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1. Inledning 
Kursplanen i matematik uttrycker att “[m]atematisk verksamhet [...] till sin art [är] en kreativ, 

reflekterande och problemlösande aktivitet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala 

och tekniska utvecklingen” (Skolverket, 2011a, s. 62). För att förbereda elever för ett liv som 

samhällsmedborgare är det viktigt att hitta sätt att utveckla och befästa deras 

matematikkunskaper. Som citatet ovan indikerar hör matematik och problemlösning tätt 

samman. Forskning tyder på att matematikundervisning via problemlösning har en positiv 

inverkan på elevers matematiska kunnande (Ridlon, 2009 & Xia, Lü, Wang & Song, 2007). 

 

Den internationella kunskapsmätningen PISA1 2012 visar på att svenska elevers kunskaper i 

matematik sjunker. Resultaten sjunker i relation till andra länder och svenska elever visar på 

den sämsta kunskapsutvecklingen, det vill säga att resultaten sjunker mycket snabbare än i 

andra OECD2-länder. Länder som ligger i topp är Sydkorea, Japan och Schweiz, som både 

visar de högsta resultaten och även har lyckats höja elevernas kunskaper under åren 2003-

2012. Resultaten i PISA-studien visar att andelen lågpresterande elever i Sverige ökar och 

andelen högpresterande elever minskar. Mycket tyder på att något måste göras för att höja 

svenska elevers kunskaper i matematik – både genom att stödja lågpresterande elever och att 

ta vara på elever med fallenhet för matematik (Skolverket, 2013).  

 

För att kunna höja elevers matematiska kunskap är det viktigt att som lärare känna till olika 

arbetsmetoder och hur dessa påverkar elevers kunskapsutveckling. Mitt eget intresse för 

problemlösning som arbetsmetod utvecklades i samband med min verksamhetsförlagda 

utbildning, VFU, i matematik. Jag märkte hur jag lyckades fånga elevers intresse genom 

arbete med problem centrerade kring några matematiska begrepp. Som Krutetskii (1976) i 

Pettersson och Wistedt (2013) konstaterar: “i centrum för all matematisk verksamhet står 

problemlösning” (s. 10) och det är matematikundervisning via problemlösning som ligger i 

fokus i detta konsumtionsarbete. 

  

                                                
1 Programme for International Student Assessment 
2 Organisation for Economic Co-operation and Development 
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1.1. Syfte och frågeställningar 
Detta konsumtionsarbete är en studie på Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-

6. Studiens syfte är att undersöka vad tidigare forskning säger om hur lärare i grundskolan kan 

arbeta med problemlösning som arbetssätt för att utveckla elevers matematiska kunnande. 

Arbetet kommer att beskriva olika problembaserade arbetsmetoder, olika typer av uppgifter 

som kan användas och slutligen ge en bild av vad lärare kan göra för att främja elevers 

kunskapsutveckling i matematik. 

 

Frågeställningar som studien utgår ifrån är: 

• Vilka problembaserade arbetsmetoder finns inom matematikundervisning och vilka 

effekter har de kunnat visa på elevers matematiska kunnande? 

• Vilka uppgiftstyper kan lärare använda när de arbetar med problembaserade 

arbetsmetoder i matematik och vilka effekter har de kunnat visa på elevers 

matematiska kunnande? 

• Vilka roller kan lärare i grundskolan inta för att skapa tillfällen till lärande när de 

arbetar med problembaserade arbetsmetoder i sin matematikundervisning? 

1.2. Avgränsningar 
Detta arbete är inte ett försök att ge en komplett bild av alla metoder och uppgifter inom detta 

forskningsområde utan mer en ansats att visa på olika sätt som lärare kan undervisa olika 

matematikinnehåll med hjälp av problemlösning som arbetsmetod. Studien fokuserar på hur 

lärare i årskurs 4-6 kan arbeta med tre problembaserade arbetsmetoder, två uppgiftstyper i 

matematik och fem lärarroller som är centrala vid matematikundervisning via 

problemlösning.  
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2. Teoretisk bakgrund 
I detta avsnitt kommer en teoretisk grund för begrepp som är centrala i detta arbete att 

redogöras för. Först kommer synen på matematik att presenteras ur olika perspektiv. 

Skolmatematiken kommer att beskrivas utifrån dess syfte, förmågor och centrala innehåll 

samt hur arbetet med matematikundervisning kan ske. Vidare beskrivs problemlösning, som 

ligger i fokus i detta arbete, mer ingående. Synen på problemlösning kommer att beskrivas 

utifrån olika definitioner, roller och dess relation till matematikundervisning kommer att 

diskuteras. Slutligen kommer olika problemlösningsuppgifter att redogöras för.  

2.1. Synen på matematik 
I detta avsnitt kommer först synen på matematik generellt att presenteras ur olika perspektiv. 

Sedan kommer matematik som produkter och processer samt progression i 

matematikundervisning att diskuteras. 

 

Synen på vad matematik är skiljer sig beroende på vem man frågar. Enligt Boaler (2011) får 

skolbarn en felaktig bild av vad matematik är; de beskriver matematik som ”tal” (s. 23) eller 

”massor av regler” (s. 23) medan matematiker beskriver matematik som ”studiet av mönster” 

(s. 23). Boaler säger att ”[m]atematik är en mänsklig aktivitet, ett socialt fenomen, en 

uppsättning metoder som används som redskap för att göra världen mer begriplig” (s. 23). 

Vilken syn skolan har på matematik påverkar vilken kunskap elever utvecklar i skolan (Skott, 

Jess, Hansen & Lundin, 2010).  

 

Skott et al. (2010) beskriver matematiken i skolan utifrån två perspektiv: produkter och 

processer. Med produkter syftar Skott et al. på olika begrepp och färdigheter, som exempelvis 

de fyra räknesätten och metoder för att bestämma area av en geometrisk figur. Detta perspektiv 

fokuserar på den del av skolmatematiken som syftar på att elever ska lära sig behärska begrepp 

och färdigheter, exempelvis beräknande av en multiplikationsalgoritm. Det andra perspektivet 

fokuserar på de matematiska processerna, det vill säga att elever ska undersöka, förklara och 

söka efter mönster och på detta sätt utveckla förståelse för de matematiska relationerna, till 

exempel utveckla förståelse för positionssystemets uppbyggnad och inte bara kunna använda 

sig av färdiga algoritmer (Skott et al., 2010). Skott et al. menar att det inte är samma sak att 

använda sig av en färdighet som att förstå matematiken bakom den. Båda perspektiven speglar 

vad elever ska lära sig enligt kursplanen i matematik (Skolverket, 2011a). 
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Helenius (2006) skriver att ”[t]raditionellt brukar en persons kunskap i matematik relateras till 

vilka delar av matematiken – vilket stoff – som personen i fråga behärskar” (s. 11). Helenius 

ser problem med detta eftersom man genom att enbart titta på vilket matematikinnehåll 

eleverna ska kunna lätt missar progression av matematikkunskaperna hos en enskild elev. 

Kursplanen belyser progressionen i matematik genom en förändring av utgångspunkt i 

undervisningen, från ett prövande förhållningssätt i konkreta och elevnära situationer för de 

yngre eleverna, till att succesivt arbeta med mer formaliserade metoder i obekanta situationer 

i vardagen och inom andra ämnesområden för de äldre eleverna (Skolverket, 2011b). Niss och 

Højgaard Jensen (2002) säger att skapa progression i undervisningen är detsamma som att 

skapa progression i den enskilde elevens matematiska kunnande. Niss och Højgaard Jensen 

menar att det finns en nära koppling mellan att lära sig ett nytt innehåll och att utveckla 

matematiska förmågor.  

2.2. Skolmatematik 
Nedan presenteras matematiken i skolan utifrån dess syfte och de förmågor och centrala 

innehåll som elever ska få möjlighet att utveckla. Sedan beskrivs matematikundervisning 

utifrån olika arbetsmetoder i klassrummet och det matematiska samtalets roll.  

2.2.1. Matematikens syfte 
Enligt kursplanen (Skolverket, 2011a) är syftet med matematikundervisning att elever ska 

utveckla sin förmåga att ” formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder” (s. 63), ”använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp” (s. 63), ”välja och använda lämpliga matematiska metoder för att 

göra beräkningar och lösa rutinuppgifter” (s. 63), ”föra och följa matematiska resonemang” 

(s. 63) och ” använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (s. 63). Syftet med undervisningen 

är därmed att utveckla fem förmågor som är problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011a). 

2.2.2. Matematiska förmågor 
Som beskrivits ovan är syftet med skolmatematiken att eleverna ska utveckla fem matematiska 

förmågor, vilka är problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011a).  
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En syn på matematiska förmågor beskrivs i NCM 2001:1 utifrån att väsentlig matematik 

betraktas som ett mångfasetterat kunnande vilket innebär att individen har ett produktivt 

förhållningssätt, helhetsperspektiv, begreppslig förståelse, behärskande av procedurer, 

kommunikationsförmåga, strategisk kompetens och argumentationsförmåga. Det betyder att 

förutom att tillämpa algoritmer att även kunna se matematiken i ett större sammanhang, att 

samtala kring matematik och att ha tilltro till sig själv som matematisk individ. Enligt NCM 

2001:1 handlar produktivt förhållningssätt om synen på matematik som något värdefullt och 

viktigt och att ha tilltro till den egna förmågan att använda matematik i sin vardag. NCM 

2001:1 beskriver att ha ett helhetsperspektiv innebär att kunna se matematikens roll i samhället 

såväl historiskt som kulturellt. Begreppslig förståelse innebär att förstå innebörden av 

matematiska begrepp och operationer och hur dessa hänger ihop medan behärskande av 

procedurer är att på ett flexibelt sätt tillämpa olika slags procedurer och algoritmer. NCM 

2001:1 säger att kommunikationsförmåga är att kunna diskutera och argumentera kring 

matematiska frågeställningar i tal och skrift och strategisk kompetens är att formulera, 

representera och lösa matematiska problem medan argumentationsförmåga handlar om att 

tänka logiskt och reflektera, förklara, troliggöra och berättiga matematiska påståenden (NCM 

2001:1). I NCM 2001:1 betraktas matematik som ett mångfasetterat ämne som utöver 

procedurkunskaper kräver en kommunikativ förmåga och samtalande om matematik som en 

viktig del.  

 

Synen på matematik som presenteras i NCM 2001:1 stämmer väl överens med kursplanen i 

matematik (Skolverket, 2011a) vilket bland annat lyfter fram att matematiken ska utveckla 

elevernas ”tilltro till sin förmåga” (s. 62), detta kan relateras till det som NCM 2001:1 

benämner produktivt förhållningssätt. Kursplanen säger också att elever ska utveckla kunskaper 

”för att kunna formulera och lösa problem” (Skolverket, 2011a, s. 62), vilket motsvarar NCM 

2001:1 strategiska kompetens. Elever ska ”argumentera logiskt och föra logiska resonemang” 

(Skolverket, 2011a, s. 62), vilket kan kopplas till NCM 2001:1 argumentationsförmåga. Elever 

ska också utveckla förmågan att ”reflektera över matematikens betydelse, användning och 

begränsning” (Skolverket, 2011a, s. 62), motsvarande NCM 2001:1 helhetsperspektiv. Utöver 

dessa förmågor ska elever även utveckla den mer traditionella förmågan att utveckla 

”förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder” (Skolverket, 2011a, s. 

62), vilket kan betraktas som NCM 2001:1 procedurkunskap.  
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2.2.3. Centralt innehåll 
Syftet med matematik i skolan är alltså att elever ska utveckla matematiska förmågor.  

