa problem kräver en 

lösningsprocess i flera steg. Därför behöver elever få möta och lära sig strategier för 

vardagsanknutna problem i skolmatematiken. 

5.2 Är matematikundervisning via problemlösning gynnsamt för 

alla elever? 

I detta avsnitt beskrivs hur generella inlärningssvårigheter (LD) kan påverka elevers lärande i 

matematikundervisning via problemlösning. Därefter redogörs för hur elever med fallenhet 

för matematik kan påverkas av ett problembaserat lärande. Avsnittet avslutas med en studie 

som visar hur matematikundervisning via problemlösning kan struktureras så att alla elever, 

oavsett förutsättningar, får möjlighet att uppnå lärandemålen. 

                                                 

10 National Council of Teachers of Mathematics: Principles and standards for school mathematics 
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5.2.1 Generella inlärningssvårigheters inverkan på elevers lärande 

Forskare (Jitendra & Star 2011; Zhang & Xin 2012) menar att generella inlärningssvårigheter 

kan skapa problem för elever när de möter uppgifter där talen är gömda i en kontext, 

framförallt en textbaserad sådan.  

Jitendra och Star (2011) skriver att generella inlärningssvårigheter (learning disabilities/LD) 

kan orsaka problem med uppmärksamhet, minne, förkunskaper, ordförråd, språkprocesser, 

kunskap om och användande av strategier, visou-spatiala processer och självreglering. Dessa 

brister påverkar de drabbade eleverna inom många skolämnen, varav matematik är ett.  

Jitendra och Star (2011) lyfter att svårigheter med grundläggande matematiska begrepp och 

procedurer avsevärt begränsar förmågan att lösa nya problem. Författarna menar att det kan 

vara mycket svårt att hjälpa elever med drag av LD att utveckla sin problemlösningsförmåga, 

framförallt om den undervisning som tillämpas är den som författarna kallar traditionell 

problemlösningsundervisning (jämför med matematikundervisning om problemlösning, 

avsnitt 3.7). De begränsningar som traditionell problemlösningsundervisning ger upphov till 

beror delvis på de textbaserade uppgifter som är vanliga i många läromedel. I läromedlen är 

dessa uppgifter ofta grupperade efter lösningsprocedur eller räknesätt och erbjuder således 

ingen övning i att möta och tolka nya problem. Traditionella uppgiftsformuleringar innehåller 

dessutom ofta nyckelord som ”färre än”, ”sammanlagt” och ”dela” som dessvärre eleverna lär 

sig uppmärksamma och använda. Elever med LD använder ofta denna strategi, utan att 

observera att nyckelorden ibland förekommer i uppgifter där de inte är centrala för lösningen. 

En annan negativ aspekt, enligt Jitendra och Star, är att Polyas fyrstegsmodell11, som används 

av många lärare inom den traditionella problemlösningsundervisningen, är alltför ytlig för 

elever med drag av LD. Speciellt de två första stegen, att förstå problemet och att göra upp en 

plan, är inte mycket till hjälp om eleverna på grund av faktorer som exempelvis bristande 

uppmärksamhet eller ordförråd inte kan förstå uppgiften. Eftersom stegen i Polyas modell 

bygger på varandra blir även följande steg oanvändbara när första steget inte fungerar. 

Jitendra och Star menar att elever med drag av LD istället måste undervisas på djupet i hur 

olika problemscheman ser ut och kan representeras med matematiska modeller (jämför med 

Bentley och Bentleys (2011) definition av matematiska problem, avsnitt 3.6.1). Enligt Jitendra 

                                                 

111.) förstå problemet, 2.) göra upp en plan, 3.) utföra planen, 4.) se tillbaka och reflektera 
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och Star (2011) är det nödvändigt för elever med begränsat arbetsminne att lära sig att 

representera problemet på ett överskådligt sätt för att på så vis reducera minnesbördan.  

