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Abstrakt 
Detta är en systematisk litteraturstudie som är uppdelad i två forskningsfrågor. Den 

första frågan fokuserar på hur lärare kan främja problemlösningsförmågan hos elever i 

årskurs 1-3. Den andra forskningsfrågan bygger på den första och fokuserar på om 

problemlösningsförmågan kan främja övriga matematiska kunskaper. Frågorna 

presenteras var för sig i litteraturbakgrunden som sedan följs av ett resultat. Studien 

avslutas med en gemensam diskussion kring de två forskningsfrågorna.  

 
Nyckelord 
Problemlösning, matematik, undervisning, matematiska förmågor, matematiska 

kunskaper, laborativt material, lära matematik i grupp, problembased learning 

 
 
Tack 
Vi vill tacka vår opponent för relevanta och givande idéer. Avslutningsvis tackar vi vår 

handledare och examinator för konstruktiv feedback som har lett oss framåt i studien.  
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1. Inledning 

Definitionen av matematik har på senare tid skiftat och många nämner nu 

problemlösning som en central del. Samhället har också förändrats och kräver nu högre 

kunskaper inom matematiskt tänkande samt en högre problemlösningsförmåga 

(Verschaffel, Depaepe & Van Dooren, 2014). Det ser man också i  Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. I kursplanen för matematik i 

årskurs 1-3 står det att undervisningen ska utveckla elevernas förmåga att formulera och 

lösa problem. Eleverna ska kunna värdera vilka strategier och metoder de ska använda 

för ett visst problem. De ska också känna tilltro till sin förmåga att använda 

matematiken i olika sammanhang och känna intresse till att vilja göra det (Skolverket, 

2011). 

 
Problemlösning består av många delar inom matematiken. Eleverna ska kunna använda 

matematiska begrepp, metoder, uttrycksformer, kunna resonera matematiskt samt kunna 

reflektera över och värdera rimligheten i sina lösningar. När eleverna arbetar med 

matematiska problem måste eleverna testa och pröva sig fram för att hitta en lösning då 

eleverna inte direkt ser hur problemet ska lösas, som de t.ex. kan göra med en 

rutinuppgift. Om det är ett matematiskt problem eller inte kan dock skilja sig från elev 

till elev beroende på hur långt eleven har kommit i sin kunskapsutveckling. En elev kan 

se en uppgift som en rutinuppgift eftersom eleven redan vet hur lösningsmetoden ser ut 

medan en annan elev behöver testa och pröva sig fram till en lösning då hen inte ser 

lösningsmetoden.  

 

Dahlgren m.fl. (1991) skriver om problemlösning som mål eller medel. Författarna 

konstaterar att när problemlösningsförmågan är målet är det viktigt att som lärare ställa 

sig frågor som: “Hur reagerar eleverna när de möter problemet?” “Hur är 

klassrumsklimatet för en sådan aktivitet där problemlösningsförmågan ska vara i 

centrum?”. Vidare behandlar författarna hur problemlösningsförmågan kan vara ett 

medel för övrig undervisning då de istället vill att läraren ska ställa sig frågor som: “Hur 

kopplar jag problemlösning till begreppsutveckling?” och “Vad vill jag åstadkomma 

med problemformuleringen?”. 

 

I vår studie kommer vi fördjupa oss i problemlösning inom matematik, både som mål 

och medel. Fördjupningen kommer att belysa både hur läraren kan stärka 
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problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3 men också om denna förmåga kan 

främja eleverna i att nå andra kunskaper i matematik.  
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2. Syfte och forskningsfrågor 

Detta avsnitt presenterar syftet med studien samt vilka forskningsfrågor som kommer att 

besvaras.  

 

2.1 Syfte 

Studien syftar till att ta reda på hur lärare kan utveckla problemlösningsförmågan hos 

elever i årskurs 1-3 samt om denna problemlösningsförmåga kan främja övriga 

matematiska kunskaper. 

  

2.2 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som kommer att besvaras under denna studie är följande: 

 

- Hur kan lärare främja problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3? 
- Kan problemlösningsförmågan främja elevernas övriga matematiska kunskaper? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

4 

3. Begrepp 

I detta avsnitt kommer olika begrepp som används i studien att definieras och förklaras 

på ett enklare sätt. Förhoppningen är att detta gör det lättare att läsa och förstå studien 

men också bidrar till en bredare kunskap inom ämnet problemlösning. 