I kursplanen för matematik beskrivs även det obligatoriska innehållet som ska vara i fokus när 

detta arbete sker. Det centrala innehåller i kursplanen i matematik är uppdelat i sex 

delområden: taluppfattning och tals användning; algebra; geometri; sannolikhet och statistik; 

samband och förändring samt problemlösning (Skolverket, 2011a). I delområdet 

problemlösning innebär det att elever i årskurs 4-6 ska lära sig ”[s]trategier för matematisk 

problemlösning i vardagliga situationer” och ”[m]atematisk formulering av frågeställningar 

utifrån vardagliga situationer” (Skolverket, 2011a, s. 65).  

 

Vilka kunskaper som elever får möjlighet att utveckla i skolan beror på hur arbetet i skolan 

organiseras. Samuelssons (2007), Lindström och Pennlerts (2006) och Boalers (2011) syn på 

detta beskrivs nedan. 

2.2.4. Matematikundervisning  
Kursplanen fastställer att undervisningen i skolan ”ska bedrivas i demokratiska arbetsformer” 

(Skolverket, 2011a, s. 8) och det avser alla skolans ämnen. Hur lärare specifikt ska arbeta för 

att utveckla elevers matematiska kunskaper beskrivs däremot inte utan det som styrdokumenten 

säger är vilka förmågor och centralt innehåll eleverna ska utveckla.  

Arbetsmetoder 
Samuelsson (2007) beskriver hur lärare och elever kan arbeta i klassrummet, det vill säga olika 

metoder för hur arbetet kan ske. Han ger en bild av fyra verksamheter i skolan som fokuserar 

på att utveckla olika kompetenser hos eleverna. Dessa verksamheter visar på hur lärare kan 

arbeta för att utveckla elevers matematikkunskaper. En av dessa är övande verksamhet som 

innebär att läraren fördelar ut innehållet och att eleverna tränar individuellt på behärskande av 

procedurer. En annan är strukturerande inommatematisk verksamhet som innebär att läraren 

försöker visualisera matematiken med något redskap, exempelvis bilder, och att eleven lyssnar 

och försöker förstå strukturer och relationer inom matematikämnet och tränar på begreppslig 

förståelse och argumentationsförmåga. Laborerande verksamhet erbjuder ett varierat utbud av 

resurser och eleven undersöker och laborerar för att utveckla ett produktivt förhållningssätt, 

helhetsperspektiv, strategisk förmåga och argumentationsförmåga. Diskuterande verksamhet 

innebär att läraren och eleverna diskuterar och eleven skapar sin egen kunskap och utvecklar 
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därmed ett helhetsperspektiv, ett produktivt förhållningssätt, begreppslig kunskap, 

kommunikativ förmåga, strategisk kompetens och argumentationsförmåga (Samuelsson, 2007).  

 

Lindström och Pennlert (2006) beskriver också olika metoder för hur elever och lärare kan 

arbeta i en undervisningssituation. De menar att det finns förmedlande och förklarande 

metoder, interaktiva metoder, gestaltande metoder samt undersökande och problembaserade 

metoder. Med undersökande och problembaserade metoder arbetar elever självständigt. 

Arbetet kan utgå ifrån elevernas egna frågor eller utifrån antaganden kring en 

problemställning; reflektion och sammanfattning av arbetet ingår i arbetsprocessen. 

 

Samuelsson (2007) förespråkar att ”olika synsätt måste komplettera varandra då olika 

ideologier framhåller olika former av kunskap” (s. 30) och ”[s]ka eleverna bli matematiskt 

kompetenta bör således flera olika metoder användas i matematikundervisningen i skolan” (s. 

30). Lindström och Pennlert (2006) påpekar att olika arbetsmetoder ofta används tillsammans 

och väljs beroende på målet med undervisningen. Boaler (2011) menar också att ”[e]lever bör 

inte bara memorera de räknesätt och metoder de har lärt sig använda, de behöver vara aktiva, 

agera, arbeta och lösa problem, för om de inte använder matematiken allteftersom de lär sig 

den kommer de att få mycket svårt att göra det i andra situationer” (s. 35). De är således 

överens om att eleverna behöver använda sig av flera olika metoder. Det är undersökande och 

problembaserade arbetsmetoder som kommer att undersökas i detta konsumtionsarbete.  

Det matematiska samtalet  
Inom de tre verksamheterna; strukturerande inommatematiska, laborerande och diskuterande, 

får kommunikationen en viktig roll. Detta kan även ses i de undersökande och 

problembaserade arbetsmetoderna där elever ska beskriva sina tankar och samtal är en del av 

läroprocessen (Lindström & Pennlert, 2006). Flera forskare (Silver & Smith, 2001; Boaler, 

2011) lyfter det matematiska samtalet som en nödvändig del i matematikundervisningen. Att 

samtala om matematik ger elever möjlighet att sätta ord på sina tankar och tillsammans med 

andra reflektera över dem och pröva användbarheten (Wistedt, 1996). Genom att elever 

uttrycker sina tankar så kan lärare utgå från eleverna i undervisningen och elever får 

möjligheten att reda ut missuppfattningar de haft (Ahlström et al., 1996). 

 

Läraren har en viktig roll i att sätta igång den matematiska diskussionen och kan göra det 

genom att ställa olika typer av frågor (Ahlström et al., 1996). Bra frågor är enligt Boaler 
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(2011) när lärare genom frågorna får information om elevernas matematiska tankar så att 

läraren kan hjälpa eleverna att utvecklas. Ahlström et al. (1996) ger exempel på olika typer av 

frågor, som exempelvis frågor som hjälper eleverna att uttrycka sitt tänkande, exempelvis 

genom att be dem övertyga resten om att det stämmer. Frågor för att hjälpa eleverna att lära 

sig resonera matematiskt, genom att fråga om det alltid stämmer eller vilka antaganden eleven 

gör. De tar också upp frågor som är tänkt att hjälpa eleverna att lära sig göra antaganden, 

formulera och lösa problem, exempelvis genom att fråga vad de kan ändra på i problemet för 

att få en annan lösning. Ahlström et al. nämner även frågor som hjälper elever att söka 

samband och tillämpningar genom att be dem förklara vilket samband det har med något 

annat. De beskriver också att för yngre barn får man ibland anpassa frågorna så att de blir mer 

precisa, som att be dem beskriva hur Lisa visat hur lång en sak är (Ahlström et al., 1996).  

 

För att få en effektiv kommunikation krävs det också att elever lär sig att ställa frågor och får 

vägledning i vad som är bra matematiska frågor. Ett sätt kan vara att rikligt uppmuntra 

eleverna att ställa frågor och lyfta fram bra frågor som förebilder. Boaler (2011) lyfter fram 

att de elever som ställer frågor också är de som presterar bäst i matematik. 

2.3. Synen på problemlösning 
I detta avsnitt kommer synen på problemlösning beskrivas utifrån tre definitioner som knyts 

ihop med kursplanens syn och sedan presenteras problemlösning som en förmåga, ett innehåll 

och ett arbetssätt. 

2.3.1. Definitioner 
I Principles and Standards for School Mathematics, PSSM, i NCTM (2000) i Billstein, 

Libeskind och Lott (2013) definieras problemlösning som: 
Problem solving means engaging in a task for which the solution method is not known 
in advance. In order to find a solution, students must draw on their knowledge, and 
through this process, they will often develop new mathematical understandings. Solving 
problems is not only a goal of learning mathematics but also a major means of doing so. 
(s. 2) 

 
Ovanstående citat tyder på att de ser problemlösning som både ett mål för 

matematikinlärning, och inte att förglömma, även som ett viktigt redskap för att utveckla ny 

matematisk förståelse. Att problemlösning innebär att lösningsmetoden inte är känd från 

början utan eleven måste använda sina förkunskaper för att hitta en lösning och genom 

problemlösningsprocessen förhoppningsvis utveckla ny matematisk kunskap.  
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George Pólya (1887-1985) definierar problemlösning enligt följande: ”solving a problem 

means finding a way out of difficulty, a way around an obstacle, attaining an aim which was 

not immediately attainable” (Pólya, 1981, i Billstein, Libeskind & Lott, 2013, s. 2). Utifrån 

hans definition innebär problemlösning att den som löser problem behöver hitta sätt att lösa 

en svårighet som innehåller något hinder och kräver en ansträngning och att nå ett mål som 

inte var uppenbart från början. 

 

Taflin (2007) menar att problemlösning förutsätter att uppgiften inte är av standardtyp; 

problemlösning innebär att tolka en uppgift rätt, det vill säga förstå vad problemet går ut på 

och sedan kunna välja matematik och metoder som passar för att lösa problemet; 

problemlösning är att välja metod för att lösa problemet och slutligen att problemlösning 

beskrivs utifrån sina mål, målet kan vara att elever ska utveckla matematisk kreativitet, kunna 

formulera egna problem eller känna glädje av att lösa ett problem. 

 

I alla tre definitionerna kan vi se att problemlösning innebär ett val av lösningsmetod, det vill 

säga personen behöver hitta ett sätt att lösa problemet och detta sätt är inte känt från början. 

Detta stämmer väl överens med kursplanens syn som är att ” [m]atematiska problem är 

situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner till hur problemet ska lösas” 

(Skolverket, 2011b, s. 25). 

2.3.2. Problemlösning som en förmåga, ett innehåll och ett arbetssätt 
Problemlösning är en central del inom matematiken (Krutetskii (1976) i Pettersson & Wistedt, 

2013). I avsnitt 2.2 ovan beskrivs matematik i skolan och där kan urskiljas att problemlösning 

är en förmåga och att matematikundervisning ska utveckla elevers kunskaper ”för att kunna 

formulera och lösa problem” (Skolverket, 2011a, s. 62). Problemlösning betraktas också som 

ett innehåll där elever ska lära sig ”[s]trategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer” (Skolverket, 2011a, s. 62) och ”[m]atematisk formulering av frågeställningar 

utifrån vardagliga situationer” (Skolverket, 2011a, s. 65). Boaler (2011) beskriver även 

problemlösning som ett arbetssätt och lyfter fram att ”[e]lever bör […] vara aktiva, agera, 

arbeta och lösa problem” (s. 35). Problemlösning är således en förmåga, ett matematiskt 

innehåll och ett arbetssätt. Det är problemlösning som arbetssätt som är i fokus i detta 

konsumtionsarbete. Ett arbetssätt som i sin tur ska användas för att utveckla elevers 

matematiska kunnande, där både matematikens förmågor och innehåll ingår. 
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2.4. Matematikundervisning för, om och via problemlösning 
Wyndhamn (1993) reder ut olika sätt att se på problemlösning och matematikundervisning, 

vilka kan illustreras med tre prepositioner: för, om och via.  

 

Matematikundervisning för problemlösning innebär att syftet med att lära sig matematik är att 

kunna använda kunskapen för att lösa problem. Detta stöds av Hagland, Hedrén och Taflin 

(2005) som anser att ett självklart mål är att förbereda elever inför framtiden, att elever övar 

problemlösning i skolan för att slutligen kunna hantera problem i livet utanför skolan. Taflin 

(2007) tar också upp nyttoaspekten av problemlösning som kunskaper som eleven har 

användning av senare i livet. Detta synsätt hör tätt ihop med begreppet transfer. Transfer är 

förmågan att kunna använda sina kunskaper i nya situationer utanför den miljö där eleven har 

lärt sig kunskapen (Bentley & Bentley, 2011). Detta är en av undervisningens svåraste 

utmaningar och måste vara målet med all form av undervisning eftersom eleven ska kunna 

använda sina kunskaper utanför skolan (Lester & Lambdin, 2006). 