Jitendra och Star (2011) föreslår en alternativ fyrstegsmodell, FOPS, där varje bokstav står för 

ett steg. Översatt blir det 1.) hitta problemtypen, 2.) organisera informationen genom att 

använda ett diagram, 3.) gör upp en plan för lösningen, 4.) lös problemet. I steg ett läser 

eleven problemet högt, ställer frågor om texten samt jämför innehållet i problemet med ett 

antal kriterier för olika problemtyper. I steg två görs problemet överskådligt för att reducera 

minnesbördan. Skillnaden mot Polyas modell är alltså att de två första stegen går ut på att 

bearbeta problemet för att uppnå förståelse. Polyas fjärde steg, se tillbaka och reflektera, ingår 

implicit i FOPS fjärde steg, lös problemet.  

5.2.2 Elever med fallenhet för matematik 

Mellroth (2009) har studerat huruvida elever med fallenhet för matematik gynnas av att arbeta 

med rika problem. Hon belyser att elever med fallenhet för matematik likväl som svaga elever 

riskerar att hamna utanför skolsystemet. Detta för att de aldrig får möta några svårigheter och 

då heller aldrig lär sig någon studieteknik. Därför får de problem när skolmatematiken 

kommer ikapp svårighetsmässigt och strategier blir nödvändiga. I Mellroths fallstudie blir 

bland annat denna tes exemplifierad. Hennes studieobjekt, en elev i fjärde årskursen med stor 

fallenhet för matematik, har mycket lätt för huvudräkning. Han har aldrig behövt anteckna 

siffror för att hålla dem i minnet. Detta skapar svårigheter för honom när han ställs inför 

utmaningar i form av problem i flera led. Med hjälp av Mellroth får han strukturera upp 

tankeleden skriftligt så att de blir överskådliga. Det ger honom möjlighet att uppfatta 

generaliserbara mönster som kan användas för att förenkla lösningsproceduren. Den 

förenklade lösningsproceduren blir nödvändig i lösandet av problem med större tal, eller för 

att formulera en generell regel som gäller för alla liknande problemsituationer. 

Mellroth (2009) kom fram till att elever med fallenhet för matematik kan utveckla både sina 

förmågor och sin studieteknik genom att utmanas med problem på rätt nivå. I sin studie 

observerade hon vikten av att problemen hade en lämplig svårighetsgrad. När problemen var 

för svåra minskade motivationen påtagligt. Om inte fullständig förståelse uppnåddes 

minskade även tillfredsställelsen över lösningen. Vidare diskuterar Mellroth att alltför enkla 

problem antagligen skulle ha lett till understimulering, vilket inte heller är motiverande. Hon 

menar dock att risken att välja problem av fel svårighetsgrad minskar vid val av rika problem. 
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Detta eftersom rika problem enligt Mellroth (2009) kan lösas på olika abstraktionsnivåer. De 

rika problem som Mellroth använde i sin studie bestod av flera olika frågenivåer, vilket gjorde 

viss svårighetsanpassning möjlig. 

Även om Mellroth (2009) arbetade enskilt med eleven var ett syfte med studien att visa hur 

elever med fallenhet för matematik kan utmanas och stimuleras utan att separeras från den 

ordinarie klassundervisningen. Hon påpekar att noggranna förberedelser från lärarens sida 

krävs och att läraren måste ha djupa ämneskunskaper för att kunna följa och utveckla elevens 

resonemang i arbetet med utmanande problem.  

5.2.3 Planering kan möjliggöra gemensamt lärande i heterogena klassrum 

Sullivan m.fl. (2006), vars studie beskrevs i avsnitt 5.1.2 ovan, anser att lärare borde bekymra 

sig mindre om elevers individuella skillnader och mer om att lära ut matematik i helklass. De 

menar att klassens framsteg borde få avgöra hur långt klassen kan gå, inte på förhand uppsatta 

begränsningar. Lärare borde bekymra sig mer om att utmana och stimulera eleverna istället 

för att beskydda dem från misslyckanden och förnedring. Sullivan m.fl. argumenterar emot 

nivågruppering, eller som de kallar det; gruppering baserad på lärarens uppfattning av 

elevernas förmåga. De menar att nivågruppering snarast fungerar som en självuppfyllande 

profetia. Eleverna utvecklas i den takt de förväntas att utvecklas. Detta leder enligt författarna 

till att elever placerade i de lägre nivåerna hämmas i sin utveckling.  