 

3.1 Problemlösning 

Problemlösning definieras ofta som en tankeprocess med inriktning på att situationer 

och problem ska omvandlas till ett slutgiltligt svar. Lösningsmetoden är inte heller 

given eller uppenbar för den som ska lösa problemet (Verschaffel, Depaepe & Van 

Dooren, 2014). Enligt Frejd & Lundberg (2015) används problemlösning både som ett 

mål men också som ett medel för att kunna nå andra mål. Problemlösning kan delas upp 

i två kategorier där den ena fokuserar på innebörden av ett problem medan den andra 

kategorin fokuserar på lösningsstrategier. Om uppgiften är en problemlösningsuppgift 

eller inte beror också på vem det är som ska lösa uppgiften, dennes rutin samt tidigare 

kunskaper inom matematik.  

 

3.2 Problemlösningsförmåga 

I kursplanen för matematik i årskurs 1-3 finns det fem förmågor varav 

problemlösningsförmågan är en av dessa. Om en elev besitter en god 

problemlösningsförmåga kan denne lösa samt uttrycka olika matematiska problem. Att 

kunna ge exempel på olika vardagssituationer som utgångspunkt när matematiska 

problem beskrivs är också ett tecken på god problemlösningsförmåga. Eleven ska 

dessutom kunna lösa ett problem på flera olika sätt (Ryve, 2006).  

 

3.3 Matematiska kunskaper 

Det förs ständigt diskussioner kring vad kunskaper i matematik är för något och Ryve 

(2006) menar att dessa diskussioner kan föras utifrån olika perspektiv. Matematiska 

kunskaper kan exempelvis specificeras som triangelns area eller att kunna lösa en 

ekvation. När matematiska kunskaper benäms i denna studie kommer det att syfta på de 

olika kunskapsområden som återfinns i den svenska läroplanen i matematik för årskurs 

1-3, utöver problemlösning. Dessa kunskapsområden är:  

- taluppfattning och tals användning 

- algebra 
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- geometri 

- sannolikhet och statistik  

- samband och förändring (Skolverket, 2011).  

 

3.4 Rika problem 

Ett rikt problem är ett problem som bland annat ger möjligheter till givande 

diskussioner av matematiska begrepp och procedurer. Hagland, Hedrén & Taflin (2008) 

menar dock att detta inte räcker för att ett problem ska kallas för rikt utan det måste 

också uppfylla vissa kriterier. Dessa kriterier är:  

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska ideér 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 eleverna och lärare formulera nya intressanta 

problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008:28-30). 

 

3.5 Rutinuppgift 

En rutinuppgift anses vara en uppgift som inte innebär några problem eller svårigheter 

för den elev som ska lösa den. Uppgiften innebär endast en ren färdighetsträning och är 

bekant för eleven sedan tidigare (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008). 

 

3.6 Problembaserad undervisning 
Problembaserad undervisning är en instruktions- och lärcentrerad metod inom 

undervisning och lärande där eleverna får möjlighet att integrera teori och praktik. 

Eleverna får tillämpa sina kunskaper och färdigheter för att komma fram till en lösning 
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på ett problem (Savery, J.R, 2006). Detta är en term som används i alla ämnen men i 

denna studie syftar den till matematikundervisningen. 
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4. Metod 

Denna del av studien kommer att förklara hur den systematiska forskningsmetoden har 

gått till. Inledningsvis förklaras metoden för datainsamlingen som har skett i olika 

databaser samt de nyckelord som har använts i sökprocessen. Därefter förklaras det 

manuella urvalet och vad som eftersöktes i de olika sökträffarna. Detta följs sedan 

vidare av övrig litteratur som har använts i studien och som har påträffats på annat håll. 

Avslutningsvis redogörs de etiska riktlinjer som studien har förhållit sig till. 

 

4.1 Metod för datainsamling 

Denna forskningsstudie är en litteraturstudie, vilket innebär att den består av en 

systematiskt forskningsmetod där insamling av relevant litteratur noggrant har lästs och 

analyserats. För att få fram den litteratur som analyserats har en sökprocess skett i 

lämpliga databaser såsom Google Scholar och ERIC. Dessa databaser har använts för att 

kunna göra en så relevant och noggrann studie som möjligt där flera olika sökträffar har 

granskats. För att en forskningsstudie ska räknas som systematisk menar Denscombe 

(2018) att en sökning måste göras där relevant litteratur sedan jämförs och utvärderas. 

Därefter görs en objektiv analys av den data som funnits och som en slutsats 

avslutningsvis baseras på.  

