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Sammanfattning 

Inledning 

I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (2018, ss. 54–58) står det 

både i syftet samt i det centrala innehållet att eleverna ska arbeta med problem och 

problemlösning. Enligt våra egna erfarenheter, från den verksamhetsförlagda utbildningen, 

faller detta ämne ofta i skymundan. Det fokuseras snarare på rutinuppgifter, i vilka elever 

följer arbetsprocessen utifrån lärarens instruktioner. I detta arbete har vi tagit upp vad 

forskning säger om problemlösning i matematikämnet.  

Syfte 

Kunskapsöversiktens syfte är att analysera vad som kännetecknar forskningen kring 

problemlösning i matematikämnet i årskurserna 4–6 samt reflektera kring hur problemlösning 

kan bedrivas i matematikundervisningen. 

Metod  

Urvalet av artiklarna samlades in genom en systematisk litteratursökning via databaserna 

Primo, ERIC (ProQuest) och SwePub innehållande orden: problem solving mathematics, 

problem-solving in mathematics som är vetenskapligt granskade, publicerade senaste tio åren 

och berör årskurserna 4–6. 

Resultat 

Resultaten från analysen och kartläggningen ger verktyg och modeller att applicera i 

undervisningen i arbetet med problemlösning. De presenterar en rad viktiga aspekter i arbetet 

med problemlösning och lyfter vikten av motivation och synen på problemlösning för att 

arbetet ska bli meningsfullt. De lyfter även upp vikten av att problemlösning i undervisningen 

kan utveckla elevernas kunskaper att lösa olika problem i matematiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 

FÖRORD  
 

Denna kunskapsöversikt har varit en ynnest att skriva, även fast det har varit ett hårt arbete, 

där vi har lärt oss mycket om problemlösning inom matematiken och om varandra. 

Fördelningen av arbetat har delats lika när det kommit till sökning och läsning av de artiklar 

som vi använt oss av. Vi har även suttit tillsammans under skrivprocessen och diskuterat fram 

och tillbaka. Vi hoppas att vårt val av ämne kommer uppmärksammas av framtida 

lärarstudenter och lärare eftersom vi anser att problemlösningsundervisningen kan stärka 

elevers kunskaper och färdigheter inom matematikämnet. Vi vill även frambringa ett stort 

tack till vår fantastiska handledare, Daniel Arnesson, som har tagit sin tid att hjälpa och stötta 

oss under denna arbetsprocess.  

 

Johannes Butros & Linus Carlsson  
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INLEDNING 
När vi ser tillbaka på vår egna skoltid och den matematikundervisning vi fått så har läromedel 

och färdighetsträning stått i centrum. Detta är en bild av skolmatematiken som befästs genom 

de omgångar vi haft ute på skolor under vår verksamhetsförlagda utbildning. Under 

lärarutbildningen har vi fått lära oss att den kreativa och problemlösande matematiken är en 

viktig del av undervisningen och något som Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr 11) (2018, ss. 55–56) har med i både syfte och centralt innehåll. 

Lithner (2008, ss. 255–256) skriver dock att problemlösning inte får lika stort utrymme i 

matematikundervisningen. I Lgr 11 (2018, s. 55) nämner de att undervisningen i matematik ska 

bidra till att eleverna ska få möjligheterna att utveckla sina kunskaper att lösa problem samt 

reflektera samt värdera valda strategier, metoder, modeller och resultat. Så varför arbetar inte 

lärarna med detta i mellanstadiet när läroplanen tydligt understryker att eleverna ska få denna 

slags undervisning? En del av svaret kan komma från O’Shea och Leavys (2013) undersökning 

där en av lärarna, Mike, uttrycker sig på följande sätt angående problemlösning. 

 
… I have a maths programme that does not appear to be covered in this. What is  

the end objective of all this, the visible results? They are not doing traditional 

bookwork that is expected of me by all the partners here. I think it is ingrained in 

me that there must be quantifiable results visible regularly.  
 

      (O’Shea & Leavy 2013, p. 311) 

 

Inom matematiken, enligt Boesen (2009, s.31), har elever sällan svårigheter att lösa 

rutinuppgifter, som exempelvis algoritmer, men i problemlösningssituationer blir det svårare. 

Där möter eleverna uppgifter som inte kan lösas på rutin utan de behöver skapa en strategi för 

att lösa problemet. Boesen (2009, ss. 36–37) lyfter även fram i sin undersökning angående 

skillnaderna mellan de nationellt-konstruerade och lärarkonstruerade prov som införs har olika 

fokus inom olika matematiska områden, de lärarkonstruerade har störst fokus på algoritmer. 

 

I detta arbete undersöks problemlösning i ämnet matematik och arbetet med problem. Inom 

matematiken skiljer vi på rutinuppgift/standarduppgift och på problem, artiklarna i denna 

forskningsöversikt kallar detta routine problem i förhållande till non-routine problem. Hagland, 

Hedrén och Taflin (2005, ss. 27–28) förklarar begreppen närmare och skriver att ett problem 

kräver ansträngning att lösa och det finns ingen given procedur på förhand. 

Rutinuppgift/standarduppgift är eleverna bekanta med och blir således endast färdighetsträning. 

Det kan alltså vara så att ett problem för en elev kan vara en rutinuppgift för en annan. 

Syfte och frågeställning 

I detta arbete har vi för avsikt att undersöka vad som kännetecknar forskning kring 

problemlösning inom ämnet matematik i årskurserna 4–6. Vi har även analysera vad forskning 

lyfter om lärares, lärarstudenters och elevers syn på problemlösning samt vilka strategier 

forskare förespråkar inom problemlösning. För att besvara vårt syfte använder vi följande 

frågeställningar:  

 Vad kännetecknar forskning kring problemlösning inom matematiken i årskurs 4–6? 

 Vad säger forskning om hur problemlösning kan bedrivas i matematikundervisningen i 

årskurs 4–6? 

I översikten kommer vi att synliggöra studiernas syfte, metoder, urval och resultat/slutsatser.  

 



 

 

METOD 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, ss. 74–75) beskriver 

litteratursökningsprocessen och tar upp två sätt att söka material, manuell sökning samt 

databassökning. Vi valde att göra tre systematiska databassökningar i SwePub, ERIC 

(ProQuest) samt PRIMO. Dessa databaser valdes för att urvalet skulle innehålla ett brett utbud 

av artiklar på både svenska och engelska inom ämnet pedagogik som dessutom var peer-

reviewed, vilket Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 61) förklarar är en 

tidskriftsartikel som är kritiskt granskad av experter inom området. 

 

För att försäkra oss om en god validitet valdes sökorden med omsorg för att alla artiklar skulle 

svara på syftet. Validiteten handlar om “ett instruments förmåga att mäta det som är avsett att 

mätas” (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 105). Till exempel hur 

användningen av materialet som samlats in har gett svar på syftet och frågeställning. Sökorden 

som användes i sökningarna svarar direkt på syftet och frågeställningen för denna 

forskningsöversikt. Inkluderingskriterierna leder även in den forskning som ingår i översikten 

för att svara på syftet samt säkerställa en hög validitet (se tabell 1). 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013, s. 103-104) beskriver att reliabiliteten 

handlar om en mätmetods förmåga att ge samma reultat vid upprepade tillfällen vilket vår metod 

tillåter. Genom en noggran beskrivning av de sökningar som utförts går det lätt att återupprepa 

denna forskningsöversikt. För att stärka reliabiliteten ytterligare har läsningen av artiklarna en 

hög grad interbedömarreliabilitet då dessa lästes oberoende av varandra med en god matchning. 

 

Tabell 1. Inkluderingskriterier 

Peer-Review 

Årtal 2009–2018. 

Engelska eller svenska. 

Lärare i åk 4–6, lärarstudenter för åk 4–6 eller 

elever i åk 4–6. 

Studier som hade matematisk problemlösning i 

fokus. 

 

Databassökning 

För att reducera antalet träffar och kunna göra sökningarna upprepningsbara, samt säkerställa 

artiklarnas relevans till vår frågeställning, användes citationstecken i de engelska databaserna. 