Sullivan m.fl. (2006) visar genom sitt resultat att det går att genomföra undervisningstillfällen 

med en elevgrupp på 55 elever av olika bakgrund, där alla lyckas uppnå undervisningsmålet 

(se figur 5.1 ovan). Eleverna var i åldern 11-12 år och kom från blandade bakgrunder, med en 

hög proportion av låg socio-ekonomisk status. Sullivan m.fl. menar att möjligheterna till 

heterogenitet, det vill säga elevernas individuella skillnader, ökar med gruppstorleken. Därför 

användes en relativt stor elevgrupp i studien. Forskarna ville alltså undersöka huruvida en 

stor, heterogen elevgrupp kan undervisas tillsammans utan att det påverkar måluppfyllelsen. 

De 55 eleverna undervisades under studien av en ensam forskare, utan assistans. Nyckeln till 

att kunna nå fram till alla elever i en heterogen grupp, menar Sullivan m.fl, är att använda sig 

av öppna uppgifter, det vill säga uppgifter som har flera möjliga svar. Öppna uppgifter 

möjliggör för eleverna att tolka uppgiften på olika sätt, tänka på olika matematiska nivåer, 

använda sig av olika representationer och använda olika slags förkunskap för lösandet. 
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Sullivan m.fl. (2006) menar även att öppna uppgifter underlättar för elever som inte är helt 

bekväma med skolkontexten. 

Sullivan m.fl. härleder undervisningens positiva resultat, total måluppfyllelse, till att 

undervisningssekvensen var noggrant planerad. Uppgifterna byggde på en progression i 

svårighetsgrad, där varje uppgift förberedde eleverna för nästföljande. Därtill hade läraren 

förberett olika ”prompts”, eller sufflering, för de elever som stötte på svårigheter. Exempel på 

sufflering som eleverna kunde bli erbjudna var en reducering av begärt antal steg i utförandet, 

en förenkling av representationskraven, en konkretisering av uppgiften eller en reducering av 

storleken hos involverade tal. Sullivan m.fl. påpekar att läraren ska eftersträva att öka elevens 

tillträde till uppgiften utan att leda eleven mot en lösningsstrategi. 

Eleverna i studien fick bland annat i uppgift att rita hur tre kuber skulle kunna se ut om de 

klistrades ihop sida mot sida. Läraren visade bara en bild, se figur 5.4 en kort stund under 

genomgången.  

 

Figur 5.4, hämtad från Sullivan m.fl. 2006, s. 129 

 

Figur 5.5, beskuren del av ett isometriskt prickpapper, 

hämtat från NCM 

 

Läraren inledde genomgången med att förklara att eleverna skulle rita tredimensionella objekt 

på tvådimensionellt papper. Han visade dem ett isometriskt prickpapper, alltså ett papper med 

förtryckta punkter, se figur 5.5. Figur 5.5 visar endast en begränsad del av ett isometriskt 

punkpapper. Punkterna täcker i själva verket hela arket. Därefter frågade läraren om eleverna 

kände till lamingtonkakor, en lokal sorts kakor som alltid är kubformade. Det gjorde de. De 

visste även vad en kub var för något. Han bad dem föreställa sig att de skulle göra en större 

kaka genom att sätta ihop två lamingtonkakor sida mot sida. Då visade han dem bilden (se 

figur 5.2). Därefter bad han eleverna rita hur det skulle kunna se ut om tre lamingtonkakor 

sattes ihop, sida mot sida. Denna uppgift uppfyller kriteriet för att kallas öppen på så sätt att 

det finns flera möjliga konstellationer av tre sammansatta kuber. Därmed kunde de elever som 

snabbt hittade en lösning uppmanas att hitta fler konstellationer och utmanas att vara flexibel i 
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sitt tänkande. För elever som stötte på svårigheter hade läraren två suffleringsalternativ; (a) 

eleven kunde få ett nytt isometriskt papper där kuberna från figur 5.4 redan var inritade, eller 

(b) läraren hade fysiska kuber som eleven kunde få pröva att bygga samman i olika 

konstellationer. Sufflering (a) erbjöds till de elever som var osäkra på förutsättningarna för 

representationen, medan (b) erbjöds till de elever som lyckats rita en möjlig konstellation, 

men hade problem att hitta fler alternativ. 