 

4.2 Nyckelord 

Innan sökningen genomfördes togs olika nyckelord fram för att göra sökningarna mer 

träffsäkra och lämpliga. Sökorden som skrevs in i de olika databaserna formulerades 

både på svenska och engelska för att ge fler sökträffar. De länkades samman med orden 

AND eller OR för att begränsa, specificera eller utöka träffarna. Ett sökschema finns 

också bifogat som bekräftar de olika sökträffarna, vilket också är ett kriterium för att 

studien ska räknas som en systematiskt forskningsmetod. Sökschemat innehåller de 

olika sökbegreppen som har använts men också i vilka databaser de har använts samt 

vilket datum sökningarna genomfördes på (Denscombe, 2018).  

 

De nyckelord som användes i de olika databaserna och som denna studie grundas på är 

följande: 

- Problemlösning 
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- Matematik 

- Undervisning 

- Matematiska förmågor 

- Matematiska kunskaper 

- Laborativt material 

- Lära matematik i grupp 

- Problem solving 

- Problembased learning 

 

4.3 Manuellt urval 

När sökningarna ur de lämpliga databaserna hade skett genomfördes ett manuellt urval 

av de funna avhandlingarna och artiklarna genom att läsa rubriker och abstrakt. För att 

kunna göra urvalet studerades också källornas relevans och kvalitet. Detta är kriterier 

som måste tillämpas systematiskt på varje urval (Denscombe, 2018). I det urval som 

gjordes efterfrågades hur lärare praktiskt kan göra för att främja 

problemlösningsförmåga hos elever i enighet med den ena forskningsfrågan. Det som 

också studerades i de olika sökträffarna var huruvida problemlösningsförmågan kunde 

främja elevers övriga matematiska förmågor och hur man i sådana fall gick till väga.  

 

Validitet och validitetsfrågor var också en viktig del när det manuella urvalet gjordes. 

Allwood (2017) beskriver att en studie ska genomgå olika validitetskriterier för att 

resultatet ska uppnå en trovärdighet. Det är viktigt att tolka resultatet av sökningarna på 

det sätt som de beskrivs och att inte övergeneralisera och dra egna slutsatser av dem. 

Oavsett verklighet måste man förhålla sig till resultatet. Därav har var och en av oss 

författare läst artiklarna i som därefter därefter har de diskuteras för att se om de har 

tolkats på samma sätt. 

 

I det bifogade sökschemat till denna studie kan man avläsa mer precist om hur 

sökningarna i de olika databaserna har gått till samt vilka de utvalda sökträffarna är. 

Sökningarna som till en början gjordes i Google Scholar blev väldigt stora med cirka 11 

000-12 000 träffar där endast några enstaka artiklar som låg i toppen av högen kändes 

relevanta. När vi sedan preciserade sökningarna mer efter t.ex. laborativt material 

begränsades sökträffarna till cirka 2780 stycken men där också någon enstaka träff 

kändes passande. När sökningen specifierades till laborativt material var detta på grund 
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av det var funnet i tidigare artiklar som analyserats att det skulle underlätta vid 

problemlösningsuppgifter, därav ville kunskapen utökas inom detta.  

 

Därefter bytte vi sökmotor till ERIC och skrev sökorden på engelska, t.ex. 

problembased learning. Detta gav oss 24 sökträffar där flertalet kändes användbara. Vi 

valde ut en av artiklarna då många sade samma sak. Vår metod för att samla in data har 

dock inte bara skett genom sökningar i olika databaser. Relevant litteratur har också 

hittats i tidigare studier kring samma ämne genom att studera dess referenslistor där 

många relevanta författare och dess litteratur stod skrivna.  

 

4.4 Övrig litteratur 

Utöver den forskning som hittades i de olika sökmotorerna och som har använts i 

studien har även annan litteratur använts. Det strategiska urvalet som har tagits med i 

studien har gjorts utifrån relevans under studiens gång men också för att kunna bredda 

studien med fler synvinklar. Den litteratur som använts har nått vår kännedom genom 

vår handledare och examinator, tidigare forskningsstudier samt genom de kurser som 

genomförts under utbildningens gång.  

 

4.5 Etiska riktlinjer 

Den data som har analyserats under denna studie studerades på ett objektivt sätt. 

Personliga åsikter stod inte i vägen för det innehåll som presenteras. Studien bygger på 

andra personers forskning vilket innebär att källhänvisning tydliggörs och redovisas när 

forskningen har använts i studien. Plagiat förekommer inte (Denscombe, 2018). 

 

Studien har bearbetats och tagits fram under kontinuerliga gemensamma samlingar där 

arbetsuppgifter har fördelas rättvist. Hänsyn och respekt gentemot varandras åsikter och 

viljor i gruppen var avgörande för ett gott samarbete och låg som grund för denna studie 

där alla känner att de har kunnat bidra lika mycket (Denscombe, 2018).  
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5. Litteraturbakgrund 

Denna del av studien kommer fokusera på de två forskningsfrågorna var för sig och vad 

forskning, olika författare och dess litteratur har skrivit kring dem. 