På så sätt gick antalet träffar ner avsevärt och artiklarna var relaterade till problemlösning och 

matematik, något som Backman (2016, ss. 169–170) beskriver som ett effektivt sätt för att 

exkludera irrelevanta träffar. Inkluderingskriterierna, som nämnts ovan, sattes in så att urvalet 

endast fokuserar på den ålder som avsetts att undersöka, nämligen problemlösning inom 

årskurserna 4–6. Endast forskning som bedrivits under de tio senaste åren eftersöktes samt allt 

material skulle vara peer-reviewed. För att få fram dessa kriterier i artiklarna användes booleska 

operatorer i form av ”AND” och ”NOT” efterföljt av de åldrar som efterfrågades eller 

exkluderades (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, ss. 78–79).  

 



 

 

Urval 

Vi började med att lära känna fältet innan de slutgiltiga sökningarna genomfördes med 

sökningar som problem solving och matematisk problemlösning. På så sätt lyckades vi finna de 

nyckelord som kom att användas och insåg att fältet var stort och väl utforskat. Utifrån de första 

sökningarna hittades de sökord som kom att användas i våra sökningar där vi utgick ifrån 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengströms (2013, s. 83) urvalsprocess som består av sex steg. 

Dessa sex steg är att identifiera intresseområde, bestämma kriterier, genomföra sökning i 

databaser, sök på egen hand efter ej publicerade artiklar, välja relevant litteratur och till slut 

läsa artiklarna i sin helhet. Det fjärde steget, söka på egen hand efter ej publicerade artiklar, 

utfördes aldrig eftersom de andra stegen gav oss så många resultat, detta diskuterades närmare 

i diskussionsdelen.  

 

Den första sökningen som utfördes var via sökmotorn Primo, där nyckelorden fylldes i sökrutan 

problem solving mathematics vilket gav många träffar, 338 338 stycken. Genom att sätta 

citationstecken runt sökorden så ringades syftet in eftersom då problem solving och 

mathematics var tvunget att stå tillsammans, detta resulterade i 1123 träffar. För att ta reda på 

vilka träffar som är relevanta för vårt syfte filtrerade vi sökningen med hjälp av våra 

inkluderingskriterier. Med hjälp av ett filtreringsverktyg ökade chanserna att få fram de 

relevanta artiklarna i sökningen. De filtreringar som utfördes visar stegvist hur sökningen gick 

till (se figur 1). Eftersom vårt syfte hade fokuse på problemlösning i mellanstadiet användes 

den booleska operatorn “AND” följt av ”middle school” och ”primary school” vilket 

resulterade i 75 träffar som då ringade in rätt årskurser. Därefter filtrerades artiklarna för att 

endast innehålla peer-reviewed och artiklar som publicerats de senaste tio åren (2009–2018), 

där resultatet gav oss 53 träffar. Slutligen fick vi använda oss av manuell utsållning där titlarna 

och abstracten lästes. De som inte låg i linje med vårt syfte sållades bort och detta resulterade 

de slutgiltiga 10 artiklarna (se tabell 2). 

 

Figur 1. Sökning 1 - Primo 

 
Vår andra sökning genomfördes i ERIC (ProQuest) (se figur 2) där vi använde oss av 

nyckelorden problem-solving in mathematics, vilket resulterade 12 986 träffar. Därefter 

använde vi oss av citationstecken runt sökorden, “problem-solving mathematics”, som då även 

var tvunget att stå tillsammans och resulterade 132 träffar. Sedan användes den booleska 

operatorn ”NOT” vilket i det här fallet exkluderar träffarna som innehåller “high school”, 

college och preschool som resulterade 115 träffar. Vi fortsatte att filtrera träffarna med att 

inkludera artiklar som är peer-reviewed och utförda under de senaste tio åren (2009–2018) som 

resulterade 21 träffar. Slutligen så uteslöts de artiklar som inte hade vårt syfte i fokus genom att 

läsa titlarna samt abstrakten och resulterade till fyra artiklar som användes i vårt urval, till slut 

hade vi fyra artiklar (se tabell 2). 
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Figur 2. Sökmotor 2 – ERIC (ProQuest)

 
Den tredje och sista sökningen genomfördes via sökmotorn SwePub. Vi använde oss av samma 

nyckelord fast på svenska eftersom SwePub är ett svenskt databassystem. När vi började med 

den första sökningen med våra nyckelord, matematik och problemlösning, visade resultatet 49 

träffar. Vi följde de steg som tidigare gjorts i de föregående databaserna (se figur 3) där vi 

använde oss av booleska operatorer NOT och de ord som tillade var förskola, gymnasiet och 

högstadiet vilket sållade bort de 49 träffarna till 23. Efter första steget av sökningen använde vi 

oss av filtreringsverktyget med avgränsningen att exkludera tidskrifter från populärvetenskap 

och Nämnaren samt att inkludera fulltext som gav två träffar. Anledningen till att Nämnaren 

exkluderades är att de är lättare skrivna texter, sammanfattningar, med avsikt att ge 

matematiklärare forskning på ett mer tillgängligt sätt. Vi ville ha artiklar och studier i sin helhet. 

De resterande träffarna lästes och sållades bort utifrån titel, abstrakt. Slutligen adderade vi att 

sökningen endast skulle innehålla forskning gjord de tio senaste åren och i läsningen märktes 

det att en av de två artiklarna fokuserade på fel årskurs och fick exkludera den vilket resulterade 

i en artikel till vårt urval (se tabell 2).  

 

Figur 3 - Sökmotor 3 – SwePub 

 
 

Vi hade nu fått ett mindre antal träffar och läste alla texterna i detalj för att se om de svarade på 

vårt syfte vilket de alla gjorde. Vi valde att ta med olika sorters forskning och begränsade oss 

inte enbart till empiriska studier. Det slutgiltiga urvalet resulterade i 14 artiklar (se tabell 2). 
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Tabell 2. Urval av artiklar 
 Författare Artikelnamn Publiceringsdata Databas 

1 Bal, A. Examination of the Mathematical 

Problem-Solving Beliefs and 

Success Levels of Primary School 

Teacher Candidates Through the 

Variables of Mathematical 

Success and Gender. 

Kuram ve Uygulamada Egitim 

Bilimleri, 15(5), pp.1373–1390. 

2015. 

PRIMO. 

2 Brennan et al. A Description of Fourth Grade 

Children's Problem-Solving in 

Mathematics. 

Investigations in Mathematics 

Learning, vol. 2, no. 2, pp. 33-

50. 2010. 

ERIC (ProQuest). 

3 Capraro, R.M., 

Capraro, M.M. & 

Rupley, W.H. 

Reading-Enhanced Word 

Problem Solving: A Theoretical 

Model. 

European Journal of 

Psychology of Education, vol. 

27, no. 1, pp. 91-114. 2012. 

ERIC (ProQuest) 

4 de Freitas, E. The Mathematical Event: 

Mapping the Axiomatic and the 

Problematic in School 

Mathematics. 

Studies in Philosophy and 

Education, vol. 32, no. 6, pp. 

581-599. 2013. 

ERIC (ProQuest). 

5 Eisenmann et al. The development of a culture of 

problem solving with secondary 

students through heuristic 

strategies. 

Mathematics Education 

Research Journal, 27(4), 

pp.535–562. 2015. 

PRIMO. 

6 Fagnant, A. & 

Vlassis, J. 

Schematic representations in 

arithmetical problem solving: 

Analysis of their impact on grade 

4 students. 

Educational Studies in 

Mathematics, 84(1), pp.149–

168. 2013. 

PRIMO. 

7 Lee, N., Yeo, H. & 

Hong, D. 

A metacognitive-based 

instruction for Primary Four 

students to approach non-routine 

mathematical word problems. 

ZDM, 46(3), pp.465–480. 2014. PRIMO. 

8 Nieuwoudt, S. Developing a model for problem-

solving in a Grade 4 mathematics 

classroom. 

Pythagoras, 36(2), pp.1–7. 

2015. 

PRIMO. 

9 O’Shea, J. & Leavy, 

A. 

Teaching mathematical problem-

solving from an emergent 

constructivist perspective: the 

experiences of Irish primary 

teachers. 