Genom att inte tydliggöra mer än nödvändigt i genomgången gjordes uppgiften utmanande för 

de elever som behövde utmaning. De elever som fick sufflering av läraren kunde få det på ett 

sätt som inte krävde extra instruktioner och tid. Enligt Sullivan m.fl. lade inte ens 

observatörerna märke till att vissa elever fick sufflering. Att sufflering av elever i svårighet 

sker diskret menar Sullivan m.fl. är centralt för att lyckas med undervisning i helklass. 

Helklassundervisningen ska ge eleverna en känsla av gemenskap utan att sänka 

självförtroendet hos de elever som misslyckas. Uppgifterna som följde ökade succesivt i 

svårighetsgrad och abstraktion. Alla hade effektiva suffleringsalternativ som läraren kunde 

erbjuda elever vid behov. Detta resulterade i att alla elever utom en lyckades att skapa 

godkända representationer i samtliga uppgifter, till och med i den avancerade uppgift som 

utgjorde lektionens mål (se avsnitt 5.1.2 ovan). 

5.3 Kritiska aspekter som kan härledas till 

matematikundervisning via problemlösning 

5.3.1 Okunskap hos läraren kan skapa förvirring hos eleverna 

Löwing (2006) berättar om en lärare som låter sina elever konstruera egna matematiska 

problem när de är färdiga med de obligatoriska uppgifterna i läroboken. När de har formulerat 

ett problem ska de byta med en kamrat och lösa dennes problem. Detta är ett sätt för läraren 

att få in problemlösning i schemat utan att behöva stjäla tid från det matematiska innehåll som 

ska läras. Dock blev resultatet inte särskilt lyckat. Elevernas ambition att skapa intressanta 

uppgifter var betydligt större än deras matematiska kunnande och uppgifterna blev ofta 

felaktiga. Läraren hade fullt upp med att hjälpa de elever som fortfarande tragglade med 

grunderna i läroboken, så det var ingen som kontrollerade varken problem eller lösningar. 

Trots det blev läraren sedan tvungen att lägga åtskilliga minuter på att försöka reda ut vari 

missuppfattningen mellan problemformulerare och lösare låg. Eftersom hon inte var förberedd 

och insatt i elevernas uppgifter och tankar misslyckades hon dessvärre. Eleven som skulle 
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lösa uppgiften gav upp och började istället arbeta med en diagnos. ”Att köra fast på orimliga 

uppgifter är knappast något som stimulerar till bättre problemlösningsförmåga” (s. 51), 

skriver Löwing (2006) och menar då att ett dylikt förfarande snarare minskar elevernas 

matematiska förståelse och sänker deras självförtroende. 

Löwings påstående stärks av Skolverkets rapport (2003). Skolverkets utredning har kommit 

fram till att elever som möter många misslyckanden i sitt skolarbete snabbt förlorar 

motivationen och lusten att lära. 

5.3.2 Problemlösningserfarenheter kan vara svåra att generalisera 

Szabo (2013) har kommit fram till två komponenter som är nödvändiga för att lösa 

matematiska problem. Eleverna måste dels ha ett matematiskt minne som är tillämpningsbart 

på det aktuella problemet, dels ett tillämpningsbart procedurminne. Det matematiska minnet 

definieras i Szabos studie som ”ett minne för generaliserade matematiska samband” (s. 15). 

Detta innebär att eleven för att kunna lösa ett problem måste ha erfarenheter från ett liknande 

matematiskt samband som just det problemet består i. 

Szabo (2013) kom fram till att de mest effektiva problemlösningarna (det vill säga 

problemlösningar utan felräkningar) uppstod när eleven kunde associera problemet till ett 

tidigare löst problem. Då kunde eleven tillämpa generaliserade lösningsmetoder och komma 

fram till lämplig procedur för problemets lösning. Proceduren ska också finnas i minnet och 

vara så klar och konkret att den kan tillämpas utan felräkningar. 