 

Om lärare istället har matematikundervisning om problemlösning så undervisas elever i 

specifika strategier för hur de ska ta sig an en problemlösningsuppgift (Wyndhamn, 1993). 

Till exempel får elever lära sig Pólyas problemlösningsmodell i fyra steg: att förstå problemet, 

att göra upp en plan, att genomföra planen och slutligen att se tillbaka (Pólya, 1970). Vid 

matematikundervisning om problemlösning får elever även lära sig olika strategier, som 

exempelvis att: söka efter mönster, rita en figur, arbeta baklänges samt gissa och kontrollera 

(Wyndhamn, 1993). 

 

I matematikundervisning via problemlösning ses problemlösning som ett sätt att lära sig 

matematik (Wyndhamn, 1993). Lester och Lambdin (2006) menar att huvudmålet med det är 

att elever ska lära sig matematik med förståelse. Problemlösning ger möjlighet att både träna 

befintliga kunskaper i matematik, men också att lära sig nya (Hagland et al., 2005). Taflin 

(2007) lyfter fram problemlösning för problemlösningens skull, eftersom elever utvecklar just 

kunskaper som är specifika för matematiken. En annan aspekt är för den matematiska 

dialogens skull. Taflin menar att samtala om matematik utvecklar elevernas kunskaper i 

matematik och problemlösning är ett sätt att organisera det matematiska samtalet.  

“Huvudmålet [med problemlösning] är att elever skall utveckla djup förståelse för 

matematiska begrepp och metoder. [...] Förutom den nya matematik som används i arbetet, lär 
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sig eleverna [...] ett sätt att tänka som är användbart i vilken matematisk situation som helst” 

(Lester & Lambdin, 2006, s. 97). Lester och Lambdin framhåller att de viktigaste målen med 

att lära sig matematik är förståelse och problemlösning, som naturligt har samband med 

varandra eftersom elever bäst uppnår förståelse genom problemlösning. Lester och Lambdin 

(2006) skriver vidare att "[e]n grundtanke med undervisning genom problemlösning är att 

individer som ställs inför problem tvingas in i ett mentalt tillstånd där de behöver förstå hur 

man kan koppla ihop olika slag av kunnande. Följaktligen, lärande genom problemlösning 

utvecklar förståelsen" (s. 98). Citatet indikerar att arbete med problemlösning kräver kognitiv 

ansträngning av elever vilket leder till en djupare förståelse av innehållet. Med det vill de säga 

att förståelse och problemlösning hör ihop. Lester och Lambdin framhåller sex orsaker till 

varför undervisning med förståelse är givande: förståelse skapar motivation, ger 

förutsättningar för mer förståelse, hjälper minnet, påverkar attityder och föreställningar, leder 

till självständiga elever och förbättrar transfer. Hagland et al. (2005) argumenterar också för 

att utmaningen med problemlösning i sig kan vara motiverande för eleven och därmed 

utveckla deras känsla av att de kan själva. Hagland et al. beskriver även att problemlösning 

utvecklar elevernas tro på sin egen kunskap och det är ett av syftena med 

matematikundervisning enligt kursplanen (Skolverket, 2011a).  

 

Sammanfattningsvis menar Lester och Lambdin (2006) att undervisning genom 

problemlösning bör vara ett arbetssätt för att nå nya kunskaper inom matematik och att det 

inte ska ses som en klassrumsaktivitet som man gör efter att elever redan har lärt sig den 

matematik som berörs. Lester och Lambdin förespråkar därmed matematikundervisning via 

problemlösning och det är detta arbetssätt som studeras i detta konsumtionsarbete. 

2.4.1. Svårigheter med matematikundervisning via problemlösning 
Silver och Smith (2001) tar upp svårigheter i att implementera matematikundervisning via 

problemlösning. De pekar på att när lärare ska ändra arbetssätt så är det lätt att de använder 

samma typ av uppgifter som de tidigare arbetat med och många av dessa uppgifter saknar 

möjligheter till rik kommunikation. Silver och Smith studie visar att även om en god ansats 

gjordes med bra utvecklande frågor som syftade till att eleverna skulle motivera sitt 

resonemang, utvecklades diskussionen kring att ge svaret eller enbart förklara hur eleven hade 

gjort. De menar att det är viktigt att byta ut de uppgifter som använts i klassrummet. För att 

samtalet ska öka elevers matematiska kunnande så måste uppgifterna rymma flera möjliga sätt 
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att lösa uppgiften. Läraren måste också kräva motiveringar för hur elever arbetat och inte bara 

efterfråga svaret (Silver & Smith, 2001). 

 

Flera studier beskriver arbete med problemlösning i grupp och Hartman (1996) beskriver att 

detta arbetssätt kan bli ineffektivt om det hanteras fel. Elever kan sitta bredvid varandra utan 

att samarbeta. Gruppmedlemmar kan bli uttråkade av varandra, gruppdynamiken fungerar inte 

till exempel i brist på ledarskap eller oförmåga att lyssna på varandra. Elever kan känna sig 

övergivna av läraren. Vissa elever föredrar att arbeta enskilt och det kan hindra effektivt 

grupparbete. Hartman menar att lärarens roll som övervakare blir viktig vid grupparbeten och 

elever kanske får möjlighet att arbeta i grupp men blir inte tvungna att göra det. Andra 

problem kan vara att några i gruppen gör allt arbete. Därför måste individuella uppgifter eller 

ansvar finnas, till exempel med specifika roller för varje elev. Tiden kan också vara ett 

problem där summeringen av lektionen uteblir på grund av tidsbrist. Här kan läraren ge en 

elev i varje grupp i uppgift att summera uppgiften eller så kan läraren själv göra en 

summering i slutet av lektionen (Hartman, 1996). 

2.5. Matematikuppgifter 
I detta avsnitt kommer olika matematikuppgifter och matematikproblem som kan användas 

för att hjälpa elever att tillägna sig matematikkunskaper att presenteras. Först beskrivs olika 

typer av matematikuppgifter som ett led i att beskriva vad ett matematiskt problem är. Två 

definitioner på matematiska problem, kriterier för rika matematiska problem, dimensioner av 

problem samt öppna problem kommer att beskrivas. Taflins (2007) klassificering av olika 

matematikuppgifter illustrerar hon med en bild, se figur 1.  

 

 
Figur 1 Olika typer av matematikuppgifter. (Taflin, 2007, s. 30) 
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Taflin (2007) beskriver att rutinuppgifter är uppgifter som innebär ren färdighetsträning för 

elever. Dessa uppgifter skapar inte några svårigheter för elever att lösa eftersom de redan vet 

vilket lösningssätt som ska användas. Textuppgifter har utöver de matematiska symbolerna 

även ett språk som ska sätta in matematikuppgiften i ett sammanhang. För att vara ett problem 

anser Taflin att uppgiften behöver vara sådan att en elev vill eller behöver lösa den, eleven har 

ingen tillgänglig procedur och det krävs en ansträngning för att lösa problemet. För att 

klassificeras som rika problem så måste problemen uppfylla flera kriterier som beskrivs i 

nästa avsnitt (Taflin, 2007). 

 

Vid klassificering av matematikuppgifter kan det vara viktigt att tänka på, som Sundström 

(2011) skriver, att ”[u]ppgifter som för vissa elever är rutinuppgifter är problemuppgifter för 

andra elever” (s. 22) och läraren måste därmed individanpassa undervisningen för att eleverna 

ska utveckla de kompetenser som det är tänkt. 

2.5.1. Problemlösningsuppgifter i matematik 
I detta avsnitt presenteras två definitioner av en problemlösningsuppgift, kriterierna för rika 

matematiska problem och olika dimensioner av problem beskrivs. Slutligen redogörs för två 

sätt att se på öppna problem. 

Definitioner 
Unenge och Wyndhamn:s (1988) definition i Löwing och Kilborn (2002) är: 

För att en uppgift i största allmänhet skall vara ett verkligt problem krävs enligt vår 
mening att 
 

• den som möter problemet ska vilja finna en lösning. 
• det inte ska finnas en färdig rutin att tillgå för problemets lösande. 
• problemet kräver ett eller flera mer eller mindre kreativa lösningsförsök.  

 
Problemet är alltså allmänt talat en målinriktad aktivitet hos en motiverad person. 
Inskränker vi oss sedan till matematiska problem blir det fråga om sådana problem 
som fordrar kunskap om matematiska begrepp, samband, strukturer och principer då 
man söker efter en lösning. (s. 244) 

 
Löwing och Kilborn (2002) tycker detta är en olycklig formulering, eftersom det fokuserar på 

extra begåvade elever och utesluter hur människor använder problemlösning i sin vardag.  

 

Hagland et al.:s (2005) definition av en problemlösningsuppgift är att ett problem är en 

uppgift som: ”en person vill eller behöver lösa, [...] personen ifråga inte har en på förhand 
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given procedur för att lösa och […] det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa” 

(s. 27). 

 

Det är Haglands definition av en problemlösningsuppgift som kommer att användas i detta 

konsumtionsarbete. 

Rika matematiska problem 
Hagland et al. (2005) anser inte att de tre första kriterierna av en problemlösningsuppgift, som 

nämnts ovan, räcker för att tillfredställande bjuda in eleverna till diskussion av matematisk 

karaktär utan formulerar ytterligare sju kriterier. Problem som uppfyller dessa kriterier kallar 

författarna för rika 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 et al., 2005, s. 28-30) 

Olika dimensioner av problem 
Ett sätt att strukturera matematiska problem har gjorts av Bergsten (2006). Figuren nedan 

visar på ett sätt att tänka kring matematiska problem.  

 

 
Figur 2 Dimensioner av problemtyp. Bergsten (2006, s. 168).  

 

Bergsten (2006) delar in matematiska problem i: inommatematiska, kontextuella, öppna och 

slutna. Dessa kan även delas in i huruvida svaret är givet eller inte. För att öka elevers intresse 

för matematik kan ett matematiskt problem sättas in i en kontext med syfte att skapa mening 
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åt det matematiska innehållet och öka elevers motivation. Ett inommatematiskt problem å 

andra sidan håller sig inom matematiken. Inommatematiska problem kan fortfarande skapa 

motivation hos elever och de kan när de arbetar med problemet göra kontextuella kopplingar i 

tanken för att öka sin kreativitet och få idéer till lösningsförslag. (Bergsten, 2006). 

 

Figur 2 illustrerar att ett problem kan vara en kombination av dessa olika aspekter, till 

exempel så kan ett öppet problem både vara kontextuell eller inommatematiskt och oavsett 

vilket så kan den ha ett givet svar eller ett svar som inte är givet. 

Öppna problem 
Här ges två beskrivningar av öppna problem och författarnas ordval, uppgifter respektive 

problem, har behållits. I detta konsumtionsarbete tolkas de som samma typ av 

matematikuppgift.  

 

En öppen uppgift beskrivs av Björkqvist (2001) som en uppgift som kräver att elever själva 

beslutar om delar av målet med uppgiften. Detta är ett sätt att försöka få elever att känna att 

det är deras uppgift. Björkqvist ger exempel på en öppen uppgift som innebär att elever får ett 

geobräde och ett gummiband och uppmanas att göra en krånglig figur och beräkna dess area. 