Journal of Mathematics 

Teacher Education, 16(4), 

pp.293–318. 2013. 

PRIMO. 

10 Olsson, J. GeoGebra, Enhancing Creative 

Mathematical Reasoning. 

Umeå: Umeå universitet. 2017. 

Kappa till doktorsavhandling. 

SwePub. 

11 Sokolowski, A., Li, 

Y. & Willson, V. 

The effects of using exploratory 

computerized environments in 

grades 1 to 8 mathematics: a 

meta-analysis of research. 

International Journal of STEM 

Education, 2(1), pp.1–17. 2015. 

PRIMO. 

12 Türkkan, B. & 

Uyar, M. 

The Metaphors of Secondary 

School Students Towards the 

Concept of "Mathematical 

Problem”. 

Çukurova University. Faculty 

of Education Journal, 45(1), 

pp.99–129. 2016. 

PRIMO. 

13 Ulu, M. Errors Made by Elementary 

Fourth Grade Students When 

Modelling Word Problems and 

the Elimination of Those Errors 

through Scaffolding. 

International Electronic 

Journal of Elementary 

Education, 9(3), pp.553–580. 

2017. 

PRIMO. 

14 Westwood, P. The problem with problems: 

Potential difficulties in 

implementing problem-based 

learning as the core method in 

primary school mathematics. 

Australian Journal of Learning 

Difficulties, 16(1), pp.5–18. 

2011. 

PRIMO. 

 



 

 

Metod för kartläggning 

Under kartläggningen analyserades de 14 artiklarna för att kartlägga deras syfte, metoder och 

resultat/slutsatser. Kartläggningen presenteras i en bilaga (se bilaga 1) samt en löpande text. I 

tabellen ges en översikt över artiklarnas syfte/frågeställning, metod, urval samt var de kommer 

ifrån och resultat. I den löpande texten besvaras frågan vad kännetecknar forskning kring 

problemlösning inom matematiken i årskurs 4–6? För att avgöra artiklars styrkor och svagheter 

samt dess relevans har vi även kartlagt antal referenser och huruvida artiklarna är forskning, 

rapporter eller annat material. Nilholm (2017, s. 47) skriver att en djupare analys på alla delar 

är ett mycket omfattande arbete, vi väljer därför att göra den djupare analysen på resultatdelen 

eftersom det kan ge oss svar på vår andra frågeställning vad säger forskning om hur 

problemlösning kan bedrivas i matematikundervisningen i årskurs 4–6 och ger exempel på 

didaktiska konsekvenser. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESULTAT 

Övergripande beskrivning av artiklarna 

I denna del görs en övergripande beskrivning av artiklarnas syfte, metod, urval och 

resultat/slutsatser, land som finns beskrivna i tabellform (se bilaga 1). 

Analys 

Syften 

Det gemensamma syftet för samtliga 14 artiklar är att presentera förslag på hur en 

problemlösande matematikundervisning ska kunna ske i årskurs 4–6. De olika artiklarna har 

dock fokus på skilda delar. Sju av de 14 artiklarna (Brennan et al. 2010, Eisenmann et al. 2015, 

Fagnant & Vlassis 2013, Lee, Yeo & Hong 2014, Olsson 2017, Sokolowski & Willson 2015 

och Ulu 2017) belyser olika strategier och verktyg som kan användas i ett problemlösande 

klassrum. Två artiklar (Capraro, Capraro & Rupley 2012 och Nieuwoudt 2015) har för avsikt 

att skapa modeller att applicera i klassrummet gällande läsförståelse inom problemlösning och 

en som vill skapa en generell modell för hur problemlösning borde presenteras i dessa åldrar. 

Tre artiklar (Bal 2015; O’Shea & Leavy 2013 och Türkkan & Uyar 2016) utgår ifrån elevernas 

och lärarstudenters attityder och tankar gentemot matematik och problemlösning för att se om 

det finns hinder där som kan elimineras för att undervisningen ska bli meningsfull och bättre. 

En artikels syfte (Westwood, 2011) är att lyfta sina egna åsikter och tankar kring 

problemlösning som kärnmetod inom matematikundervisningen. Till sist finns det en artikel 

(De Freitas, 2013) som särskiljer sig något från de andra då den ligger på ett filosofiskt plan där 

författaren vill ändra synen på matematiska händelser för att underlätta elevers tänkande kring 

problemlösning, för att på så sätt underlätta arbetet med problem. 

Metoder 

Fem av de 14 artiklarna (Brennan et al. 2010; Eisenmann et al., 2015; Fagnant, A. & Vlassis 

2013; Lee, Yeo & Hong 2014 och Sokolowski, Li & Willson 2015) har kvantitativa studier där 

verktyg och metoder, för att underlätta problemlösning, utforskas. De studier (Nieuwoudt 2015; 

O’Shea & Leavy 2013 och Türkkan & Uyar 2016) som var inriktade mot att undersöka attityder 

och inställningar till ämnet, matematik och problemlösning, är kvalitativa samt (De Freitas 

2013) som gjorde en kvalitativ undersökning av hennes egna tankar kring matematik. Tre av 

artiklarna (Bal 2015; Olsson 2017 och Ulu 2017) kombinerar kvalitativa och kvantitativa 

metoder för att ta reda på om prestationer och syn på ämnet har någon korrelation. En av 

artiklarna fokuserar på hur problem som uppstår inom problemlösning kan elimineras med hjälp 

av scaffolding (Ulu 2017). Olsson (2017) är en avhandlingskappa som utgår från fyra artiklar 

som använder sig av både kvantitativ och kvalitativ forskning. Det finns även två artiklar med 

i urvalet som saknar en tydlig metod, en artikel (Westwood 2011) är ett paper där forskaren 

presenterar sin egen uppfattning om ämnet och refererar till redan befintlig litteratur. Till sist 

finns även en forskningsöversikt (Capraro, Capraro & Rupley 2012) med syftet att skapa en 

modell över läsförståelse inom problemlösning. 

 

 

 

 



 

 

Urvalen 

Syftet med vår översikt fokuserar på årskurserna 4–6 och därför är alla deltagare verksamma 

inom dessa årskurser. Det finns dock i vissa fall äldre eller yngre elever, men det har i samtliga 

artiklar funnits deltagare som jobbar eller undervisas i årskurs 4–6. Åtta artiklar (Brennan et al. 

2010; Eisenmann et al. 2015; Fagnant & Vlassis 2013; Lee, Yeo & Hong 2014; Nieuwoudt 

2015; Olsson 2017; Türkkan & Uyar 2016 och Ulu 2017) har sin fokus på elever, en artikel 

(Bal 2015) handlar om lärarstudenter, en annan (O’Shea & Leavy 2013) behandlar lärare och 

fyra stycken (Capraro, Capraro & Rupley 2012; De Freitas 2013; Sokolowski, Li & Willson 

2015 och Westwood 2011) utgår från befintlig litteratur och sammanställer resultat från tidigare 

forskning som behandlar både lärare och elever. 

 

Antalet deltagare i primärstudierna varierar från 5–248. Detta beror på den variation som finns 

i studierna där en fallstudie endast har fem deltagare i fokus medan det i andra artiklar behövs 

större grupper för att kunna generalisera resultat utifrån, exempelvis, attityder till 

problemlösning. 

Länder 

Forskning som berör problemlösning inom matematik är utspritt över flera kontinenter och 

majoriteten av studierna i vårt urval är genomförda i Europa, fördelningen av länder inom 

Europa är Sverige (1), Irland (1), Tjeckien (1), Luxemburg (1) och Turkiet (3). Det resterande 

urvalet genomfördes i andra länder som USA (5), Australien (1), Singapore (1) och Sydafrika 

(1). Det syns tydligt att forskning inom problemlösning i matematik är väldigt utspritt och 

aktuellt i princip hela världen. Det är svårt att säga något vidare om de olika ländernas och 

kulturernas forskning då det är varierad forskning från de olika länderna. De studier från Turkiet 

utmärker sig dock till en viss del eftersom två av deras forskningsprojekt behandlar attityder, 

vilket även noterades i de initiala sökningarna som gjordes. 