Däremot upptäckte Szabo (2013) att erfarenheter från problemlösning ofta är alltför komplexa 

för att kunna generaliseras och därmed kunna tillämpas på andra problem. Han menar att de 

problemlösningsmetoder som lärs ut vid problemlösningsaktiviteter inte är flexibla i avseende 

på procedur. Risken med problemlösning är alltså enligt Szabo att elever tenderar att uppfatta 

varje problem som en unik situation i behov av en unik procedur. Det är inte säkert att 

eleverna förstår att matematiska principer är generella och oberoende av kontext. 

Istället menar Szabo (2013) att det matematiska minnet bör utvecklas med hjälp av serier av 

liknande matematiska problem. Problemens likhet ger eleven möjlighet att upptäcka vilka 

huvudsakliga samband som hör till ett visst matematiskt område. Först när de huvudsakliga 

sambanden upptäcks kan dessa bli generaliserbara, anser Szabo. 
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Procedurminnet, å sin sida, kräver både motorisk träning och mycket repetition, menar Szabo. 

Han anser att räknemetoder och algoritmer måste repeteras för att kunna befästas i 

procedurminnet. Szabo (2013) poängterar att sambandet mellan matematiskt minne och 

procedurminne inte får förringas. De är helt och hållet beroende av varandra i 

problemlösningsprocessen. 

Szabo (2013) drar slutsatsen att matematikundervisning bör ske strukturerat. Eleverna ska lära 

sig och repetera procedurer samt lära sig att använda allmänna problemlösningsmetoder som 

kan generaliseras. De ska alltså lära sig att känna igen olika problemtyper och vilka metoder 

som hör samman med dessa. Detta är enligt Szabo viktigt för att problemlösning ska kunna 

ske på ett effektivt sätt. 
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6 DISKUSSION 

Studien visar att det finns många lärandefaktorer som påverkas positivt av 

matematikundervisning via problemlösning. Följande diskussion syftar till att föra samman 

dessa faktorer till en helhet: elevers lärande. Alltså, hur påverkas elevers lärande av 

matematikundervisning via problemlösning? 

6.1 Begreppslig förståelse och transfer till livet utanför skolan 

Vad gäller begreppslig förståelse visar Lester och Lambdin (2006) att det finns goda skäl att 

undervisa matematik via problemlösning. Detta eftersom problemlösning förutsätter att olika 

matematiska områden integreras och eleverna på så vis ges möjlighet att skapa en helhetsbild 

där matematiska principer och idéer vävs samman till en enhet. Den forskning om 

matematikundervisning via problemlösning som berörts i denna studie skapar generellt 

intrycket att begreppslig förståelse är centralt i problemlösningsaktiviteter. Som nämnt är 

själva essensen av ett problem att eleven inte har mött en liknande matematisk situation förut. 

På grund av detta måste eleven bearbeta och koppla samman tidigare kunskaper på ett nytt 

sätt för att komma till en lösning. Det är i denna process som bland annat Lester och Lambdin 

(2006) menar att matematiska insikter och förståelse uppstår.  

En aspekt som många forskare (Lester och Lambdin, 2006; Riesbeck, 2008; Taflin, 2007; 

Wistedt m.fl.,1992) anser samverkar tätt med matematisk förståelse är vardagsanknutna 

problem. En vardagskontext kan bidra till att matematiken blir meningsfull och förståelig för 

eleven. Samtidigt kan matematisk förståelse göra elevens kunskaper tillämpningsbara i 

vardagen. Detta samspel kan dock bara fungera om elevens vardagskunskaper är aktiverade 

på skoltid. Riesbecks (2008) studie visar att vardagen och skolan för många elever är två 

skilda världar. Eleverna använder generellt inte sina vardagskunskaper i de 

matematikuppgifter de möter i skolan. En sätt att hantera denna brist i 

matematikundervisningen är enligt Zhang och Xin (2012) att undervisa eleverna i 

vardagsanknutna problem. Genom att använda problem från vardagen i undervisningen får 