 

5.1 Hur kan lärare främja problemlösningsförmågan hos elever i  

årskurs 1-3?  

Det är stor skillnad mellan barns förmåga att lösa matematiska problem i vardagslivet 

och deras förmåga att lösa de skrivna matematikuppgifterna i skolan. Det kan bli stora 

problem för barnet när hen ska gå ifrån sina egna lösningsstrategier till skolans formella 

skolmatematik där det ställs krav på specifika lösningsstrategier och tabellkunskap som 

barnen inte är vana vid (Ahlberg, 1995).  

 

5.1.1 Lärarens förhållningssätt 

Hagland, Hedrén & Taflin (2008) har forskat kring hur stor betydelse läraren har för 

elevernas möjligheter att förstå och befästa matematiska procedurer, begrepp och 

konventioner samt att kunna se om det finns goda förutsättningar för lärande. De 

beskriver vidare hur lärarens agerande både kan vara ett stöd för elever men även ett 

hinder för dem i deras matematiklärande. Det är en balansgång för läraren att både vara 

lyhörd när eleverna diskuterar sina lösningar samt att kunna anpassa sig för elevernas 

tankebanor men även för att kunna stötta eleverna så att de får ett lärande där det 

matematiska innehållet uppfattas korrekt.   

 
Cai & Lester (2010) framför i sin rapport att genom att lösa matematiska problem så 

utvecklar elever matematiska begrepp och procedurer. För att elever ska bli 

framgångsrika problemlösare måste problemlösning vara en del i 

matematikundervisningen. Läraren bör också utveckla en problemlösande kultur i 

klassrummet, vilket innebär att eleverna är vana vid att delta i en utmanande miljö och 

att de känner frihet samt ansvar för att utveckla sina metoder i problemlösning. Om inte 

den problemlösande kulturen i klassrummet utvecklas finns en risk att det inte skapas 

något utrymme för kreativitet och kommunikation och att undervisningen endast blir 

rutinmässig (Jaworski, 1996). Lärare bör alltså skapa ett klimat där eleverna får prata 

matematik och där allas tankar respekteras. Författaren menar också att lärarens egna 

matematikfilosofi påverkar stämningen i klassrummet. Detta är något som Lester (1996) 
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också påpekar då han skriver att eleverna måste tro på att deras lärare tycker att 

problemlösning är betydelsefullt för att de ska ta till sig undervisningen. ”Lärare måste 

visa intresse för problemlösning och genom ord och handling visa betydelsen av 

problemlösning i matematik. När läraren tydligt ägnar sig åt att utveckla elevernas 

skicklighet så engagerar sig eleverna på motsvarande sätt.” (Lester, 1996:87). Läraren 

måste också vara medveten om att elevernas problemlösande förmågor ofta utvecklas 

långsamt och att det är en långsiktig process och inget som sker över en natt. Cai & 

Lester (2010) anser dock att problemlösning inte ska vara en separat del i 

matematikundervisningen utan att den ska samverka med andra komponenter i 

elevernas matematikundervisning. För att inlärningsmöjligheterna ska bli så bra som 

möjligt för eleverna läggs det därför stor vikt på läraren. Lärare ska strategiskt välja ut 

lämpliga uppgifter och agera ledare i de olika diskussionerna och samtalen som äger 

rum i klassrummet under matematiklektionerna. (Cai & Lester 2010).  

 

Hur förhåller sig en nyexaminerad lärare till den traditioner det finns inom 

matematikundervisningen? Granberg (1999) behandlar frågor kring hur en lärare vill 

arbeta och hur hen förhåller sig till matematikboken och de traditioner som finns. Hon 

menar att lärare som börjar sin karriär blir låsta när det väl kommer till praktiken. De 

matematiska samtalen plockas bort och lärarens genomgång blir fokus och att jobba så 

mycket som möjligt i matematikboken blir målet. Hon skriver att de ofta blir att de 

nyexaminerade lärarna följer läromedlet och eleverna tävlar om vem som kommer 

längst. Lärarna bör istället ha en rolig och varierad undervisning som knyter an till 

verkligheten. 