Resultaten 

Bal (2015, ss. 1385–1386) kommer fram till att blivande lärare måste ha en positiv bild av 

ämnet matematik som de kan föra vidare till sina elever. Förståelse för matematik, 

problemlösarförmåga och en känsla av att ämnet är viktigt korrelerar till varandra. Om känslan 

bidrar till förståelsen eller om det är förståelsen som bidrar till känslan är dock oklar, men det 

som påvisas i artikeln är att det är viktigt med en positiv känsla för ämnet för att göra arbetet 

meningsfullt för eleverna. Denna bild stärks av Türkan och Uyar (2016, ss. 112–113) som 

kommer fram till att elever tycker väldigt olika om ämnet matematik och problemlösning, de 

som tycker det är roligt och spännande och de som tycker ämnet är svårt och tråkigt. Det är 

därför mycket viktigt att hålla undervisningen på en nivå som tillåter alla elever att lyckas och 

så de behåller en positiv inställning till problemlösning och det fortsatta lärandet.  

 

I den sydafrikanske studien är Nieuwoudt (2015, s. 1) inne på samma spår som ovan nämnda 

forskare och har uppmärksammat att eleverna har en negativ attityd mot matematik, vilket kan 

vara en orsak till de låga betygen. Hon vill skapa en modell för problemlösning i den 

sydafrikanska skolan så eleverna ska kunna arbeta självständigt och framgångsrikt med 

problemlösning. Detta för att förbättra attityden och göra ämnet meningsfullt för eleverna. 

Läraren måste, i detta arbeta, noggrant planera sin undervisning, ha tydliga instruktioner och en 

god stöttning för eleverna. Samt införa problemlösning som något återkommande i 

matematikundervisningen där eleverna får lära sig nödvändiga strategier för att kunna lösa 

problem (Nieuwoudt 2015, s. 6). 

 



 

 

Eisenmann et al. (2015) undersöker ifall heuristiska strategier som är baserad på Pólyas fyra 

faser1, som Schoenfeld2 utvecklade vidare, kan hjälpa eleverna i arbetet med problemlösning. 

Heuristiska strategier är ett problemlösningsverktyg som kan användas för att lösa utmanade 

problemsituationer. Det kan vara “Guess-and-check" där eleverna gör rimliga gissningar eller 

att de kan rita modeller för att bearbeta sina lösningar. Eisenmann et al. (2015 ss. 558–559) 

kommer fram till att dessa strategier hjälper eleverna att visa sina resonemang, kommunicera 

matematik och gör dem mer villiga att arbeta med problemlösning. Dessa strategier ger även 

eleverna en mer positiv attityd gentemot problemlösning.  

 

Även Lee, Yeo och Hong (2014, s. 475) visar på goda resultat från elever som använder sig av 

Pólyas fyra faser i ett system de kallar STARtUP. De kommer fram till att elever som använder 

sig av detta system har stor hjälp i sitt arbete med problemlösning där elevernas förmåga att 

arbeta självständigt och framgångsrikt ökar och deras förståelse för problemlösningen 

förbättras. 

 

Ovan nämnda artiklar tar upp elevernas attityd mot ämnet som en avgörande faktor i ett 

framgångsrikt, problemlösande, klassrum. Tre av artiklarna (Nieuwoudt 2015; Eisenmann et al. 

2015 och Lee, Yeo & Hong 2014) presenterar strategier som gynnar elevernas chanser att 

lyckas och på så vis erhålla en positiv attityd till ämnet.  

 

I den irländska studien skiftas fokus från eleverna till lärarna där O’Shea och Leavys (2013) 

artikel lyfter en bild av att det finns flera lärare som anser att det är omöjligt att i praktiken 

arbeta med problemlösning på ett kreativt sätt. Flera lärare vill ha mätbara resultat, som de får 

genom att beta av kapitel i läromedel och känner att tiden som läggs ner på problemlösning och 

grupparbeten är bortkastad tid. Det finns dock lärare som arbetade på ett socio-

konstruktivistiskt sätt och får genom detta arbetssätt fram rika och intressanta diskussioner 

mellan eleverna med olika lösningsförslag på problemlösningar. Forskarna anser att skolan och 

lärare måste tänka om över vad matematikämnet är för att kunna bedriva en socio-

konstruktivistisk undervisning, att lärandet uppstår tillsammans i en grupp och i ett socialt 

sammanhang (O’Shea & Leavy 2013, ss. 315–316). 

 

Brennan et al. (2010 s, 47) undersöker sambandet mellan elevernas verbala förmåga och en 

lyckad problemlösning när de uppmanades att tänka högt när de utförde en problemlösning. De 

kom fram till att de elever som lyckas lösa problemen ändrade sitt språk och fokuserade på 

problemet, vilket de andra eleverna som inte lyckas lösa problemen ofta saknar. De elever som 

misslyckas med problemlösningen kom ofta på villovägar och började prata om irrelevanta 

saker. Således förespråkar de en aktivare stöttning till de passiva eleverna så de vågar prata mer 

matematik och föra in dem på rätt banor i en problemlösning, då detta skapar en bättre 

förståelse. Pratar eleverna mer matematik kommer de att stärka sin förståelse (Brennan et al. 

2010, s. 47).  

 

I forskningsöversikten utförd av Capraro, Capraro och Rupley (2015, ss. 104–106) påvisas det 

att läsförståelsen är mycket viktig för att kunna koppla ihop ord med matematiska operationer. 

Det är således viktigt för lärarna att reflektera över språket och vilka ord som används inom 

undervisningen. Ett alltför svårt språk kommer att göra själva problemlösningen omöjlig och 

eleverna kommer då att misslyckas vilket ovan nämnt kan ge negativa konsekvenser. 

                                                 
1 Pólya (2004, s. 5) beskriver problemlösning utifrån fyra faser: förstå problemet, skapa en plan, genomföra 

planen och kontrollera resultatet.  
2 Schoenfeld (1985, ss. 6-7) utvecklade Pólyas faser. Han ansåg att problemlösaren behöver metakognitiva 

resurser, heuristiska strategier, kontroll över tankebanor och utnyttjandet av kunskaper samt perspektiv på ämnet. 



 

 

 

En studie undersöker om användandet av diagram och ritningar, schematiska representationer, 

under problemlösning kan förbättra elevernas resultat utförd av Fagnant och Vlassis (2013). De 

kommer fram till att dessa verktyg fungerar som hjälp för eleverna under problemlösning och 

antal rätta svar ökar markant när dessa fanns som hjälp vid en problemlösning. Få elever väljer 

dock att använda sig av schematiska representationer när de inte blir uppmanade till det och 

forskarna såg det som en utmaning i att förmedla värdet av dessa verktyg så att eleverna ska 

använda det spontant (Fagnant & Vlassis 2013, ss. 163–165). 

 

Två artiklar (Olsson 2017; Sokolowski, Li & Willson 2015) undersöker om digitala verktyg 

kan ge stöd i undervisningen. Olsson (2017, ss.44–45) kommer fram till att programmet 

GeoGebra ger eleverna stöd vid konstruerandet av lösningsmetoder och de som lyckas 

konstruera en lösningsmetod även hade skapat en förståelse för problemlösningen. Sokolowski, 

Li och Willson (2015, s. 11) kommer fram till att datorskapade miljöer inom problemlösning är 

ett bra verktyg för användningen av redan inlärde begrepp i nya situationer. Programmen kan 

dock inte mäta sig med en fysisk lärares support och instruktioner men de är ett verktyg som 

borde finnas bland många andra för att sätta eleverna inför nya situationer där de får använda 

sig av sina förmågor att lösa problem (Sokolowski, Li och Willson 2015, s. 13).  