eleverna lära sig hantera problem som varken är tillrättalagda eller förenklade. De får se att 

matematik existerar och är nödvändigt även utanför skolans väggar. Målet för 

matematikundervisningen är dessutom att eleverna ska lära sig den matematik de behöver ha 

för att klara sig i livet efter skolan (Lester & Lambdin, 2006; Skolverket, 2011a). För att 

matematikkunskaper ska kunna överföras och tillämpas i nya situationer, kanske flera år efter 
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den aktuella matematiklektionen, framhåller Lester och Lambdin (2006) att djup förståelse för 

matematiska principer och samband måste uppnås.  

Szabo (2013) anser precis som Lester och Lambdin (2006) att matematiska samband måste 

upptäckas för att kunskaperna ska blir generaliserbara. Dock framhåller Szabo att de problem 

elever möter bör ha en viss matematisk likhet för att matematiska samband ska kunna 

upptäckas. Om elever inte får möta serier av liknande matematiska problem menar Szabo att 

erfarenheter från problemlösning blir alltför komplexa för att kunna generaliseras. Detta 

förhållningssätt kan tolkas in i exempelvis Sullivan m.fl. (2006) och Pettersson och Wistedts 

(2013) studier, där problem av samma karaktär används för att skapa en 

svårighetsprogression. Eleverna kan då ta med sig erfarenheter från de första problemen, och 

på så sätt upptäcka matematiska samband när de möter fler problem av samma karaktär. 

6.2 Utveckling av elevers matematiska kunskaper 

En lärares uppgift är att se till att eleverna utvecklar de förmågor som beskrivs i läroplanen 

(Skolverket, 2011a) för att sedan kunna bedöma dessa. Därför måste elevers möjligheter att 

utveckla matematiska förmågor i matematikundervisning via problemlösning noggrant 

övervägas. Som Pettersson och Wistedt (2013) framhåller är inte färdighet och förmåga 

samma sak. Därför räcker det inte att eleven kan tillämpa procedurer på uppgifter där 

lösningsmetoden av en eller annan anledning är uppenbar. Pettersson och Wistedt, med stöd 

av Koshy m.fl. (2009), argumenterar för att eleverna måste utsättas för okända matematiska 

situationer för att deras förmågor ska kunna utvecklas och bedömas. Karaktäristiskt för 

matematiska problem är just att de utsätter eleven för en okänd matematisk situation (Dahl 

2013). Därför kan matematikundervisning via problemlösning vara befogad.  

Vilka matematiska förmågor är det då som utvecklas i problemlösningsaktiviteter? Med 

utgångspunkt i kursplanens (Skolverket, 2011a) matematiska förmågor kan samtliga förmågor 

utvecklas genom matematikundervisning via problemlösning om den sker på det sätt som 

forskningen ovan beskrivit. Problemlösningsförmågan ges givetvis stort utrymme. 

Begreppsförmågan utvecklas i och med att den begreppsliga förståelsen växer då matematiska 

idéer och principer kopplas samman (Lester & Lambdin, 2006, Sullivan m.fl, 2006). 

Procedurförmågan utvecklas när eleven i lösningsprocessen tillämpar redan kända 

matematiska procedurer, eller lär sig nya (Taflin, 2007). Resonemangsförmågan utvecklas när 

eleven formulerar en lösning eller lyssnar på kamraters lösningar (Shimizu, 2013: Weber 
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m.fl., 2010). Kommunikationsförmågan utvecklas när elever samtalar om lösningar eller 

redogör och argumenterar för sina egna lösningar (Shimizu, 2013; Weber m.fl., 2010).  