 

Granberg (1999) beskriver hur ett osynligt kontrakt finns mellan eleverna och läraren 

gällande målet inom matematiken. Hon hoppas dock på en förändring där kontraktet 

mellan lärare och elev blir synligt. Skott m.fl. (2010) skriver också om detta och 

förklarar att undervisningen vilar på noga bearbetade aktiviteter där målet är att eleverna 

ska upptäcka och se samband inom matematiken. Lärarens olika roller är att vara synlig 

i inledningen och avslutningen av aktiviteten men samtidigt låta eleverna arbeta med 

uppgiften på egen hand utan att ha några förväntningar. Undervisningens syfte blir att 

tänka matematik och inte bara räkna rutinuppgifter och färdighetsträna. Det är också 

viktigt att läraren skapar ett klassrumsklimat som visar att det är okej att göra fel och att 

utnyttjar misstag för att lära sig. Utifrån det kan diskussion skapas vilket är viktigt för 
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att kunna samtala om sina lösningar och strategier med varandra. Det synliga kontraktet 

bygger också på ett analytiskt tänkande och samtal om vardagsnära problem. Eleverna 

kan dock känna att det är ovant och tar för lång tid, att de inte lär sig matematik men när 

proven utförs har eleverna väldigt lätt att visa sina lösningar och förklara hur de tänker 

kring en viss uppgift. Detta ger eleverna en ökad chans att lättare ta sig an sina framtida 

yrkesval då de ofta behöver förklara sina val av strategier (Granberg 1999).  

 

Larsson & Ryve (2018) skriver om lärarens roll i klassrummet. Läraren ska ha en aktiv 

roll där hen utgår från elevernas olika lösningsförslag och sedan styr diskussionen mot 

den matematiska poängen. Läraren ska inte låta ordet lämnas fritt för att slumpmässigt 

låta eleverna berätta sina förslag utan ska istället välja vilka lösningsförslag som ska 

diskuteras för att lektionen ska bli så matematisk givande som möjligt. När läraren 

organiserar en undervisning inom problemlösning är EPA en bra grund, vilket innebär 

att eleverna arbetar Enskilt, i Par och sedan med Alla i klassrummet. Larsson & Ryve 

(2018) vill dock utöka EPA till IEPAS så att det istället blir Introduktion, Enskilt, Par, 

Alla och Summering. En introduktion av problemet måste göras av läraren innan 

eleverna kan gå vidare till att jobba enskilt med problemet samt en summering i slutet 

av lektionen där eleverna ska summera det viktigaste matematiska sambanden och 

slutsatserna. Om läraren utesluter det tappar undervisningen viktiga bitar som gör att 

eleverna kan se problem ur olika perspektiv och som kan bidra till ett ökad förståelse av 

innehållet (Larsson & Ryve, 2018).  

 

5.1.2 Utformning av problemlösningsuppgifter 

Löwing (2006) skriver utifrån ett lärarperspektiv hur lärare ska tänka kring 

undervisningen angående problemlösning. Målet är att möta alla elevers olika behov 

och det gäller att en ha förmåga att kunna sätta sig in i en annan människas perspektiv. 

Kan frågeställningen förstås på något annat sätt än vad tanken är? Vilka förkunskaper 

och erfarenheter har eleverna? Språket läraren använder har därför en stor betydelse för 

att konkretisera och verklighetsanpassa uppgifterna så att eleverna lättare förstår 

matematiken.  

 

Boaler (2011) framställer hur undervisningen inom problemlösning många gånger 

försöker knyta an till elevernas verklighet för att bli mer konkret men förvandlas istället 

till löjliga frågeställningar. De tänkta problemlösningsuppgifterna blir då rena 
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rutinuppgifter när eleverna t.ex. ska dela pizzabitar i lika stora delar. Effekten av detta 

blir att sammanhanget faller bort och att talen istället hamnar i fokus. Det olika 

orealistiska uppgifterna blir också verklighetsfrämmande och minskar intresset av 

matematikämnet. Boaler (2011) beskriver hur undervisningen ska ge eleverna en trygg 

grund så att de kan använda sig av matematiken i verkligheten och i framtiden.   

 

Det finns en problematik för läraren att planera och utforma problemlösningsuppgifter 

eftersom alla elever ligger på olika nivåer. En problemlösningsuppgift kan vara en 

rutinuppgift för en elev och ett problem för en annan. Det är svårt för läraren att utforma 

problemlösningsuppgifter som passar alla elever och deras kunskapsnivåer. Betydelsen 

av att läraren har starka kunskaper av att tänka igenom och förbereder problemet i 

förväg är stor. Till skillnad från annan undervisning är problemlösning tänkt att skapa 

kreativitet och variation i lärandet. Om läraren kan se problemets möjligheter till 

variation kan alla elever bemötas på bästa möjliga sätt och få en chans att utveckla sina 

matematiska tankar genom en lagom utmaning. Förberedelser inför en 

problemlösningsuppgift kan vara att förklara begrepp för eleverna i uppgiften som kan 

vara svåra att förstå. I förberedandet är det också viktigt att tänka på att eleverna ska 

känna lust och motivation för att låta kreativiteten flöda när de möter problemet 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2008). 