Denna typ av uppgift är ett bra sätt att anpassa arbetet till olika elevers kunskapsnivå, 

eftersom de skapar sina egna uppgifter. Bergsten (2006) påpekar också att om svaret är givet 

eller inte är avgörande för hur elever ger sig an ett problem. Han menar att hur uppgiften är 

formulerad kan både stödja och försvåra elevers möjligheter att komma på en lösningsmetod. 

 

Ett öppet problem stimulerar till ett mer undersökande arbetssätt och har större 

lärandepotential än slutna problem (Bergsten, 2006). Bergsten (2006) tar ett exempel med att 

konstruera en triangel med en specifik area, vilket har flera möjliga lösningar och öppnar upp 

för resonemang kring relationer mellan bas och höjd samt omkrets och area. Detta skiljer sig 

från motsvarande uppgift med en kvadrat som bara har ett enda svar, det vill säga det är ett 

slutet problem, vilket begränsar tanken (Bergsten, 2006).   
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3. Metod 
Detta arbete är en systematisk litteraturstudie. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 

(2013) beskriver att en systematisk litteraturstudie gör systematiska sökningar, kritiskt 

granskar litteratur inom ett problemområde och gör en sammanställning av litteraturen. Denna 

studie fokuserar på vad tidigare forskning säger om problemlösning som arbetsmetod och 

vilken effekt arbetsmetoden har på elevers matematiska kunnande. En systematisk 

litteraturstudie innebär att arbetet sker i flera steg och detta har gjorts såsom Eriksson Barajas 

et al. beskriver det. Det innebär att arbetet inleddes med att formulera problemet och motivera 

varför arbetet görs, formulera frågeställningar som går att besvara, formulera en plan för 

litteraturstudien samt att bestämma sökord och sökstrategi. Det innebar också att identifiera 

och välja litteratur i form av vetenskapliga artiklar eller vetenskapliga rapporter, att kritiskt 

värdera och kvalitetsbedöma, att välja den litteratur som ska ingå och slutligen att analysera 

och diskutera resultat samt att sammanställa och dra slutsatser (Eriksson Barajas et al., 2013). 

 

Kommande avsnitt kommer redogöra för hur litteratursökningen har genomförts och hur 

studierna, som ingår i resultatdelen, har hittats. Avslutningsvis kommer de urval och 

avgränsningar som gjorts att diskuteras. 

3.1. Litteratursökning 
I denna studie har både manuell sökning och databassökning använts för att hitta relevanta 

studier som berör problemlösning som arbetssätt. I databassökningen har en trattmodell 

använts som innebär att sökningen har utgått ifrån generella sökord, som exempelvis 

problemlösning, och sedan har mer och mer specifika sökord använts allt eftersom arbetet 

framskridit (Nyberg & Tidström, 2012). Resultatet av litteratursökningarna presenteras i 

tabell 1, se avsnitt 3.1.3. 

3.1.1. Manuell sökning 
Manuell sökning kan göras på flera sätt. I detta konsumtionsarbete har sökning i referenslistan 

hos intressanta artiklar som berör studiens syfte använts (Eriksson Barajas et al., 2013). 

Sökning i referenslista har gjorts i studier och annan litteratur som berör problemlösning.  

3.1.2. Databassökning 
Databassökningen har utgått ifrån en variation av databaser. Först har databaserna MathEduc, 

som är specifik för matematik, och ERIC (EBSCO), som är specifik för 
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utbildningsvetenskaplig forskning, använts. Andra databaser som har använts är Unisearch, 

DiVA, Libris och Swepub. Databassökningen har under arbetets gång utvidgats när 

sökresultatet varit begränsat. 

 

Sökorden har valts utifrån ord i studiens frågeställningar och sökningar har gjorts med både 

ett ord och olika kombinationer av dessa ord (Eriksson Barajas et al., 2013). Sökorden har 

varit på engelska för att få tillgång till såväl nationell som internationell forskning. Sökord 

som används är: mathemati* problem solv* teach* task* worthwhile problem* rich* 

opportunit* middle* elementary. 

 

Databassökningarna har begränsats till vetenskapliga artiklar och refereegranskade artiklar. 

Utgångspunkten har varit att artiklarna ska vara publicerade från år 2000 och framåt, andra 

avgränsningar har ibland gjorts för att få en hanterbar mängd att granska.  

3.1.3. Resultat av litteratursökning 
I tabell 1 presenteras de studier som hittats via den manuella sökningen och 

databassökningarna. 

 

Tabell 1 Resultat av litteratursökning. 

Författare Årtal Typ av 

sökning 

Sökord/sökkriterier Antal 

träffar 

Breyfogle & 

Williams 

2008 Databas 

MathEduc 

worthwhile problem* mathemati* 36 st 

Cai & Lester 2010 Manuell   

Clark & Roche 2009 Databas 

Unisearch 

"mathemati* task*" opportunit* teach* 

middle* 2005-2014 

Ta bort expanders i sökkriterier (sök ej 

ord i fulltext eller apply related words),  

7 st 

Hartman 1996 Manuell   

Lester & 

Lambdin 

2006 Manuell   

Ridlon 2009 Databas 

MathEduc 

”Problem solv* mathemati*” teach* 

task*” 

20 st 
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Shimizu 2013 Manuell   

Stiegler & 

Hiebert 

1999 Manuell   

Sullivan, 

Mousley & 

Zevenbergen 

2006 Manuell   

Taflin 2007 Databas 

Diva 

problem solv* mathemati* teach* rich* 8 st 

Xia, Lü, Wang 

& Song 

2007 Databas 

Unisearch 

Problem solv* mathemati* teach* 25 st 

 

3.2. Urval och avgränsningar 
Urvalsprocessen har börjat med val av sökord som gjorts utifrån studiens syfte och 

frågeställningar. Grundkriterier som ställts är att det ska vara vetenskapliga artiklar som är 

skrivna på svenska eller engelska. Artiklarna ska vara publicerade från år 2000 och framåt 

och ibland har snävare tidsgränser används för att få en hanterbar mängd att granska.  

 

Avgränsningar som gjorts är att studierna ska vara relevanta för detta konsumtionsarbete. Det 

innebär att studierna ska avse problemlösning som arbetssätt, det kan vara arbetsmetoder, 

uppgiftstyper och/eller lärarroller. Studien bör ha gjorts på relevant åldersgrupp, det vill säga 

årskurs 4-6. Studien ska även ha ett lärarperspektiv; hur läraren kan arbeta för att utveckla 

elevers matematiska kunnande. För att bedöma ifall artikeln varit relevant för detta 

konsumtionsarbete har sökträffarna granskats utifrån titel och vidare har sammanfattningar 

(abstracts) lästs. En av studierna som exkluderats har uppfyllt dessa kriterier men avsett 

ordproblem istället för mer komplexa problem som detta konsumtionsarbete utgår ifrån. 

 

Några av studierna som valts uppfyller inte alla kriterier men har bedömts relevanta för 

arbetet. Exempel på detta är studier som gjorts i högre åldrar men där författaren anser att 

resultatet är generaliserbart till åldrar som detta arbete berör. Exempelvis utgår Stiegler och 

Hiebert (1999) från videostudier gjorda i årskurs 8 men Shimizu (2013) beskriver att detta 

arbetssätt används i undervisning av elever upp till årskurs 9, vilket omfattar årskurs 4-6. Jag 

har valt att ha med studien eftersom den är relevant för mitt syfte.  
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4. Resultat 
Resultatet kommer att presenteras med utgångspunkt i de frågeställningar som redogjordes för 

i syftesbeskrivningen, se sidan 2, i början av detta konsumtionsarbete. Varje fråga kommer att 

besvaras genom en presentation av olika forskares resultat. Först redovisas tre arbetsmetoder 

inom matematikundervisning via problemlösning. Sedan kommer två uppgiftstyper som kan 

användas inom matematikundervisning via problemlösning att presenteras. Avslutningsvis 

kommer fem lärarroller och vad lärare kan göra för att öka möjligheterna för elever att lära sig 

matematik att beskrivas. 

4.1. Arbetsmetoder 
I detta avsnitt kommer tre arbetsmetoder i matematikundervisning via problemlösning att 

presenteras. Deras mål, övergripande idéer och arbetssätt samt vilken effekt de har visat på 

elevers matematiska kunnande kommer att beskrivas. 

4.1.1. Problem Centered Learning, PCL 
”Problem Centered Learning”, också kallad PCL, är en arbetsmetod vars mål är att genom 

problemlösning stärka elevers kommunikation, utveckla deras tänkande och höja deras 

testresultat i matematik (Ridlon, 2009). PCL använder sig av problemlösning, resonemang 

och bevis, kommunikation, samband och representationer för att undervisa matematik och är 

inte beroende av någon speciell läroplan (Ridlon, 2009). Klassrumskommunikationen som i 

stor utsträckning används i PCL utgår ifrån att läraren frågar eleverna istället för att berätta 

för dem. Metoden utgår ifrån att eleven skapar begreppslig förståelse genom omfattande 

träning i att sätta ord på sina genomarbetade svar. (Ridlon, 2009). 

 

Ridlon (2009) beskriver att en matematiklektion med PCL-metoden börjar med att antingen 

läraren eller en elev presenterar ett problem. Klassen delas sedan in i små grupper efter 

kunskapsnivå med två till tre elever i varje grupp. Eleverna arbetar tillsammans med 

problemet och har obegränsad tillgång till olika material och miniräknare. Under arbetets 

gång går läraren runt och låter elever förklara sina strategier och väljer ut grupper som i slutet 

av lektionen får presentera sina lösningar inför klassen. Grupperna väljs ut för att få en 

variation av lösningsförslag. Även grupper som gör felaktiga val kan få presentera sin lösning 

om deras lösning kan hjälpa klassen till bättre förståelse. Efter ungefär 25 minuters arbete 

med problemet samlas klassen i en klassdiskussion där eleverna presenterar lösningar och 

användbarheten bedöms av klassen, inte av läraren. Klasskamraterna ställer frågor till 
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gruppen som får försvara och förtydliga sin lösning. Klassen kanske även gör ändringar i 

lösningen. Ridlon (2009) menar att det är viktigt att läraren inte är dömande utan det är 

eleverna som bedömer lösningens användbarhet. Kortfattat kan man säga att 

nyckelkomponenterna i PCL är uppgiften i sig, små grupper och presentation. (Ridlon, 2009). 

 

Ridlon (2009) genomförde sin studie i årskurs 6 där flera lärare undervisade samma 

matematiska innehåll i olika klasser med två olika undervisningsstrategier. Resultatet visade 

på att elever i PCL-klassrum märkbart förbättrade sina betyg, prestationer och attityder 

gentemot matematik jämfört med kontrollgruppen som undervisades genom traditionellt 

”explain-practic”, E-P, tillvägagångssätt (Ridlon, 2009). Grupparbete visade sig vanligtvis 

vara till fördel för kunskapsutvecklingen. Eleverna i PCL-klassrum kände även att de fick 

möjlighet att bestämma och att de själva kunde skapa förståelse för matematik. En annan 

aspekt som Ridlon kunde se av studien var att lågpresterande elever verkade vinna mest med 

detta arbetssätt och menar därmed att denna strategi skulle kunna minska kunskapsklyftan 

mellan låg- och högpresterande elever. Resultatet antyder även att elever som inte har 

engelska som modersmål verkade hjälpas av de språkkrav som PCL ställde på dem genom att 

deras klasskamrater hjälpte dem igenom språkbarriären och sen lyckades de lösa problemen 

(Ridlon, 2009). 