Det danska KOM-projektets kompetenser (Niss & Höjgaard Jensen, 2002) kan vara 

intressanta att ta med i resonemanget. Det kan nämligen anses att alla förmågor som utvecklas 

i matematikundervisning via problemlösning inte täcks in av de förmågor som står i den 

svenska kursplanen. Representationsförmåga, eller -kompetens är en av dem. Sullivan m.fl:s 

(2006) studie visar att matematikundervisning via problemlösning kan utveckla elevers 

representationsförmåga. Eleverna i studien lyckades skapa avancerade representationer av 

geometriska former efter stegvis upptrappning av svårighetsgraden. Uppgifterna de arbetade 

med vara utmanande och av öppen karaktär, vilket kan härledas till karaktären hos 

matematiska problem. Undervisningens upplägg med flera olika infallsvinklar på de olika 

uppgifterna ledde till att eleverna utvecklade sin förmåga att skapa och tolka tvådimensionella 

representationer av tredimensionella figurer. 

Lester och Lambdin (2006) påvisade som sagt att problemlösning är ett tillfälle för elever att 

bearbeta tidigare matematikkunskaper. De framhöll även att de nya kunskaper som 

problemlösningsprocessen erbjuder vävs in i den matematiska helhetsbilden. Detta förstärks 

av att olika forskares (Pettersson och Wistedt, 2013; Sullivan m.fl, 2006; Weber m.fl., 2010) 

resultat visar att det går att introducera ett nytt matematiskt innehåll i en 

problemlösningsaktivitet. Dock betonas det i samtliga resultat att lärarens kompetens och 

noggrann planering spelar stor roll för att avsett matematiskt innehåll ska bearbetas. Dels ska 

problemen som aktiviteterna bygger på behandla innehållet på en avpassad nivå och på ett 

lämpligt sätt. Dels ska undervisningen struktureras på ett sätt som främjar lärande. Ett 

exempel på detta är den japanska undervisningsstrukturen (Shimizu, 2013), där läraren genom 

noggranna förberedelser styr elevernas framläggning av lösningar mot ett förutbestämt 

lärandemål. 

6.3 Ett lustfyllt lärande 

Som både Skolverkets (2003) rapport och Skolverkets (2013) sammanställning av resultatet 

från PISA 2012 visar finns det ett starkt samband mellan elevers lust och intresse till 

matematik och deras lärande. Därför ligger det i lärares intresse att göra 

matematikundervisningen intressant och lustfylld för sina elever. Eftersom ett av kriterierna 

för ett matematiskt problem är att eleverna upplever det intressant och relevant (Dahl, 2012; 



42 

 

Hagland m.fl., 2005; Niss & Höjgaard Jensen, 2002; Pettersson & Wistedt, 2013; Taflin, 

2007) kan detta ses som en anledning till att använda sig av matematiska problem i 

undervisningen. Till detta kan tilläggas att Hagland m.fl. i sina kriterier för rika problem har 

angivit att problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

Skolverkets (2003) kvalitetsgranskning lyfter att elever som möter utmaningar i 

matematikundervisningen visar större lust till ämnet. Vidare har granskningen konstaterat att 

det finns ett arbetssätt som generellt resulterar i lustfyllt lärande. Arbetssättet präglas av 

processfokus, diskussion och reflektion. Eleverna utmanas att undersöka och reflektera över 

olika lösningsmetoder både individuellt och i grupp. Det arbetssätt som Skolverkets rapport 

beskriver överensstämmer starkt med förutsättningarna för matematikundervisning via 

problemlösning. Även Taflins (2007) studier visar att elever blir engagerade när 

undervisningen utmanar dem. En slutsats som därmed kan dras av den forskning som 

kartlägger elevers lust och intresse till matematik är att matematikundervisning via 

problemlösning skulle kunna främja elevers lust och intresse till matematik. Denna slutsats 

stöds av Weber m.fl, som genom sin studie visar att undervisning via problemlösning 

möjliggör undervisningsnormer som inverkar positivt på elevers engagemang.   