 

Likaså Ulu (2017) lyfter lärarens vikt i klassrummet och hans studie visar hur en god stöttning 

till eleverna kan reducera deras antal fel inom textbaserade problem. De flesta felen som 

eleverna gör är att de skapar en matematisk modell utan att förstå den matematiska situationen 

och resultaten blir orimliga. Forskaren ger en rad exempel, som även andra artiklar ovan nämnt, 

såsom multimodala verktyg, förståelseträning, stöttning och att läraren ska uppmana sina elever 

att våga försöka och misslyckas för att kunna gå tillbaka och göra om och göra rätt (Ulu 2017, 

ss. 574–575). Ulu (2017) tillsammans med Olsson (2017) och Sokolowski, Li & Willson (2011) 

visar på stora möjligheter att med digitala verktyg och en god stöttning ge eleverna möjligheter 

att lyckas med problemlösning och på så vis skapa en god inställning som tidigare forskning 

lyfter. 

 

De Freitas (2013) skiljer sig från de andra artiklarna och har en mer filosofisk ingång till ämnet 

matematik, hon vill ändra uppfattningen om problemlösning. Hon presenterar en syn där 

matematiska objekt ändras till matematiska händelser för att ge eleverna en friare och mer 

kreativ ingång till ämnet. Problemlösning ska inte handla om att avtäcka hemligheterna bakom 

ett problem utan snarare att kreativt frambringa det ”nya” och förstå problemet på ett nytt sätt 

(De Freitas 2013, s. 598).  

 

Även Westwood (2011) skiljer sig något från de andra artiklarna då han utgår ifrån sina egna 

erfarenheter som är kopplat till andra forskares studier och litteratur. Hans resultat lyfter många 

problem som annan forskning tagit upp, nämligen att det kan vara problematiskt att arbeta med 

problemlösning i de lägre åldrarna och att flera elever ofta saknar de nödvändiga begrepp som 

krävs för arbetet. Han kommer dock fram till att problemlösning är ett bra sätt att lära sig 

matematik och få en djupare förståelse för ämnet, men tillförskaffande av de grundläggande 

matematiska förmågorna måste få ta sin plats inom matematikundervisningen (Westwood 2011, 

s. 8). 

 

Sammanfattningsvis presenterar artiklarna en rad olika verktyg och metoder för att kunna 

bedriva problemlösning i klassrummet för årskurserna 4–6. De lyfter även vikten av en positiv 

attityd och inställning till problemlösning. I resultatdiskussionen nedan diskuteras dessa 

aspekter mer ingående. 



 

 

DISKUSSION 
I diskussionsdelen nedan kommer vi att diskutera de resultat som påvisats ovan, de metoder 

som använts i vår sökning och analys, vi lyfter de didaktiska konsekvenserna vi kommit fram 

till utifrån denna forskningsöversikt samt diskuterar styrkor och svagheter inom 

forskningsfältet. 

Resultatdiskussion  

I de inledande sökningarna fick vi bilden av ett forskningsfält med mycket resultatinriktad 

kvantitativ forskning med mätbara resultat. Det var många kvantitativa studier som 

förespråkade problemlösning och kreativ matematik som stärkte dessa påståenden. De 

slutgiltiga sökningarna som blev urvalet i denna forskningsöversikt förlorade mycket av den 

resultatinriktade forskningen och fler artiklar förekommer med kvalitativa tillvägagångsätt som 

undersökte hur problemlösning uppfattades och hur det skulle vara möjligt att genomföra 

problemlösning i de lägre åldrarna. Även de kvantitativa studierna som förespråkade 

problemlösning i de första sökningarna hade bytts ut mot kvantitativa studier där verktyg för 

att underlätta en problemlösande undervisning presenterades. Vi noterar även i vårt urval att 

samtliga studier fokuserar på hur problemlösning kan bedrivas och inte varför den bör bedrivas. 

 

Det som är återkommande i samtliga artiklars resultat är att de undersöker metoder eller verktyg 

för att underlätta problemlösning för elever i de lägre åldrarna. Flera av artiklarna (Bal 2015; 

Nieuwoudt 2015; O’Shea & Leavy 2013 och Türkkan & Uyar 2016) behandlar attityden mot 

ämnet och lyfter vikten av en positiv attityd för att kunna bedriva en lyckosam undervisning. 

Verktygen och strategierna som presenteras har för avsikt att gynna elevernas attityder och ger 

dem stöttning för att kunna lösa problem på ett självständigt och kreativt sätt, vilket i sin tur 

skapar en god, positiv, arbetsmiljö. Lärarens värde är även något som är återkommande och det 

gemensamma för artiklarna är att läraren måste ge god stöttning, planera väl och ha alla elever 

med i åtanke. Problemlösning är inte något som går att arbeta med sporadiskt och förväntas bli 

lyckosam, det är något som läraren måste arbeta med metodiskt för att lära sina elever strategier, 

ge dem pedagogiska verktyg och de nödvändiga begrepp som krävs för att klara 

problemlösningen.  

 

En stor del av studierna, 11 av 14 (Bal 2015; Brennan et al. 2010; Capraro, Capraro & Rupley 

2012; Eisenmann et al. 2015; Fagnant & Vlassis 2013; Lee, Yeo & Hong 2014; Nieuwoudt 

2015; Olsson 2017; O’Shea & Leavy 2013; Sokolowski, Li & Willson 2015 och Ulu 2017) som 

inkluderats i vår kunskapsöversikt nämner Pólyas How to solve it (2004), vars första utgåva 

kom 1945, eller Schoenfelds Mathematical problem solving (1985) i sina studier och utgår ifrån 

deras tillvägagångssätt vid problemlösning. Det är dessa författare som till stor del format hur 

problemlösning är formulerat i läroplaner och forskning och urvalet är troget dessa klassiker.  

 

Samtliga artiklar har för avsikt att få eleverna att bli självständiga problemlösare och få rätt 

verktyg eller metoder för att kunna lösa problem. De vill ge eleverna förtrogenhet i ämnet, 

problemlösning, för att ge dem färdighet för att kunna lösa problemen för att vidare skapa en 

förståelse. Detta skiljer från den traditionella undervisningen där lärarna presenterar fakta som 

i sin tur skapar förståelse för att utveckla färdighet inom matematiken. Problemlösningen börjar 

från andra hållet, vilket flera artiklar lyfter som en viktig aspekt för att kunskapen eleverna 

skapar ska bli deras egna. 

 

De flesta artiklarna (Bal 2015; Brennan et al. 2010; Capraro, Capraro & Rupley 2012; De 

Freitas 2013; Eisenmann et al. 2015; Fagnant & Vlassis 2013; Lee, Yeo & Hong 2014; 



 

 

Nieuwoudt 2015; Olsson 2017; O’Shea & Leavy 2013; Türkkan & Uyar 2016; Ulu 2017 och 

Sokolowski, Li & Willson 2015) i vårt urval utgår från en pragmatisk synvinkel där de vill 

underlätta problemlösning i matematikundervisningen. En artikel (Westwood 2011) nämner 

viss kritik mot att arbeta med problemlösning i dessa åldrar som kärnan i 

matematikundervisningen, eftersom eleverna i många fall saknar förkunskaper och begrepp 

inom matematiken som krävs för problemlösning. Däremot nämns det att problem kan uppstå 

i de lägre åldrarna, men artiklarna presenterar hjälpmedel för göra det enklare för eleverna att 

möta problemlösning så tidigt som möjligt för att kunna bli självständiga problemlösare. 

 

Forskarna i urvalet är näst intill endast didaktiker eller pedagoger, det förekommer även 

psykologer samt en analytiker. Forskningen blir mer praktiknära då studierna bedrivs av 

forskare som varit, eller är, praktiker själva. Resultaten från forskningen är i många fall lätta att 

applicera i egen undervisning och de ger konkreta tips hur problemlösningsundervisning kan 

bedrivas ute i verksamheterna, vilket gjorde samtliga artiklar i urvalet relevanta för oss som 

framtida matematiklärare. 

 

En majoritet av studierna (Bal 2015; Eisenmann et al. 2015; Fagnant & Vlassis 2013; Lee, Yeo 

& Hong 2014; Nieuwoudt 2015; Olsson 2017; O’Shea & Leavy 2013; Sokolowski, Li & 

Willson 2015; Türkkan & Uyar 2016 och Ulu 2017) utgår från ett mikroperspektiv där arbetet 

i klassrummen undersöks. De kvalitativa studierna utgår från ett annat mikroperspektiv där 

deltagarnas känslor och tankar kring problemlösning utforskas och där resultaten generaliseras 

till att utveckla problemlösning. Detta är även gällande för de kvantitativa studierna där verktyg, 

metoder eller förhållningssätt undersöks för att underlätta en problemlösande undervisning. 