 

Hagland, Hedrén & Taflin (2008) belyser kontinuerligt att det är mycket att tänka på 

som lärare när man ska förbereda sin undervisning vid problemlösning. En lärare ska 

först och främst leta reda på ett problem som är passande för eleverna genom att t.ex. ta 

hjälp av läromedel eller att hitta problem från andra källor. Det kan även vara så att 

läraren måste läsa problemet för sina elever så att alla förstår eller förtydliga problemet 

på något sätt. Det kan t.ex. göras genom att visa en bild eller använda sig av annat 

material som hjälper eleverna att förstå bättre. Läraren måste även ha förberett en lättare 

text till de elever som har det svårt att förstå ursprungsproblemet då det kan vara för 

invecklat och de hittar därför ingen lösning.  

 

Lärare ska också som tidigare nämnts ha förberett en eller flera utvidgningar och 

generaliseringar av problemet så att alla elever kan stimuleras (Hagland, Hedrén & 

Taflin, 2008). Det är alltså ingen lätt uppgift att vara lärare i problemlösning menar 
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författarna och de har därför gett olika förslag på hur lärare kan organisera och variera 

arbetet med problemlösning. De delar upp det i följande tre delar:  

1. Introduktion av arbetet.  

2. Elevernas enskilda och/eller gruppvisa arbete med problemet.  

3. Gemensamma klassdiskussioner kring elevernas lösningar och den matematik 

som därvid aktualiseras. (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008:58) 

 

Med punkt ett menar de att det är viktigt hur läraren introducerar problemet då det blir 

själva inkörsporten för eleverna. Läraren kan t.ex. berätta eller läsa upp problemet, 

skriva problemet på tavlan, be en elev återberätta texten eller delar ut den på ett papper 

antingen till varje elev eller grupp. När läraren har presenterat arbetet så här kan hen sen 

gå vidare på olika sätt.  

 

Punkt två förklaras genom att läraren måste fundera ut hur eleverna ska jobba med 

problemet. Ska de t.ex. arbeta själva och sedan i grupp eller ska de få arbeta i grupp på 

en gång. När eleverna först få arbeta enskilt med problemet får de sitta i lugn och ro och 

söka sig fram till en lösning innan de diskuterar problemet med sina klasskompisar. Om 

de får arbeta direkt i grupp kan de finnas risk för att en elev bara sitter med och att de 

andra i gruppen löser hela problemet åt denne. I vilket fall anser Hagland, Hedrén & 

Taflin (2008) att det är viktigt att eleverna får chansen att bearbeta och resonera om 

lösningen i mindre grupper. På så vis får de en chans att framföra sina tankar och idéer 

kring problemets lösning. Hur dessa grupper ska sammansättas har det diskuteras 

mycket kring och det är även något läraren måste ta ställning till när hen ska dela in sina 

elever i grupper. Forskningen visar dock att det är en fördel om grupperna fördelas 

heterogent där man blandar medel och högpresterande elever eller medel med 

lågpresterande (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008).  

 

Utöver ovanstående måste läraren gå runt i klassrummet och ta del av elevernas arbete 

och lösningar. Detta för att kunna ge dem med lämpliga tips utan att avslöja lösningen 

samt så att hen får ta del av deras framsteg och lösningar som sedan kan användas i 

punkt tre. Punkt tre handlar om klassdiskussion och läraren ska då ta upp de olika 

lösningsförslag som eleverna har kommit fram till. Läraren kan t.ex. låta eleverna 

komma fram till tavlan och redovisa sina lösningsmetoder där klassen sedan 

tillsammans kan ställa frågor och diskutera de olika metoderna och strategierna. Om 
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läraren bygger på deras tankegångar på ett sådant här sätt kan eleverna lättare ta till sig 

idéer som ligger i deras närhet samt att de blir motiverade att arbeta med matematik 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2008). 

 

Larsson & Ryve (2018) beskriver också en liknande modell som är tagen från Smith & 

Steins (2014) forskning. Lärare kan använda sig av denna modell när undervisning i 

problemlösning planeras och den förklaras enligt följande:  

- förutse elevlösningar  

- överblicka elevernas arbete  

- välja ut elevlösningar för diskussion  

- ordna de utvalda elevlösningarna  

- koppla ihop elevlösningarna till varandra och till centrala matematiska ideer 

(Larsson & Ryve, 2018:46).  