6.4 En komplex undervisningsform 

Szabo (2013) anser att eleverna, för effektiv problemlösning, bör lära sig känna igen olika 

problemtyper och vilka metoder som hör samman med dessa. Detta är ett resonemang som 

känns igen från Bentley och Bentley (2011). Även de menar att det finns ett begränsat antal 

problemsituationer. Varje problemsituation kan enligt Bentley och Bentley modelleras med 

hjälp av ett räknesätt. Detta överensstämmer inte med den definition som används i forskning 

om matematikundervisning via problemlösning. Noteras bör att Szabos forskning inte berör 

huruvida elever kan lära sig matematik genom problemlösning, utan hur matematiska 

förmågor och matematiskt minne interagerar vid problemlösning. Detta gör att hans forskning 

utgår från de förmågor eleverna uppvisar när de möter nya problem, inte vad de skulle kunna 

lära sig av att möta problemen i undervisningen.  

Dock tillför ändå Szabos (2013) forskning en medvetenhet om kritiska aspekter hos 

matematikundervisning via problemlösning. Det är viktigt för elevernas lärande att den 

matematik som behandlas synliggörs och struktureras på ett tydligt sätt. Annars finns det en 

risk att matematiska samband och innehåll går eleverna obemärkt förbi och tolkas som attribut 

hos en specifik kontext istället för att ses som matematiska principer. Detta kan kopplas till 
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Jitendra och Stars (2011) forskning, då även de påkallar explicit 

problemlösningsundervisning. De menar att generella inlärningssvårigheter kan skapa 

svårigheter för elever att hålla information i minnet längre stunder. Därför är det viktigt att 

eleverna explicit undervisas i hur viktig information urskiljs ur en problemformulering och 

hur problemet sedan kan representeras med en lättöverskådlig modell. 

Stor matematisk kompetens hos läraren och noggrann planering nämns genomgående i studier 

om matematikundervisning via problemlösning. Löwing (2006) visar exempel på vad dåliga 

förberedelser kan leda till när hon berättar om en lärare som överlåter åt sina elever att 

formulera problem åt varandra utan vägledning eller kontroll av det matematiska innehållet. 

Goda exempel finns dock också representerade i forskningen. Sullivan m.fl. (2006) visar hur 

förberedd sufflering kan användas vid undervisning i helklass för att underlätta för elever i 

svårigheter. Mellroth (2009) visar att en kompetent och förberedd lärare kan anpassa 

problemlösningsaktiviteten och problemen så att alla elever utmanas på sin nivå. Dock kräver 

undervisningsstrukturen mer planeringstid och kanske även större matematisk kompetens än 

vad traditionell matematikundervisning generellt gör. 

6.5 Slutsats 

Detta konsumtionsarbete visar att matematikundervisning via problemlösning generellt skapar 

goda förutsättningar för elevers lärande. Forskning visar att följande främjas av ett sådant 

arbetssätt: 

 Begreppslig förståelse och transfer av matematikkunskaper till livet utanför skolan 

 Utveckling av elevers matematiska kunskaper samt 

 Ett lustfyllt lärande 

Dock visar konsumtionsarbetet även att undervisningssättet är komplext. Det kräver 

noggranna förberedelser och hög matematisk kompetens från lärarens sida för att eleverna ska 

få förutsättningar att utveckla matematisk kunskap. 

6.6 Kort om konsumtionsarbetets reliabilitet 

Det är svårt att på ett begränsat antal sidor skapa en både rättvisande och tillämpningsbar 

översikt av matematikundervisning via problemlösning. Ytterligare forskningskonsumtion 

skulle kunna ge en mer tillförlitlig bild av arbetssättet och dess konsekvenser för elevers 

lärande. Av konsumtionsarbetets tre frågeställningar bör en lyftas som i särskilt stort behov av 
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vidare forskning. Det är frågeställningen som rör vilka kritiska aspekter som kan påverka 

elevers lärande i matematikundervisning via problemlösning. Frågeställningen är relevant och 

viktig för en nyanserad bild av hur arbetssättet påverkar elevers lärande. Ytterligare 

litteratursökning och forskningskonsumtion skulle behövas för att täcka in fler kritiska 

aspekter och kanske även indikationer om fallgropar. Även forskningsområdet om hur 

matematikundervisning via problemlösning påverkar elever med olika förutsättningar behöver 

rekognosceras och kartläggas ytterligare. Detta för att öka arbetets reliabilitet och 

tillämplighet på matematikundervisningen i skolan. 
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