4.1.2. Strukturerad problemlösning 
Shimizu (2013) beskriver hur japanska lärare använder sig av strukturerad problemlösning 

som utgångspunkt för all undervisning i matematik. De inriktar sig på 

problemlösningsmetoder och låter matematik vara utmanande för elever. Arbetssättet anses 

framförallt passande när de introducerar ett nytt begrepp eller en ny procedur men är 

användbart även i andra sammanhang (Shimizu, 2013). 

 

Stiegler och Hiebert (1999) menar att det japanska lektionsmönstret ofta följer fem aktiviteter: 

en återblick och summering av tidigare lektion, presentera dagens problem, elever arbetar 

individuellt eller i grupp, diskutera lösningsmetoder och belysa och summera de viktigaste 

poängerna med lektionen. Vidare konstaterar Shimizu (2013) att problem som elever arbetar 

med är strukturerade så att det finns flera olika sätt att komma fram till en lösning och dessa 

sätt jämförs sedan gentemot varandra med deras respektive för- och nackdelar. De lösningar 

som sedan diskuteras i helklass utgår ifrån de olika lösningsförslag som elever har kommit 

fram till. Shimizu (2013) beskriver också att lärarna lägger vikt vid hur och när de säger 
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saker. Beroende på den tid som finns kvar i slutet av lektionen så arbetar de med övningar 

eller utvecklingar av ursprungsproblemet beroende på hur väl elever har förstått det. 

 

Studier (Shimizu, 2013) visar på att det som gör att japansk matematikundervisning håller så 

hög kvalité beror på att de lyckas lyfta fram och summera huvudpunkterna, stödja elevernas 

egna reflektioner och skapa en kontext för introduktion av nya matematiska begrepp som de 

kopplar till elevers tidigare erfarenhet samt skapar samband mellan det nya och det tidigare 

innehållet. 

4.1.3. Situated Creation and Problem-Based Instruction, SCPBI 
För att utveckla elevers kreativa och praktiska förmåga inom matematik används en metod 

som heter ”Situated creation and problem-based instruction”, även kallad SCPBI. Dess 

huvudsakliga mål är att träna elevers förmåga att ställa matematiska frågor (Xia et al., 2007). 

Genom undervisning med SCPBI vill lärare stödja elever att utveckla sin förmåga i att ställa 

frågor som ett led i att öka deras problemförståelse, lösa problem ur en matematisk synvinkel 

och samtidigt förbättra deras förmåga att lära sig matematik (Xia et al., 2007). 

 

SCPBI-metoden delar in undervisningsprocessen i fyra steg. ”Creating mathematics situations 

– Posing mathematics problem – Solving mathematics problem – Applying mathematics” 

(Xia et al., 2007, s. 369). 

 

 
Figur 3 SCPBI-metodens fyra steg. (Xia et al., 2007, s. 369). 

 

Xia et al.:s (2007) beskrivning av metodens fyra steg är: att skapa den matematiska 

situationen är en förutsättning, att ställa matematiska frågor är kärnan, att lösa det 

matematiska problemet är ändamålet och att använda matematiken är det som kunskapen 

slutligen ska användas till [min översättning] (s. 369). 



 

 

22 

Den utvärdering som gjorts visar på att undervisning med SCPBI markant har ökat elevers 

intresse i att studera matematik, förbättrat elevers förmåga att ställa frågor och gynnat elevers 

förmåga till matematisk utveckling (Xia et al., 2007). Några av orsakerna till de positiva 

effekter försöket har visat anser Xia et al. är att lärare i SCPBI-klassrum inte enbart inriktar 

sig på att lära elever att ställa frågor utan även lära sig själva hur de ska undervisa eleverna i 

att ställa frågor vilket är en viktig förutsättning för försökets positiva resultat. Lärare låter 

elever ställa egna frågor och skapa egna problem vilket leder till att de måste undersöka både 

välstrukturerade och dåligt strukturerade problem (Xia et al., 2007). Lärare använder också 

arbetsmetoder och strategier på ett målinriktat sätt; de har en nyckelroll i att utveckla 

strukturen i klassrumsmiljön så att den drivs av problem, vilket är en viktig ingrediens för att 

uppnå SCPBI:s mål effektivt (Xia et al., 2007). 

4.2. Uppgiftstyper 
I detta avsnitt kommer två uppgiftstyper i matematik att presenteras. Deras syfte, idéer och 

arbetssätt samt vilken effekt de har visat på elevers matematiska kunnande kommer att 

beskrivas. 

4.2.1. Värdefulla problem 
Lester och Lambdin (2006) tar upp vikten av att använda sig av värdefulla problem och 

påpekar att ett av de viktigaste kriterierna för värdefulla problem är att de ska ”fungera som 

ett medel för elever att lära sig matematik” (s. 102). NCTM (1991) i Breyfogle och Williams 

(2008) beskriver ett värdefullt problem som ett projekt, en fråga, ett problem, en konstruktion, 

en tillämpning eller övning som engagerar elever i att resonera kring matematiska idéer, göra 

kopplingar, lösa problem och utveckla matematiska färdigheter [min översättning] (s. 277).  

 

Cai och Lester (2010) har beskrivit tio kriterier för att ett problem ska anses vara ett värdefullt 

problem. Dessa kriterier innebär att problemet behöver innehålla viktig, användbar 

matematik, problemet kräver avancerat tankearbete och problemlösning, det bidrar till elevers 

utveckling av begreppsförståelse och skapar möjligheter för läraren att bedöma vad elever lär 

sig och vad de har svårigheter med. Kriterierna innebär också att elever kan använda olika 

angreppssätt och lösningsstrategier, att det är ett öppet problem som har olika lösningar eller 

tillåter olika ställningstaganden och att det inspirerar elever till att engagera sig i problemet 

och att prata om det. Problemet möjliggör för eleven att kopplar ihop olika matematiska idéer 
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och uppmuntrar också till att använda matematiken på ett skickligt sätt och ger möjligheter att 

träna viktiga färdigheter (Cai & Lester, 2010). 

 

Breyfogle och Williams (2008) har utformat ett värdefullt problem och genomfört en lektion 

med tjugo elever i årskurs 4. Syftet var att hjälpa eleverna att utveckla ett korrekt och flexibelt 

sätt att beräkna förfluten tid genom användning av ett värdefullt problem. Det utformade 

problemet, se bilaga 1, är värdefullt eftersom det möjliggör kopplingar mellan tidigare 

kunskaper, erfarenheter och intressen. Problemet tillåter också flera angreppssätt och 

lösningar genom problemets öppna konstruktion och det kräver avancerat tankearbete genom 

att ha begränsande variabler. Problemet är värdefullt för att det även underlättar resonemang 

och kommunikation genom att skapa tillfällen för diskussion kring undersökande frågor som 

läraren utformat (Breyfogle & Williams, 2008).  

 

Breyfogle och Williams (2008) påpekar att det inte räcker att läraren inför ett värdefullt 

problem utan läraren måste också arbeta för att hålla uppgiften på en hög kognitiv nivå. För 

att behålla den höga nivån av tänkande hos elever under arbetet med ett värdefullt problem 

behöver läraren hindra sig själv från att tänka åt eleverna (Breyfogle & Williams, 2008). 

Enligt Breyfogle och Williams kan läraren göra detta genom att stödja elevers tänkande, 

exempelvis genom att ställa stöttande frågor och ge elever tid att tänka; läraren kan 

uppmuntra en variation av strategier, genom att uppmuntra olika elevlösningar och 

tillvägagångssätt; läraren kan också pressa elever på förklaringar, istället för att bekräfta att en 

elev svarat rätt och fortsätta med lektionen, kan läraren istället be eleven att förklara hur 

eleven gått tillväga och varför. Breyfogle och Williams lyfter också vikten av att efter 

lektionen reflektera över lektionen för att kunna hjälpa läraren att bli bättre på att hålla 

problemen på en hög nivå. Exempelvis skulle frågor om vad eleven tänker eller om eleven har 

någon idé på hur hen kan fortsätta arbetet kunna hjälpa läraren att få veta vad eleven redan 

kan och därmed få kunskap om hur läraren skulle kunna guida eleven vidare till att själv lösa 

problemet (Breyfogle & Williams, 2008). 

 

Breyfogle och Williams (2008) lektion som skulle utveckla elevers kunskaper i att beräkna 

förfluten tid resulterade i att alla elever lyckades genomföra uppgiften och det värdefulla 

problemet visade sig utmana hela klassen att göra kopplingar med befintliga kunskaper, att 

tänka kritiskt och att kommunicera matematiskt. Eleverna lyckades både få grepp om det 
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matematiska innehållet och samtidigt förändrades elevernas engagemang positivt (Breyfogle 

& Williams, 2008). 

4.2.2. Typ 2-problem 
För att möta behovet av att ge elever i årskurs 5-8 större utmaningar och relevanta problem i 

matematik menar Clark och Roche (2009) att typ 2-problem kan användas för att sätta 

matematiken i ett sammanhang. Clark och Roche beskriver att typ 2-problem har ett tydligt 

matematiskt mål och kontexten exemplifierar detta. Målet är alltså att lära sig matematik i en 

verklighetsanknuten kontext. Att problemen är verklighetsanknutna har två syften – att 

motivera elever att lösa problemen och att visa dem hur matematik kan användas för att förstå 

världen. Clark och Roche poängterar att ett typ 2-problem måste särskiljas från ett ordproblem 

där kontexten endast är ytlig. En viktig skillnad är att med ett typ 2-problem måste eleverna 

själva komma på hur de ska gå tillväga och vara aktiva i hur de hittar den information de 

behöver för att lösa problemet (Clark & Roche, 2009). 

 

Clark och Roche (2009) beskriver en lärare i år 5 som introducerade ett typ 2-problem med att 

ställa frågor som knöt an till elevers erfarenheter och presenterade sedan problemet. 

Problemet innebar att söka en hemlig stad utifrån kunskap om var andra städer låg, se bilaga 

2. Elever fick möjlighet att dela sina första tankar kring lösningen och jobbade sedan i par 

med problemet på det sätt som de själva ansåg lämpligt. Clark och Roche menar att lärare bör 

ha olika variationer på problemet och/eller förslag till elever som har svårt att komma igång. 

De bör ge dem idéer som gör att de kommer igång men inte ger dem svar på vad som är en 

bra lösning. Under tiden som arbetet fortlöpte tog läraren vara på elevernas nya kunskaper. 

Eleverna arbetade med flera kartor med olika skalor och behövde relatera dessa till varandra 

och till verkligheten. När elever såg samband tog läraren vara på tillfället och delgav klassen 

denna kunskap och introducerade samtidigt hur man kunde använda ett för problemet 

passande hjälpmedel, till exempel en kompass. I slutskedet av lektionen lät läraren några 

elever dela med sig av sina resonemang, för att visa variation på lösningar. I flera av klasserna 

bad läraren elever berätta om den matematik de hade lärt sig. Flera lärare i projektet tog också 

vara på möjligheten att under kommande lektioner låta elever formulera egna problem och 

lösa varandras för att befästa den nya kunskapen. (Clark & Roche, 2009). 