Artiklarna i urvalet till denna kunskapsöversikt är generaliserbara då de har för avsikt att 

underlätta för problemlösning i alla klassrum, då matematiken är universell och bedrivs under 

liknande former världen över. 

 

Det slutgiltiga syftet med att lära sig problemlösning i skolan, enligt samtliga studier, är att både 

lärare och elever ska kunna använda sig av olika strategier och metoder att kunna lösa problem 

inom matematiken. Problemlösning ska inkluderas mer i undervisningen och inställningen hos 

lärare samt elever ska lyfta upp motivationen att arbeta med problemlösning på ett mer begärligt 

sätt. Det är alltså viktigt att göra undervisningen rolig och relevant för att få eleverna motiverade 

och engagerade. En anledning till att arbeta med problemlösning, istället för traditionell 

färdighetsträning, är att skapa kreativa problemlösare i eleverna för att göra undervisningen 

engagerande, relevant och utmanande, på rätt nivå.  

Styrkor och svagheter inom forskningsfältet 

En tydlig och obestridlig styrka inom forskningsfältet är dess storlek och hur väl utforskat det 

är, som vi noterade i de sökningar vi gjorde innan de slutgiltiga sökningarna. Det finns 

forskning utfört av flera olika aktörer och det finns forskning att tillgå från hjärnforskare till 

filosofer. Vårt urval består till störst del av pedagoger och didaktiker vilket kan resultera i att 

forskningen blir mer praktiknära och relevant för praktiserande lärare och samt att bredden med 

andra aktörer ger forskningsfältet ett djupare perspektiv. 

 

Efter vår kartläggning så ser vi att området är varierat i dess utformning av studier och artiklar. 

De flesta artiklarna i urvalet är primärstudier men det förekommer även större sekundärstudier 

där en stor mängd data analyseras. Flera artiklar består av kombinerade kvantitativa och 

kvalitativa studier, något som Fekjær (2016, s. 14) säger ofta framhävs som det bästa 

alternativet. Forskarna kan gå djupare när de har både kvantitativa och kvalitativa resultat att 

luta sig tillbaka mot. De forskningsöversikter som fanns i urvalet har ett stort antal referenser i 



 

 

sin referenslista och blir på så vis omfattande som kartläggningar. Backman (2016, ss. 74–76) 

varnar för litteraturöversikter som endast kartlägger området och endast svarar på frågan ”Hur 

ser det ut?”. De översikter vi läst har dock haft ett tydligt syfte med avsikt att ge vetenskapligt 

stöd till praktiserande lärare. 

 

Ytterligare en styrka med forskningsfältet är att det finns institutioner som sammanställer och 

levererar forskning på ett lättare sätt till verksamma lärare, som förklaras närmare i delen urval 

under metod ovan. NCM (Nationellt Centrum för Matematik) ger ut en tidskrift som för vidare 

forskning på ett mer avskalat sätt till matematiklärare. På så vis kommer även de tyngre 

undersökningarna ut till lärare som inte är förstahandskonsumenter av pedagogisk forskning. 

 

En eventuell svaghet som kan skönjas är det faktum att nästan alla artiklar i vårt urval bygger 

sina resonemang från Pólya (2004) och Schoenfelds (1985) faser angående problemlösning. 

Fler perspektiv och ingångar till ämnet hade skapat en bredare bild av problemlösning. Men 

under de första sökningarna vi utförde såg vi att det även fanns andra klassiker som var ofta 

förekommande men som försvann i de slutgiltiga sökningarna, så denna svaghet går endast att 

applicera på det urval som denna forskningsöversikt utgår ifrån. 

 

Den största svagheten som vi kopplar till våra egna erfarenheter är det faktum att denna 

forskning inte verkar nå ut till skolorna och lärarna som bedriver matematikundervisningen. 

Även fast fältet är så utforskat och bekräftat, så att läroplaner ändras för att innehålla 

problemlösning, så finns det en avsaknad av problemlösning i skolorna idag. Det finns ett glapp 

mellan forskning och verksamhet, som förvisso institutioner som NCM försöker minska, som 

inte tycks försvinna. 

 

Metoddiskussion urval 

När sökningarna gjordes i de engelska databaserna använde vi oss av citationstecken för att 

stärka validiteten och försäkra oss om att artiklarna svarar på syftet av kunskapsöversikten. 

Träffarna blir även ett hanterbart antal, en sökning i PRIMO på samma ord utan 

citationstecknen gav 338 338 träffar jämfört med 1123 träffar när citationstecken används. 

Genom att använda citationstecken, istället för booleska operatorer, så söker databaserna efter 

en direkt matchning på alla ord i texten i samma ordning, vi kan därför vara säkra på att 

artiklarna vi träffar innehåller problemlösning inom ämnet matematik. Vi är medvetna om att 

flera potentiellt bra artiklar faller bort när vi gör på detta sätt, men det var omöjligt för oss att 

gå igenom de flera tusen artiklarna och var på så vis tvungna att avgränsa träffarna avsevärt. 

Genom att göra på detta sätt blev det färre träffar som alla svarade på syftet till denna 

forskningsöversikt. 

 

Anledningen till att vi valde att endast använda oss av databassökningar är för att fältet är så 

stort och kände att vi inte hade den kunskap över fältet för att kunna motivera de bästa artiklarna 

genom en manuell sökning, såsom snöbollsmetoden, som Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström (2013, s 136–138) tar upp som ett alternativ till databassökningen. Genom att bara 

använda databassökningarna, med tydliga inkluderingskriterier, så försäkrar vi oss om att vår 

inblandning inte skulle vinkla urvalet. Vi fick ett urval som speglade forskningsfältet där alla 

artiklar kunde svara på syftet av forskningsöversikten, dock inte ringa in hela forskningsfältet. 

 

Vi är även medvetna om att en stor del av forskningsfältet går förlorat när sökningarna endast 

inkluderar svenska och engelska artiklar. Artiklar, från till exempel Japan och Tyskland, går 

förlorade då en stor del av deras forskning är skriven på deras förstaspråk och därför exkluderas 



 

 

från denna kunskapsöversikt. När de booleska operatorerna användes med termerna, som till 

exempel, ”middle school” och ”primary school” så blir delar av forskningsfältet utlämnat, 

eftersom alla delar av världen inte använder denna terminologi.  

 

Validiteten i denna forskningsöversikt måste tyvärr därför ses som relativt låg då 14 artiklar 

endast är en bråkdel av detta enorma forskningsfält. Urvalet som använts svarar dock direkt på 

syfte och frågeställning men kan inte generaliseras till hela forskningsfältet, de kan dock vara 

representativa. Med den tidsram detta arbete utgick ifrån var det omöjligt att kunna svara på 

vad som kännetecknar hela fältet, även fast det kan ge en indikation. För att öka validiteten i 

forskningsöversikten hade syftet behövt smalas av och endast behandla en mindre del inom 

problemlösning. Vi har bara skrapat på ytan av detta forskningsfält och skulle någon annan göra 

en liknande översikt och då använda sig av andra sökord, använda de booleska operatorernan 

på ett annat sätt eller haft andra inkluderingskriterier, såsom fler språk, hade resultaten kunnat 

bli något helt annat.  

 

Reliabiliteten torde vara hög eftersom sökningarna är noggrant beskrivna och det går lätt att 

hitta det material som utgör denna forskningsöversikt. Vi har replikerat sökningarna vid flera 

tillfällen vilket stärker reliabiliteten. Den manuella utsållningen kan sänka reliabiliteten, men 

eftersom vi även replikerat dessa delar och utgått från inkluderingskriterierna så är reliabiliteten 

fortfarande hög. När artiklarna lästes och analyserades fanns även en hög 

interbedömarreliabilitet då vi läste artiklarna självständigt och oberoende av varandra och hade 

en god matchning. 