 

Lester (1996) håller också med om att problemlösning är väldigt komplext och att det är 

något som är väldigt svårt att undervisa i för lärare. Det finns inte några exakta metoder 

som är lätta att följa och genomföra för att hjälpa eleverna att förbättra sitt kunnande. 

Förutom kunskap om vad och hur man ska undervisa bör läraren enligt Lester (1996) 

också fundera på hur de hanterar frågor som t.ex: hur lång tid ska man ägna sig åt 

problemet, hur ska man grupperna eleverna, ska man ha låg och högpresterande i 

samma grupper, hur ska man utvärdera elevernas prestation, samt hur läraren bibehåller 

ett positivt klassrumsklimat. 

 

Polya (1948) skriver också om hur lärare ska förhålla sig till eleverna gällande 

problemlösning i matematikundervisningen. Läraren bör ge utmanande uppgifter men 

inte för utmanande vilket kan göra att eleverna ger upp. Det är viktigt att sätta sig in i 

elevernas situation och ge dem den stöttning de behöver. Undervisningen ska ge 

eleverna en grund för att kunna lösa problemet självständigt för att i framtiden kunna ta 

sig an problemlösningsuppgifter på egen hand. Läraren ska vara noggrann och 

strategisk i sitt bemötande av uppgiften eftersom eleverna imiterar när hen visar 

exempel på problemlösningsuppgifter. När läraren undervisar kan hen visa sina elever 

svåra uppgifter som kan verka uppgivande men därefter visa olika strategier och får 

fram fakta genom att vända och vrida på det. Läraren visar då eleverna att inget problem 

är omöjligt. 
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Taflin (2007) beskriver att det är många läromedel som innehåller uppgifter där bara ett 

svar behöver ges och att det bara finns ett sätt att lösa de problem som anges i böckerna. 

Oftast läggs också problemlösningsuppgifterna i slutet av varje kapitel i läroböckerna 

vilket då leder till att eleverna använder sig utav det räknesättet och den strategin som 

kapitlet har behandlat. När undervisningen blir läromedelsstyrd tas elevernas produktiva 

förmåga att lösa problemet med sin egna valda strategi, eleverna kommer alltså inte 

utveckla deras problemlösningsförmåga om undervisningen bara utgår ifrån läromedlet 

på det sättet. Att endast använda sig av läromedelsstyrd undervisning är alltså något 

som läraren bör undvika. 

 

5.1.3 Grupparbeten och muntliga diskussioner  

Det handlar även om att öva på att lösa problem för att bli duktig på det och detta är 

något som Polya (1948) skriver om. Han förklarar olika steg när eleverna ska lösa en 

problemuppgift. Det första två stegen är att förstå problemet och vad som efterfrågas. 

Läraren kan fråga eleverna frågor som är formulerade på olika sätt för att de lättare ska 

förstå problemet: “vad är det du ska ta reda på?”, “vad måste du göra?”, “vad är du 

ombedd att ta reda på?”. En allmänt generell fråga som också är bra är: “Ta reda på det 

okända!”. Nästa steg är att göra en plan på hur eleverna ska lösa problemet. Då kan de 

använda sig av en checklista eller kan läraren påminna eleverna om att kontrollera att de 

gjort alla steg för att komma fram till rätt lösning. Läraren ställer frågor som “Kan ni 

kontrollera att varje steg är korrekt genom att pröva dem?”. När eleverna har utfört sina 

olika val av lösningar och uträkningar kan eleverna titta tillbaka på sina lösningar. 

Genom att diskutera med varandra om olika lösningar bidrar det till en ökad 

problemlösningsförmåga hos eleverna. De får både analyseras deras egna strategier och 

lära sig av andras lösningar (Polya, 1948).  

 

Boaler (2011) skriver också om hur viktigt det är att ställa frågor, beskriva 

frågeställningarna på olika sätt, att förklara sina idéer och motivera sina lösningsförslag. 

Utifrån diskussioner ges eleverna nya perspektiv genom att de visas att det finns olika 

sätt att tolka och ta sig an samma problem. Genom att uppmärksamma alla elevers olika 

lösningar som “smarta” bidrar det till ett ökat självförtroende och motiverar dem till att 

engagera sig. Därmed kan de lyckas bra i matematiken. Hagland, Hedrén & Taflin 

(2008) håller med om detta och menar att om eleverna får framföra sina matematiska 
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tankar muntligt i anslutning till det matematiska problemet främjas deras 

problemlösningsförmåga. De menar också att arbeta med ett matematiskt problem i 

smågrupp gör att eleverna får träna sin förmåga att förklara men även argumentera för 

både sina egna men även för andras lösningar och tankar. Eleverna får genom det här 

möjlighet att prata matematik vilket gör att förståelsen ökar (Hagland, Hedrén & Taflin 