 

Clark och Roche (2009) beskriver några synpunkter som lärare, som använt denna typ av 

uppgift under en termin, hade på typ 2-problem. Fördelen var att matematiken blev mer 
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konkret, att vissa uppgifter visade sig vara bra för elever som tycker att matematik är svårt, att 

det blev meningsfullt när problemen utgick från en verklig kontext, att problemen ökade 

elevers förmåga att tänka, att högpresterande elever engagerades när de fick möjlighet att 

kombinera olika kunskaper och färdigheter, att det fanns flera sätt att lösa ett problem och att 

typ 2-problem engagerade eleverna. Nackdelar som togs upp var att vissa problem var för 

svåra för lågpresterande elever och tog för lång tid, att det var svårt för läraren när elever löste 

problemen olika snabbt och att elever med lågt självförtroende hade få idéer om hur de skulle 

börja, vilket förvärrade deras negativa syn på sig själva och matematik. Sammanfattningsvis 

visade projektet på att arbete med typ 2-problem har potential att motivera elever att arbeta 

med matematik när de ser hur matematik kan hjälpa dem förstå omvärlden och kan fungera 

som stöd för meningsfull matematisk inlärning hos elever i årskurs 5-8 (Clark & Roche, 

2009). 

4.3. Lärarroller 
I undervisningssituationer intar lärare en mängd olika roller. Att vara medveten om sina roller 

som lärare och hur lärare sedan agerar utifrån dessa är viktigt för att kunna skapa tillfällen för 

elever att lära sig matematik (Taflin, 2007). Taflin har i sin studie sett att tillfällen till lärande 

i matematik möjliggjordes under lektionens alla faser vilket hörde tätt samman med vilka 

roller som elever och lärare tog i klassrummet. Nedan presenteras fem lärarroller som forskare 

(Ridlon, 2009; Taflin, 2007; Sullivan et al., 2006; Clark & Roche, 2009; Hartman, 1996; Xia 

et al., 2007 & Shimizu, 2013) lyfter fram som centrala när lärare undervisar matematik via 

problemlösning. Det är alltså inte alla roller som lärare har som beskrivs utan här beaktas 

roller som utmärker matematikundervisning via problemlösning.  

4.3.1. Planerande roll 
Flera forskare (Shimizu, 2013; Sullivan et al., 2006 & Taflin, 2007) pekar på att planera 

undervisningen är en central del av lärarrollen. Innan läraren går in i undervisningssituationen 

är det viktigt att fundera över utformningen av problemet, detta stöds av både Shimizu (2013) 

och Taflin (2007) som skriver att det är viktigt att noggrant formulera problemen som elever 

ska arbeta med. Shimizu (2013) anser att det är viktigt att sätta in problemen i en kontext som 

blir engagerande och relevant för eleverna. Taflin (2007) pekar istället på att lärare genom 

problemformuleringen kan styra vilket matematiskt innehåll som eleverna ska arbeta med.  

För att optimera elevers möjligheter att lära sig matematik i en undervisningssituation med 

elever med varierade förutsättningar beskriver Sullivan et al. (2006) fyra viktiga aspekter som 
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en lärare måste tänka på när hen planerar undervisningen. En aspekt avser att välja en sekvens 

av uppgifter som är intressanta, engagerande och möjliga att ta sig an på olika nivåer och att 

denna sekvens uppgifter leder till minst en öppen uppgift. En annan aspekt är att förbereda 

specifika tankeväckare som hjälper elever som har svårt med uppgiften att snabbt komma 

igång med arbetet. Varje tankeväckare ska ta bort en faktor som kan bidra till svårigheten, till 

exempel svårighet att visualisera. Även att identifiera uppgifter för att utveckla tänkandet som 

kan ges till de som slutför ursprungsuppgiften. Att fundera över vad som behöver uttryckas 

explicit till eleverna, det kan vara den specifika pedagogiken och/eller lärares agerande. 

Resultatet av en studie som Sullivan et al. har gjort tyder på att de fyra aspekterna ovan har 

bred användbarhet för att optimera elevers möjligheter att lära sig matematik.  

4.3.2. Organiserande roll 
Tätt kopplat med planeringen så kommer den organiserande rollen. En matematiklektion som 

utgår från problem kan organiseras i olika faser. Clark och Roche (2009) föreslår en 

uppdelning i tre faser. Fas 1 omfattar någon kortfattad introduktion där målet för dagen 

presenteras. I fas 2 arbetar eleverna med problemet/problemen enskilt eller i grupp. I fas 3 

sammanfattas lektionen i en helklassdiskussion runt de matematiska målen för lektionen. 

Taflin (2007) säger att faserna under en lektion skapas utifrån lärare och elevers olika roller. 

Lektionen delar hon upp i fyra faser: introduktionsfas, idéfas med lösningsutkast, lösningsfas 

och redovisningsfas. Introduktionsfasen, fas 1, innebär den fas när lärare presenterar 

problemet fram till dess att elever förstår problemet. Under fas 2, idéfas med lösningsutkast, 

arbetar elever med problemet, hur detta sker varierar från lektion till lektion. Arbetet kan 

göras enskilt eller i grupp och fortsätter till eleverna har hittat minst en matematisk idé att 

jobba vidare med. Lösningsfasen, fas 3, pågår till dess att elever upplever att de löst 

problemet och därmed testat olika lösningsalternativ och dess rimlighet. Sista fasen är 

redovisningsfasen, fas 4, när elever eller lärare redovisar olika lösningsförslag. De gör 

jämförelser, söker mönster och generaliserar. Detta sker ofta i helklassdiskussion. (Taflin, 

2007). Den största skillnaden mellan Taflins och Clark och Roches (2009) faser är Taflins 

(2007) fas 2 där hon särskiljer idéfasen från lösningsfasen. 

 

Forskare har olika tankar kring hur lärare kan organisera undervisningen för att öka 

lärtillfällen. Taflin (2007) lyfter att lärare behöver försäkra sig om att alla elever förstått 

problemställningen och tydliggöra vad eleverna ska göra när de är osäkra. Detta behöver ske 

innan elever börjar arbeta själva. Shimizu (2013) påpekar möjligheten för lärare att använda 
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tavlan på ett effektivt sätt, till exempel så att olika lösningsmetoder lätt kan jämföras. Taflin 

(2007) säger att det kan vara nödvändig för elever att få tillräckligt med tid för att själva sätta 

sig in i problemet och att försöka lösa det, för att lättare kunna förstå sina klasskamraters 

lösningsförslag och för att de själva ska kunna vara delaktiga i diskussionen. Taflin 

uppmärksammade också att när elever arbetade med ett och samma problem blev de aktiva 

lyssnare och ”tjuvlyssnade” när lärare och klasskamrater diskuterade olika lösningar. Att 

arbeta med samma problem verkade därmed vara gynnsamt ur lärandesynpunkt.  

 

Hartman (1996) betonar att hur lärare väljer att strukturera elever i grupper är viktigt för hur 

effektivt lärande som kan nås för eleverna. Hartman beskriver att lärare kan ge elever olika 

roller i gruppen för att försäkra sig om att alla elever deltar aktivt och för att uppnå olika mål. 

Till exempel att ha en elev som sätter igång gruppen och presenterar problemet, en annan elev 

kan fungerar som idéspruta och en tredje som ifrågasätter och samtidigt en elev som stärker 

gruppens självförtroende och tror på att de kommer att lyckas lösa uppgiften. För att få 

effektiva grupparbeten beskriver Hartman att lärare kan övervaka och utvärdera grupperna 

under tiden som elever löser problem. Observationer kan göras ur minst tre aspekter genom 

att lärare frågar sig hur gruppen löste sitt problem, vilken lösning de kom fram till och hur 

gruppen fungerade tillsammans. Clark och Roche (2009) beskriver hur lärare kan bilda sig en 

uppfattning om vilka de vanligaste strategierna är och vilka svårigheter elever ofta stöter på 

genom att observera elevers olika reaktioner på uppgiften. Clark och Roche menar också att 

lärare på detta sätt kan underlätta elevernas svårigheter att presentera sina strategier för de 

andra eleverna genom att vara väl förberedda. 

 

Xia et al. (2007) menar att lärare arbetar med flexibla undervisningsstrategier. Flexibla 

undervisningsstrategier innebär att lärare planerar matematiska situationer som leder till 

frågeställningar, diskuterar och byter idéer, främjar samarbete, är uppmärksamma på 

problemlösning och matematisk tillämpning, genomdriver matematiska aktiviteter, vägleder 

elevers tänkande, uppmärksammar tillbakablickar och sammanfattar samt utvecklar elevers 

metakognition. 

4.3.3. Handledande roll 
Xia et al. (2007) betonar att lärare har en vägledande roll när de organiserar arbetet i 

klassrummet. En lärare som arbetar med SCPBI börjar med att uppmuntra elever att ställa 

frågor och att se skillnaden i olika typer av frågor. Läraren tydliggör vad en fråga är, varför de 
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behöver lära sig ställa frågor och varför frågor är viktiga. Hartman (1996) säger att i en 

undervisningssituation som utgår ifrån problemlösning behöver lärare betona vikten av att 

vara problemlösare, att vara aktiva lärande och att vara villiga att ta risker och göra fel och 

inte minst att värdera processen inte bara slutprodukten. Shimizu (2013) betonar vikten av att 

lärare strävar efter många olika lösningsförslag. Det innebär att lärare behöver vara beredda 

när elever har svårt att hitta flera olika lösningar och genom uppmuntran stimulera dem till att 

hitta flera förslag.  

 

Hartman (1996) beskriver också lärares handledande roll i ett klassrum där elever samarbetar 

för att lösa problem. Hartman menar att när läraren planerar för att elever ska utveckla sitt 

kunnande genom arbete i grupp behöver hen vägleda eleverna i hur de samarbetar. Hartman 

menar att lärare kan träna elever i forming skills, vilket innebär att träna dem i att flytta sig 

utan att låta, använda tysta röster och uppmuntra allas delaktighet. Träna eleverna i 

functioning skills, som innebär att de ska titta på den som talar, styra gruppens arbete, uttrycka 

stöd, fråga efter hjälp eller förtydligande, erbjuda att förklara och tydliggöra och ge energi till 

gruppen (Hartman, 1996). Hartman menar också att lärare behöver träna elever i formulating 

skills, som är att sammanfatta högt, eftersträva noggrannhet, söka efter smarta sätt att minnas 

information, kräva att få höras och be andra gruppmedlemmar att planera högt. Slutligen träna 

elever i fermenting skills, som innebär att de ska kritisera idéer och inte personer, be om 

förklaringar, ställa djupgående frågor och kontrollera gruppens arbete (Hartman, 1996).  

4.3.4. Rollen som förebild 
Lärare har även rollen som förebild. Xia et al. (2007) säger att ett sätt att öka elevers 

självförtroende att lära sig matematik genom att själva ställa frågor och lösa problem är att 

börja med att skapa möjligheter för elever att genom observation och imitation lära sig 

grundläggande kunskaper i att ställa frågor. Här blir läraren en förebild för hur arbetet med att 

lösa problem kan gå till (Xia et al., 2007).  

4.3.5. Uppföljande roll 
Att följa upp elevers arbete har av flera forskare (Ridlon, 2009; Shimizu, 2013 & Taflin, 

2007) betonats som en avgörande punkt för elevers lärande. Taflin (2007) menar att den 

viktigaste rollen lärare har är att följa upp elevers lösningar och utifrån deras förslag 

”strukturera, jämföra utan att värdera, diskutera, dra slutsatser och generalisera” (s. 225). 