 

Metoddiskussion kartläggning och analys 

Arbetet med kartläggningen bestod först av att läsa artiklarna och ta ut de punkter vi valt att 

kartlägga. Detta har förts ner i en tabell och avkodats utifrån syfte, metod, urval och resultat. I 

syfte noteras fyra olika kategorier: undersöka attityd/inställning mot problemlösning, 

pedagogiska verktyg som testas, skapande av modeller utifrån litteratur och en fjärde kategori 

som handlar om utforskandet av forskarens egna tankar om ämnet. När vi såg på metoden 

kodade vi utifrån kvantitativa, kvalitativa och kombinerade studier. En hamnar utanför dessa 

kategorier då forskaren utgick ifrån litteratur och sina personliga reflektioner. I urvalet så tittade 

vi dels på storleken av studierna och sen även på om forskningen handlade om elever, lärare 

eller lärarstudenter. Resultatdelen analysera vi något djupare och försökte urskilja en röd tråd 

genom alla artiklar och ställa de olika resultaten mot varandra för att få en djupare bild av 

resultatdelen. 

 

När materialet analyseras är det svårt att inte utgå ifrån våra egna förkunskaper inom ämnet 

problemlösning vilket kan leda till en lägre reliabilitet, särskilt i analysen. Kartläggningen är 

dock endast tagen från artiklarnas syfte, metoder, urval och resultat, vilket ger en högre 

reliabilitet. Validiteten i kartläggning och analys var hög då syftet kunde besvaras utifrån 

artiklarna.  

 

 

Didaktiska konsekvenser 

Problemlösning kräver noggrann planering, kartläggning över elevernas förmågor och 

presentation av strategier som eleverna ska använda sig av under problemlösningen. För att 

arbetet ska bli lustfyllt och meningsfullt måste alla elever få chansen att lyckas och rätt nivå 

måste finnas för alla elever. Forskningsöversikten lyfter även en del verktyg som vi som lärare 



 

 

kan använda oss av i framtida undervisning. Digitala verktyg, schematiska representationer och 

metoder, såsom STARtUP, kan vara användbara men vi kan inte förlita oss på verktygen utan 

läraren måste vara det slutgiltiga stödet och vägledaren till eleven när de ska navigera sig genom 

den djungel som problemlösning kan vara. Med rätt stöttning och tillförskaffandet av de 

begrepp och strategier eleverna behöver kan en god problemlösningsundervisning bedrivas, 

vilket kommer resultera i självständiga, motiverade och framgångsrika problemlösare.  

Framtida forskning 

Att svara på vad för framtida forskning som behövs i detta forskningsfält är svårt eftersom vi 

inte utforskat hela fältet. Vi har som sagt bara skrapat på ytan och vet att det finns väldigt 

mycket mer som inte vi tagit del av. Om man bara ser på det urval vi har haft att utgå ifrån så 

känner vi att forskning som visar de fördelar problemlösning ger elever borde finnas. Resultaten 

i vårt urval har snarare fokuserat på att visa att det faktiskt går att genomföra problemlösning i 

de lägre åldrarna och försöker reda ut de problem som många verkar stöta på i denna del av 

matematiken. Forskning som beskriver en verksamhet där de arbetar problemlösande och vilka 

effekter detta ger eleverna hade varit viktig för att ge tveksamma lärare motivation att ge sig in 

i detta fält. Denna forskning har vi sett mycket för de äldre årskurserna men inte för de lägre 

åldrarna. 
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BILAGA 1 
 

Bilaga 1 Kartläggning över artiklarna 
Titel Syfte Metod Urval Resultat/Slutsats 
1.  
Bal, A. 

2015 

Syftet med denna studie var att 

undersöka lärarkandidaters 

problemlösarförmåga och 

deras inställning gentemot 

problemlösning och 

matematik.  

Bal använder sig av en 

kombinerad kvantitativ 

och kvalitativ metod där 

testresultat (kvantitativa 

data) kombineras med 

semistrukturerade intervjuer 

(kvalitativa data). 

138 lärarstudenter inom 

“primary school teaching 

department.” Alla deltagare 

hade klarat “Basic 

Mathematics I course” 

  
Turkiet 

Förståelse av problem och 

synsätt på matematiken som 

något viktigt hörde ihop.  

 

Det är viktigt för blivande 

lärare att ha en positiv bild av 

ämnet matematik. 

2. 

Brennan et al., 

2010 

 

Studiens syfte var att 

undersöka elever i årskurs 4 i 

en problemlösningssituation 

där de uppmanades att 

använda “tänka-högt-

metoden”.  

Intervjuer med ett kort 

samtal följt av en 

problemlösning där eleverna 

“tänker högt”. 

 

Data analyserades 

kvantitativt och var antal 

yttranden inom olika 

kategorier. 

18 elever, 10 flickor 8 pojkar i 

en fjärdeklass. 
Alla skulle vara tillgängliga 

för ett uppföljningstest, MAP.  

 

Engelsk- eller spansktalande. 
 

USA 

Elever som klarade 

problemlösningen ändrade sitt 

språk och fokuserade på 

problemet, elever som inte 

klarade hamnade ofta på 

villovägar och pratade om 

irrelevanta saker. Lärarens 

stöttning är viktig för att leda 

in eleverna på rätt bana. 
3. 

Capraro R,M., 

Capraro M.M. 

& Rupley, 

W.H. 

2012 

 

Syftet med denna översikt var 

att skapa en ny modell 

gällande läsförståelse i 

förhållande till problemlösning. 

Urskönja mönster från 

litteraturen som innefattar 

kognitiva komponenter. 

 

Forskningsöversikt. 

 

Sekundärstudie 

 

Litteratur från 1974–2009 

från EBSCO databas. 

Undersökte material som 

undersökte modeller, faktorer 

och flexibla strategier som 

länkade ihop läsning och 

matematik. 

 
USA 

Vikten av ordval i matematiken.  

 

Lärare måste vara 

uppmärksamma, reflektera över 

språket. 
Lära sina elever att länka 

samman ord med matematiska 

operationer. 
 

4. 

De Freitas, E. 

2013 

 

 

Att visa på att matematik är en 

plats där händelser kan lösas 

med hjälp av kreativitet och 

att se på matematiken på ett 

friare sätt med mindre lagar 

och regler och mer flyktiga 

tillfälligheter och villkor. 

Att analyser sina egna 

erfarenheter i möten med 

matematik, kvalitativ 

studie. 
 

Reflektera över 

matematikens natur utifrån 

filosoferna Badiou och 

Deleuz teorier och tankar. 

 

Forskarens 

förstahandserfarenheter 
inom problemlösning. 

 

USA 

Forskaren kommer fram till en 

syn på matematiken genom att 

skifta fokus på matematiska 

objekt till matematiska 

händelser.  
 

Det handlar inte om att avtäcka 

hemligheterna bakom ett 

problem utan snarare att kreativt 

frambringa det “nya”. 
5. 

Eisenmann et 

al., 2015 

 

 

I denna undersökning ska 

forskarna ta reda på om 

användningen av utvalda 

heuristiska strategier kan 

utveckla elevernas kunskaper 

inom problemlösning. 

Kvantitativ forskning som 

utgår ifrån heuristiska 

strategier vilket innebär att 

man kan göra “smarta” 

gissningar som hjälper 

problemlösaren att hitta 

olika lösningar  

 

Forskarna har utvecklat ett 

verktyg som möjliggör att 

visa vad för förmågor 

eleverna har använd sig av i 

problemlösning. 

Urvalet i denna studie består 

av 62 elever i åldrarna mellan 

12–18. Undersökningen höll 

på under en 16 månaders 

period. 

 

Tjeckien 

Studien visade att eleverna 

använde sig av heuristiska 

strategier oftare efter att de 

deltagit i undersökningen. 

 

Elevernas användning av 

verktygen visade förbättringar 

i sin attityd mot 

problemlösning.  
 

Eleverna blev mer villiga att 

arbeta med problemlösning 

samt förbättra sin förmåga att 

kommunicera med andra.  

6. 

Fagnant, A. & 

Vlassis, J.  

2013 

 

 

Syftet med studien var att 

jämföra två olika sorters 

schematiska 

representationer, diagram 

och schematiska ritningar. 