Taflin (2007) säger också att om lektionen hade en avslutande redovisningsfas, fas 4, eller 
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inte verkade vara avgörande för elevernas möjligheter till lärande. Denna fas hjälpte eleverna 

att se vad som var det viktiga att ta med sig från lektionen och redde ut missförstånd som 

kunde ha uppstått. Möjligheter fanns att utgå från elevers felaktiga lösningar och ge elever 

chansen att prova sina svar och ändra sin uppfattning. Det kunde också fungera som 

inspiration till andra elever att testa sina lösningar (Taflin, 2007). Shimizu (2013) säger att det 

är viktigt att lärare tillkännager eleven som har kommit på en lösningsmetod. Läraren kan 

tillkännage eleven genom att namnge metoden efter den elev som utarbetat den. Shimizu 

menar att genom att namnge metoden efter eleven och använda namnet under diskussionen 

kan lärare öka elevers intresse för diskussionen. Taflin (2007) tar också upp att när elever 

själva har formulerat problem så måste lärare komma ihåg att följa upp dem. 

 

Clark och Roche (2009) har observerat svårigheter i fas 3, sammanfatta lektionen i en 

helklassdiskussion runt de matematiska målen för lektionen. Om lärare under arbetets gång 

observerat eleverna så att hen vet vilka svårigheter olika elever har så kan dessa aspekter tas 

upp i den avslutande diskussionen (Clark & Roche, 2009). Enligt Clark och Roche sker ett 

sätt att skapa lärtillfällen genom valet av elever som presenterar sina diskussioner inför de 

andra i klassen. Detta val är viktigt för att maximera klassens lärande (Clark & Roche, 2009). 

En möjlig väg menar Clark och Roche är att först låta en grupp som har gjort vissa framsteg 

men inte kommit hela vägen fram presentera sin lösning, här finns kanske möjlighet att 

uppmärksamma en vanlig missuppfattning. Sen låter läraren en grupp som har lyckats lösa 

uppgiften på ett vanligt sätt visa sin lösning. Slutligen skulle läraren kunna avsluta med en 

grupp som gjort en innovativ/elegant lösning dela med sig av sina tankar. Ofta räcker det med 

att två eller tre grupper redovisar. Clark och Roche säger också att det gynnar elever om lärare 

under helklassdiskussionen fokuserar på kopplingar, generalisering och transfer. Lärare kan 

fråga eleverna om vilka saker de har lärt sig idag som kan hjälpa dem lösa andra problem, om 

metoden eller strategin kan fungera oavsett vilka siffror som används och när de kan använda 

denna strategi i andra sammanhang än i just denna typ av uppgift (Clark & Roche, 2009).   
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5. Diskussion 
Diskussionen är indelad i fem delar som lyfter fram viktiga aspekter av resultatet i detta 

konsumtionsarbete. Den genomgående tron på eleven, vikten av en god kommunikation i 

klassrummet och möjligheter och hinder med matematikundervisning via problemlösning 

diskuteras och kopplas ihop med teoridelen samt kursplanen i matematik. Studiens syfte var 

att studera vad tidigare forskning säger om hur lärare i grundskolan kan arbeta med 

problemlösning som arbetssätt för att utveckla elevers matematiska kunnande. I den 

avslutande reflektionen ges en sammanfattad bild av detta där jag knyter ihop resultatet med 

den teoretiska bakgrunden och slutligen summeras resultatet i en kort slutsats. 

5.1. Eleven kan 
Det råder en stor enighet inom forskningsfältet om att undervisa matematik via 

problemlösning är ett arbetssätt som ökar elevers matematiska kunskap, vilket jag ser hos 

Ridlon (2009), Shimizu (2013), Xia et al. (2007), Breyfogle och Williams (2008) och hos 

Clark och Roche (2009). En tydlig likhet mellan flera forskares syn är tron på att elever kan; 

att faktiskt överlåta ansvar till dem. Trots stora likheter fokuserar metoderna på olika saker. 

PCL fokuserar på att eleverna själva bedömer användbarheten hos lösningsförslagen (Ridlon, 

2009). Kärnan i SCPBI ligger i att eleverna tränar i att ställa egna frågor och genom detta blir 

de mer kreativa problemlösare och utvecklar en problemförståelse (Xia et al., 2007). 

Strukturerad problemlösning handlar om att jämföra olika lösningars för- och nackdelar 

utifrån lösningar som eleverna själva kommit fram till (Shimizu, 2013). I dessa metoder utgår 

undervisningen utifrån elevers aktiva roll, deras förmåga att se vilken lösning som har bäst 

användbarhet, deras förmåga att ställa frågor som ett led i att lösa problem och att det 

matematiska samtalet i klassrummet utgår från elevernas lösningsförslag. Genom att överlåta 

ansvar åt eleverna skapar arbetsmetoderna möjlighet för eleverna att utveckla ett produktivt 

förhållningssätt. Produktivt förhållningssätt har beskrivits som tilltro till den egna förmågan, 

vilket enligt kursplanen i matematik är ett av syftena med matematiken i skolan (NCM 2001:1 

& Skolverket, 2011a). 

5.2. Klassrumskommunikation  
En viktig förutsättning för matematikundervisning via problemlösning är en god 

klassrumskommunikation och som flera forskare (Ahlström et al., 1996; Boaler, 2011 & 

Silver & Smith, 2001) betonar är det matematiska samtalet ett sätt för lärare att få kunskap om 

vad elever kan och för eleverna ger det möjlighet att reda ut oklarheter. Studierna som 



 

 

31 

presenterats i resultatet visar på att kommunikationen i klassrummet har en viktig roll för 

undervisningens framgång. SCPBI fokuserar på att träna eleverna i att formulera egna frågor 

för att utveckla deras problemförståelse och förmågan att lösa problem (Xia et al., 2007). PCL 

har som mål att stärka elevers kommunikation där lärarens roll är att skapa en miljö med 

matematisk argumentation, hypoteser, gissningar och effektiv kommunikation (Ridlon, 2009). 

Med PCL får eleverna möjlighet att utveckla sin argumentationsförmåga, som i NCM 2001:1 

beskrivs som att tänka logiskt och reflektera, förklara, troliggöra och berättiga matematiska 

påståenden, vilket är en del av kommunikationsförmågan som eleverna ska utveckla i 

skolmatematiken (Skolverket, 2011a).  

 

Som Taflin (2007) beskriver ges eleverna möjlighet att utveckla sina matematikkunskaper när 

de pratar matematik och hon ser problemlösning som ett sätt kring hur man kan organisera 

detta samtal. Ett exempel på hur lärare kan organisera arbetet är genom användning av 

värdefulla problem. Värdefulla problem ska genom att skapa tillfällen för diskussion 

underlätta resonemang och kommunikation samtidigt som läraren efterfrågar hur och varför 

en elev har gjort på ett visst sätt (Breyfogle & Williams, 2008). Eleven måste här motivera 

sina svar och tränas i att formulera dem så att det blir begripligt för andra och samtidigt 

utveckla sin egen förståelse. Genom att arbeta med värdefulla problem får eleverna träna sin 

kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och sin strategiska kompetens. Strategisk 

kompetens är att formulera, representera och lösa matematiska problem, vilket i kursplanen 

beskrivs som problemlösningsförmåga (NCM 2001:1; Skolverket, 2011a). 

5.3. Möjligheter och hinder 
Studierna i resultatdelen visar att både elever som har lätt respektive svårt för matematik har 

nytta av att lära sig matematik via problemlösning. Resultatet från PCL visar att 

lågpresterande elever verkar gynnas mer än högpresterande elever, vilket kan skapa 

möjligheter för läraren att utjämna skillnaderna dem emellan (Ridlon, 2009). I kursplanen 

(Skolverket, 2011a) lyfts att eleven ska utveckla kunskaper om ”matematikens användning i 

vardagen” (s. 62). Genom att använda typ 2-problem kan läraren koppla ihop matematik med 

elevers vardag och därmed skapa möjligheter för elever att utveckla ett helhetsperspektiv – 

med andra ord se matematikens roll i samhället. Typ 2-problem testades på både låg- och 

högpresterande elever och resultaten tyder på att typ 2-problem kan motivera elever att arbeta 

med matematik när de ser hur matematik hänger ihop med omvärlden (Clark & Roche, 2009). 
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Svårigheten med matematikundervisning via problemlösning ligger i att implementera det på 

ett effektivt sätt. Silver och Smith (2001) betonar uppgiftens roll och menar att när lärare ska 

ändra sätt att arbeta så är det lätt att de använder samma typ av uppgifter som de tidigare 

arbetat med och många av dessa uppgifter saknar möjligheter till rik kommunikation. En 

lösning kan vara att använda rika matematiska problem, så som Hagland et al. (2005) 

definierat dem, eftersom dessa problem ska vara lätta att förstå och alla måste kunna arbeta 

med dem samt de måste ”kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar” (Hagland et al., 2005, s. 29). Clark och Roches (2009) studie visar på svårigheter 

för läraren att leda arbetet med komplexa problem, som exempelvis svårigheter när elever 

löser problemen olika snabbt. Lärare kan i kombination med rika problem förbereda sig 

genom att ha tankeväckare och extra uppgifter som bygger på ursprungsproblemet (Sullivan 

et al., 2006). Sullivan et al. menar att lärarens roll i ett heterogent klassrum blir att hitta 

specifika uppgifter anpassade för både de elever som har svårigheter i matematik och för de 

högpresterande eleverna.  

 

Vi kan se att studierna beskriver att arbetet kan ske både enskilt och i grupp men de lägger 

mest fokus på grupparbeten. PCL visade på att grupparbete ofta var till fördel och detta 

arbetssätt hjälpte även dem som inte hade engelska som modersmål; klasskamraterna hjälpte 

dem igenom språkbarriären (Ridlon, 2009). Detta kan ställas mot Hartman (1996) som menar 

att riskerna med detta arbetssätt är att det blir ineffektivt. Svårigheter i samarbete kan uppstå, 

där gruppen snarare stjälper än hjälper elevernas matematiska utveckling. För vissa elever kan 

det vara mer givande att arbeta enskilt och i dessa fall kan flexibilitet i arbetssättet vara 

avgörande, som att elever får möjlighet att arbeta i grupp men även enskilt (Hartman, 1996). 

5.4. Avslutande reflektioner  
Resultatet av detta konsumtionsarbete tyder på att undervisa matematik via problemlösning är 

ett bra arbetssätt för att utveckla elevers matematiska kunnande. Taflins (2007) studie visade 

på att tillfällen till lärande möjliggjordes utifrån de roller som lärare och elever tog i 

klassrummet. Denna studie visade på fem centrala lärarroller i matematikundervisning via 

problemlösning, den planerande rollen, den organiserande rollen, den handledande rollen, 

rollen som förebild och den uppföljande rollen. Dessa lärarroller förekommer samtidigt som 

arbetet med olika uppgiftstyper och arbetsmetoder sker.  
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Som Silver och Smith (2001) framhåller, tror jag att det centrala ligger i uppgiften och vilken 

typ av svar som lärare kräver av elever. Silver och Smith studie har visat att det är viktigt att 

använda sig av en öppen uppgift som möjliggör givande matematiska diskussioner och detta 

stämmer med vad Bergsten (2006) förespråkar. Enligt Hagland et al.:s (2005) definition av 

problem ska det inte finnas en på förhand given procedur för eleverna att använda och för att 

betraktas som rika problem måste de kunna lösas på flera olika sätt och innebära en utmaning 

för eleverna. Det som jag ser skiljer värdefulla problem från rika problem är att värdefulla 

problem lägger mer betoning på att problemen ska ge möjlighet att träna viktiga färdigheter 

(Cai & Lester, 2010). Cai och Lester tar också upp att problemen behöver skapa möjligheter 

för lärare att uppmärksamma vad elever kan och vilka svårigheter de stöter på. Taflin (2007) 

har istället med aspekterna att rika matematiska problem ska kunna förstås av alla, punkt 2, 

och att problemet ska leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem, punkt 

7; dessa kriterier saknas hos värdefulla problem. Jag kan se att gemensamt mellan studierna i 

resultatdelen är att de använder sig av en viss typ av problem i sina aktiviteter. Om problemen 

i studierna uppfyller alla kriterier för rika problem eller ej framgår inte men en röd tråd är att 

de omfattar en hög grad av komplexitet där elever måste anstränga sig för att hitta en lösning.  

 

Min tolkning av resultatet är att när elever arbetar med problem med hög grad av komplexitet, 

oavsett om läraren väljer rika eller värdefulla problem, så ges de stora möjligheter att utveckla 

sin problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikations-

förmåga vilket är fyra av de fem förmågorna som elever ska utveckla enligt kursplanen 

(Skolverket, 2011a). Den förmåga som återstår är procedurförmåga, som enligt NCM 2001:1 

innebär att på ett flexibelt sätt tillämpa olika slags procedurer och algoritmer. Även om 

resultatet av detta konsumtionsarbete inte tydligt visar på att procedurförmåga ligger i fokus 

vid matematikundervisning via problemlösning kan vi anta att den utvecklas genom arbete 

med matematiska problem. Här blir lärarens roll att planera utformningen av problemet 

central och genom detta styra vilken matematik som problemen ska belysa. Exempelvis 

visade Clark och Roches (2009) studie att arbetet med ett typ 2-problem innebar att elever 

utvecklade kunskaper i att beräkna skala. Jag menar att i och med att elever arbetar med att 

lösa matematiska problem behöver de utveckla färdigheter i procedurer och metoder som ett 

redskap för att lösa problemen. Eleverna kan samtidigt utveckla kunskaper om det specifika 

matematiska innehållet som kursplanen föreskriver om lärare bygger problem på det 

innehållet. Ett exempel på att procedurförmågan kan utvecklas är Breyfogle och Williams 
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(2008) studie där användning av ett värdefullt problem resulterade i att alla elever lyckades 

beräkna förfluten tid. Som beskrivits i föregående stycke lägger värdefulla problem större 

fokus på att eleverna ska träna viktiga färdigheter, än vad rika problem gör, vilket kan vara ett 

argument för användning av värdefulla problem när målet är att utveckla procedurförmågan. 

Dessa exempel stämmer med Lester och Lambdins (2006) syn att matematikundervisning via 

problemlösning bör vara ett arbetssätt för att nå nya kunskaper inom matematik. 

 

Lester och Lambdin (2006) beskrev att huvudmålet med problemlösning är att elever ska lära 

sig matematik med förståelse. Genom att studera de tre arbetsmetoderna i resultatdelen kan vi 

se att de fokuserar på de matematiska processerna. Detta kan kopplas till det Skott et al. 

(2010) beskriver att arbetssätt som fokuserar på process, genom att undersöka, förklara och 

söka efter mönster, utvecklar elevers förståelse för de matematiska relationerna. Lärarens roll 

att handleda eleverna kan i matematikundervisning via problemlösning innebära att läraren 

betonar vikten av att vara villiga att ta risker och göra fel och inte minst att värdera processen 

inte bara slutprodukten (Hartman, 1996). Jag tolkar att den huvudsakliga skillnaden mellan 

arbetsmetoderna i resultatdelen ligger i vilken del av problemlösningsprocessen som de 

fokuserar på: uppgifternas utformning, ställa matematiska frågor eller lösningsförslag. Tittar 

vi specifikt på när elever ska börja arbeta med att ställa egna frågor kan lärare, som Xia et al. 

(2007) beskriver, agera förebild och låta eleverna imitera, vilket kan stärka deras 

självförtroende som problemlösare och därmed kan deras produktiva förhållningssätt 

utvecklas. Som diskuterats i avsnitt 5.2 är klassrumskommunikationen en central del och detta 

anser jag gäller oavsett vilket arbetssätt läraren använder. För att kunna utgå ifrån eleverna 

måste läraren veta var svårigheterna ligger, samtidigt som elever genom diskussioner får 

möjlighet att lära sig av varandra. Jag tror, som Taflin (2007) säger, att lärarens roll att 

organisera arbetet på ett sätt som ger elever tillräckligt med tid för att själva sätta sig in i 

problemet är viktigt för att underlätta delaktighet i kommande diskussioner.  

 

Jag betraktar matematikundervisning via problemlösning både som en diskuterande och en 

laborerande verksamhet där elever genom varierade utbud av resurser får möjlighet att 

utveckla ett helhetsperspektiv, ett produktivt förhållningssätt, begreppslig kunskap, 

kommunikativ förmåga, strategisk kompetens och argumentationsförmåga. Efter 

resultatgenomgången kan vi se att matematikundervisning via problemlösning utvecklar 

samma typ av egenskaper som den strukturerande inommatematiska, den laborerande och den 
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diskuterande verksamheten som presenterats av Samuelsson (2007) och därmed lyckas 

matematikundervisning via problemlösning kombinera tre av fyra av Samuelssons (2007) 

beskrivna verksamheter i skolan. 

 

Hur en lärare ska arbeta beskrivs inte i kursplanen utan det viktiga är vilka förmågor eleverna 

utvecklar och vilket centralt innehåll eleverna arbetar med (Skolverket, 2011a). Forskning 

(Ridlon, 2009; Shimizu, 2013 & Taflin, 2007) tyder på att en avgörande lärarroll är att följa 

upp elevernas arbete och knyta ihop kunskapen. Genom att följa upp arbetet kan läraren ge 

eleverna möjlighet att utveckla flera av de matematiska förmågor som kursplanen föreskriver 

men om matematikundervisning via problemlösning är tillräckligt för att utveckla 

procedurförmågan återstår att diskutera. Både Samuelsson (2007) och Boaler (2011) påpekar 

vikten av att använda flera olika arbetssätt och som beskrivits i föregående stycke kombinerar 

matematikundervisning via problemlösning tre av fyra av de verksamheter Samuelsson (2007) 

beskriver. Jag tolkar resultatet av denna studie som att detta arbetssätt inte kan ses som den 

fjärde övande verksamheten, där läraren fördelar ut innehållet och eleverna tränar individuellt 

på behärskande av procedurer. Jag anser också att ingen ensam metod kan inkludera allt utan 

att en variation av arbetssätt ger bästa förutsättningar för att möta olika elever och hjälpa dem 

att utveckla olika kunskaper. Jag tror dock att matematikundervisning via problemlösning är 

ett bra sätt för elever att lära sig matematik med förståelse och att insatser från läraren kan ge 

elever med varierade förutsättningar goda chanser att utveckla sin matematiska kunskap.  

5.5. Slutsats 
Avslutningsvis visar denna studie på att lärare kan utveckla elevers matematiska kunnande 

genom att undervisa matematik via problemlösning. Genom att överlåta ansvar till eleven, 

arbeta för en god klassrumskommunikation och att stödja både låg- och högpresterande elever 

finns det goda förutsättningar för att detta arbetssätt ska stödja elevers utveckling av sitt 

matematiska kunnande. Det är viktigt att skapa tid för implementering av detta arbetssätt och 

att lärare reflekterar över sina olika roller eftersom det avgör vilka möjligheter till lärande 

som skapas för elever, samtidigt som utformning av problem är en central del i arbetet. 

Problemlösning är ett arbetssätt, en förmåga och ett innehåll. Jag menar att problemlösning 

som arbetssätt kan utveckla elevers matematiska kunnande som både matematikens förmågor 

och innehåll är en del av. Jag anser att sträva efter en undervisning som utvecklar elevers 

förståelse för begrepp och matematiska principer bör ligga som grund för undervisning och 

med det syftet är matematikundervisning via problemlösning ett bra arbetssätt.   
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Bilaga 1 – Ett exempel på ett värdefullt problem 
Nedan presenteras ett exempel på ett värdefullt problem som Breyfogle och Williams (2008, 

s. 277) har använt i en årskurs fyra; exemplet är fritt översatt av författaren till detta arbete. 

 

Del 1 av problemet: Eleverna fick skapa sitt eget skolschema för en dag. Varje elev skulle 

göra klart ett tomt schema, se tabell 1, genom att disponera tiden för åtta givna lektioner och 

bestämma när lektionerna skulle starta och sluta. 

 

Tabell 1 Ett tomt schema. (Breyfogle & Williams, 2008, s. 277). 

 
 

Ramar: Eleverna fick några punkter att ta hänsyn till, se tabell 2 på nästa sida. Punkterna var 

till för att eleverna skulle gå utöver lättare lösningar, som exempelvis att enbart välja hel- och 

halvtimmes förslag. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabell 2 Variabler som skapar begränsningar. (Breyfogle & Williams, 2008, s. 277). 

 
Del 2 av problemet: Eleverna placerades i blandade grupper och instruerades att diskutera 

varandras scheman och välja ett schema som de skrev av på en affisch för att kunna hänvisa 

till senare. Eleverna skulle utvärdera varandras scheman och använda checklistan, se tabell 2, 

och kontrollera att de uppfyllde kriterierna. Sedan fick gruppen välja det schema som 

varierade mest i aktivitetslängd.  

 

Del 3 av problemet: Utifrån det schema de valde skulle de nu i smågrupper svara på sex 

undersökande frågor, se figur 1, som inkluderade en jämförelse med ett schema som läraren 

hade skapat med varierande start- och sluttid. Som helklass hade de sen möjlighet att berätta 

om hur arbetet gått till för att komma fram till det schema som smågrupperna hade valt och 

hur gruppen hade svarat på de undersökande frågorna. 

 
Figur 1 Undersökande frågor. (Breyfogle & Williams, 2008, s. 278). 



 

 

Bilaga 2 – Ett exempel på ett typ 2-problem 
Nedan presenteras ett exempel på ett typ 2-problem som Clark och Roche (2009, s. 26-28) har 

använt i en årskurs femma; exemplet är fritt översatt av författaren till detta arbete. 

 

Introduktion till problemet: Eleverna fick börja med att berätta om de hade sett en vägskylt 

som visade i vilken riktning och hur långt bort olika viktiga platser låg från den plats där de 

befann sig. Elever som sett denna typ av vägskylt fick berätta om sina erfarenheter. 

 

Problemet: Eleverna fick se en bild på en sådan vägskylt, se figur 2, och de fick sedan arbeta i 

par för att hitta den plats där denna vägskylt satt.  

 

 
Figur 2 Vägskylt. (Clark & Roche, 2009, s. 26) 

 

Arbetsgång: Eleverna fick börja med att berätta om sina första idéer om platsen. Sedan fick 

eleverna jobba fritt och lösa problemet på det sätt som de själva föredrog. Alla par fick en 

varsin kartbok. Läraren presenterade olika idéer för de elever som hade svårt att komma igång 

själva, exempelvis så föreslog läraren att välja en stad som stod på skylten och ta reda på hur 

långt på kartan som den platsen skulle vara från skyltens plats, och därigenom fundera vilken 

stad som skulle kunna ha denna vägskylt. Utmaningar som hur avstånden på kartan relaterade 

till avstånden i verkligheten uppstod. Eleverna arbetade med olika kartor, ibland fanns 

städerna på vägskylten med på kartan, ibland inte, vilket ledde till att de behövde hoppa 

mellan kartor med olika skalor. Under arbetets gång introducerades ett nytt hjälpmedel, en 

kompass, för att kunna mäta mer exakt. Avslutningsvis fick några elever berätta om sina 

resonemang inför klassen och på detta sätt visa på en variation av lösningar. I vissa klasser 

fick eleverna berätta om den matematik de lärt sig. 
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