Kvantitativ studie där 

schematiska representationer 

i aritmetisk problemlösning 

undersöktes. 

146 elever i årskurs 4. 

Eleverna har jobbat med dessa 

former av representation och 

de är vana vid dem sen innan. 

 

Luxemburg 

Diagram och teckningar kan 

hjälpa till, men få elever 

använder dem spontant. 
 

Schematisk representation var 

mest effektivt då det fanns som 

stöd och eleverna inte behövde 

producera dem. 
 



 

 

 

7. 

Lee, N., Teo, 

H. & Hong, 

D. 

2014 

 

Undersökningens syfte är att se 

effekten av ett metakognitivt 

schema, STARtUP, kopplat till 

Pólyas fyra faser, Förstå 

problemet, skapa en plan, 

genomföra planen och 

kontrollera resultatet.  

Detta är en kvantitativ 

studie som samlat in data 

utifrån elevernas användning 

av STARtUP metoden samt 

ett frågeformulär. 

Urvalet bestod av 63 elever i 

två klasser i åldrarna 9–10 år. 

 

Singapore  

Resultatet visade att med hjälp 

av STARtUP-systemet har 

hjälpt eleverna att utveckla sin 

förståelse inom icke-rutin-

problemlösning.  
 

Med hjälp av Pólyas faser har 

eleverna även förbättrat sina 

förmågor att lösa problem 

inom matematiken 

självständigt. 
8. 

Nieuwoudt, S. 

2015 

Syftet med denna undersökning 

är att ta reda på vilka strategier 

samt metoder årskurs 4 elever 

och deras lärare använder för 

att skapa en modell för att 

kunna lösa olika problem i 

matematikämnet.   

Denna artikel rapporterar på 

en aspekt av en bredare 

studie, vilket är en empirisk 

undersökning kring 

undervisning via en 

utvecklad modell för 

problemlösning i årskurs 4. 

 

I artikeln intervjuas eleverna 

före och efter 

undersökningen via ett 

frågeformulär, kring tankar 

och attityden mot 

problemlösning. 
 

Kvalitativ studie. 

Urvalet utfördes i en årskurs 4 

med 36 elever som delades in i 

6 grupper med 6 elever i varje 

grupp. Undersökningen pågick 

under en 8 månaders period.  

 

Sydafrika 

Elevernas svar på 

intervjufrågorna visade att de har 

en negativ attityd och 

övertygelse mot 

problemlösning vilket kan vara 

orsaker till låga betyg i ämnet.  
 

Eleverna visade på större 

självsäkerhet när de använde 

strategier för att skapa modellen 

och kunde också visa framsteg 

inom problemlösning.  
 

Läraren måste noggrant 

planera inför 

problemlösningen samt ha 

tydliga instruktioner och god 

stöttning. 
9. 

O´Shea, J. & 

Leavy, A. 

2013 

Studiens syfte är att belysa de 

utmaningar och möjligheter 

som ett konstruktivistiskt 

arbete medför. 

Forskarna utförde en 

fallstudie med fem lärare där 

professionell utveckling stod 

i fokus. 

 

Observationer intervjuer och 

fokusgrupper (elever) 

utgjorde den empiriska data. 

 

Kvalitativ studie. 

5 lärare som undervisar 

“primary school” 
10–12 åringar.  

 

Irland 
 

Forskarna fick fem väldigt olika 

resultat från de fem lärarna. 

 

Två av fem var motvilliga och 

kände att detta var ett omöjligt 

sätt att arbeta på under de 

förutsättningar som fanns. Ville 

ha kvantitativa resultat.  
 

Vad skolämnet matematik är 
måste ifrågasättas och tänkas 

nytt om, av lärare, elever och 

skola. 
10. 

Olsson, J. 

2017 

Syftet med denna avhandling är 

att skapa kännedom i hur 

man kan använda sig av en 

dynamisk programvara 

(GeoGebra) för att ge stöd till 

elevernas utveckling inom 

problemlösning.  

Eleverna arbetade i par med 

GeoGebra där deras 

arbetsprocess analyserades.  

 

Avhandling som behandlar 

både kvantitativa och 

kvalitativa studier. 

233 elever deltog. Deras åldrar 

var från 13–17 år varav 40 st 

går i högstadiet. 

Undersökningen har hållt på i 

ca 2 års tid. 

 

Sverige 

I resultatet visades det att 

GeoGebra gav eleverna stöd 

vid konstruerandet av 

lösningsmetoder och att de 

visade goda kunskaper inom 

kreativa resonemang. 
 

Eleverna som löste problemen 

utan instruktioner hade med 

hjälp av GeoGebra 

möjligheten att konstruera och 

rättfärdiga en metod.  
11. 

Sokolowski, 

A., Li, Y. & 

Willson, V.  

2015 

Forskarna undersöker 

effekterna av att använda sig 

av datorer och datorskapade 

miljöer i matematisk 

problemlösning.  

Statistisk metaanalys av 

redan befintliga 

primärstudier. 

 

Kvantitativ översikt. 

 

Sekundärstudie 

 

Undersökningar publicerade 

mellan 1 januari 2000–31 

december 2013. 
25 primärstudier. 
 

USA 

Resultaten visar att dessa verktyg 

är bra att använda för redan 

inlärda begrepp i nya 

situationer.  
Kombinationen dator och lärare 

är viktig. 
 

Datorer kan vara ett verktyg 

som borde finnas bland många 

andra verktyg. 
  



 

 

 

12. 

Türkkan, B. & 

Uyar, M.  

2017 

Att undersöka vad elever i 

årskurs 6–8 känner om ämnet 

matematik genom att 

analysera elevernas metaforer 

kring ämnet. 
 

Fylla i formulär svara på 

intervjufrågor där eleverna 

svarar på hur de känner om 

ämnet matematik och ger 

metaforer kring ämnet. 

Kvalitativ undersökning. 

242 elever i årskurs 6–8 på två 

skolor i staden Bilecik City i 

Turkiet. 
70 stycken 6: or. 
 

Resultaten visar på en väldigt 

bred bild av vad eleverna 

tycker om matematik. Roligt 

och spännande mot tråkig och 

svår. 
 

Alla elever ska få lyckas. 
Lärarens uppgift är att designa 

uppgifter på rätt nivå så de inte 

misslyckas och tappar 

förtroendet för ämnet 

13. 
Ulu, M. 

2017 

Denna studie har som syfte att 

identifiera fel som görs av 

elever i grundskolan. De fel 

som identifieras ska elimineras 

genom att använda verktyget 

scaffolding. 

Använder “mixed methods 

design” som slår ihop både 

kvalitativa och kvantitativa 

studier. 

 

Scaffolding appliceras för 

att se om fel kan reduceras. 

 

Kvantitativ och kvalitativ 

studie. 

Den kvantitativa delen av 

studien består av 248 från tre 

olika kommunala i årskurs 4.  
 

All kvalitativa data samlades 

in genom en klinisk intervju 

där urvalet bestod av 30 elever 

i en åk 4 klass. 
 

Turkiet 

Det visade att eleverna lyckades 

upptäcka sina fel och fick 

möjligheterna att korrigera 

dem när de applicerade 

scaffolding. 
 

De flesta fel som eleverna gjorde 

var att de skapade en matematiks 

modell utan att förstå den 

matematiska situationen först.  

14. 

Westwood, P. 

2011 

I detta paper presenterar 

forskaren sina åsikter om 

användningen av 

problemlösning som kärn-

metod för att lära sig 

matematik.  
 

Diskuterar olika problem 

med problemlösning.  

Detta är ett discussion 

paper/viewpoint paper. Där 

forskaren utgår från sina 

egna erfarenheter och 

kopplar dem till annan 

forskning och litteratur. 

Inget urval, men forskaren är 

baserad i Australien. 
Elever i lägre åldrar har fler 

svårigheter med 

problemlösning i t.ex. 

förståelse för begrepp etc.  
 

Problemlösning är ett bra sätt 

att lära sig matematik och få 

en djupare förståelse MEN 

tillförskaffande av de 

grundläggande matematiska 

förmågorna måste även få ta sin 

plats i matematikundervisningen. 
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