2008). Det är även något som Palmér & van Bommel (2016) håller med om och de 

skriver att när eleverna får lyssna på varandras lösningar kan de få ny kunskap och ny 

förståelse för både problemets matematiska innehåll och strategier för lösningen. De 

menar att muntliga presentationer för varandra ger det dem möjligheter att systematisera 

och vidareutveckla sitt matematiska tänkande. När eleverna arbetar muntligt med 

problemlösningsuppgifter är det viktigt att skapa en kultur där inte grupparbeten blir ett 

tillfälle att “småprata” om annat som inte har matematisk kvalité. Om 

gruppdiskussionen har en mottagare där lösningarna presenteras för varandra får 

innehållet en högre kvalité. Boaler (2011) menar att eleverna ska förklara sina 

lösningsförslag och ställa frågor till varandra, det kan bidra till att grupperna inte bara 

löser utan alla i gruppen kan förklara.   

 

Häggblom (2013) menar att problemlösningsförmågan kopplas till ett socialt 

sammanhang där den utvecklas tillsammans med andra. Ett samspel elever emellan men 

även mellan lärare och elev. Undervisning inom problemlösning är krävande och 

behöver mycket planering, vilket även Löwing (2006) pekar på. Hon skriver att när 

elever i grupp löser problem kan det vara så att det endast är några elever som är aktiva. 

Löwing (2006) beskriver att när lärare diskuterar uppgiften med gruppen är det några 

som för gruppens talan och lärare utgår från att alla har förstått. Det är en komplicerad 

arbetsform men dock effektfull om den används rätt.  

 

5.1.4 Laborativt material 

Att läraren låter eleverna använda laborativt material vid problemlösning gynnar både 

dem i de yngre och äldre åldrarna. Hagland, Hedrén & Taflin (2008) anser också att 

t.ex. miniräknare och datorer kan vara hjälpmedel som underlättar för vissa elever. 

Berggren & Lindroth (1997) håller med och redogör för att låta eleverna arbeta med 

laborativt material och att de utför egna undersökningar är ett bra arbetssätt för att få 

dem aktiva. Det ger dem möjlighet till att kunna lösa konkreta situationer för att sedan 

kunna samtala med varandra om olika lösningsmetoder. Berggren & Lindroth (1997) 
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belyser också att det är viktigt att materialet finns tillgängligt för eleverna i klassrummet 

för att det ska bli en naturlig del i undervisningen. Om materialet finns tillgängligt kan 

eleverna själva välja att använda sig utav det vid t.ex. problemlösning även om det inte 

står i uppgiften eller att läraren säger att det måste användas. Olika exempel på 

laborativt material är tärningar, vatten, centikuber, låtsaspengar, våg och måttband. Det 

laborativa material som eleverna använder bör vara sådant som endast används i 

matematikundervisningen och som de inte är vana vid i det vardagliga livet. Detta för 

att undvika att eleverna blir emotionellt engagerade och ser materialet som leksaker 

samt att de inte uppfattar tanken i den matematiska uppgiften (Uttal, Scudder & 

DeLoache, 1997). 

 

Rystedt och Trygg (2010) skriver att laborativa aktiviteter ger eleverna en positivare och 

bredare syn på matematiken. Det kan användas för att introducera ett nytt område som 

bidrar till en ökad motivation till ämnet. Läraren kan använda olika sinnesintryck för att 

befästa den nya kunskapen vilket gör att eleverna lättare kan gå tillbaka till sin 

minnesbild för att komma ihåg. Författarna menar att lärarna kan använda sig av 

laborativt material och elevernas egna erfarenheter inom ett visst ämne för att öka 

problemlösningsförmågan.  

 

5.1.5 Motivation 

Det finns olika aspekter en lärare ska tänka på med hänsyn till att öka motivationen hos 

eleverna för att de ska ta sig an en problemlösningsuppgift (Thorén 2009). Lärarens 

egna engagemang och intresse för ämnet spelar en stor och viktig roll. Även ett 

tillåtande klassrumsklimat är nyckeln till en positiv inställning kring ämnet där det 

uppmuntras att ställa frågor och att våga misslyckas. Hon beskriver också hur viktigt det 

är att individanpassa undervisningen för att ge lagom utmanande uppgifter för att alla 

elever ska bli motiverade och delaktiga. Det här är också något som Hagland, Hedrén 

och Taflin (2008) pekar på när de skriver att lärarens engagemang och intresse sprider 

sig lätt till eleverna. Om läraren kontinuerligt visar att problemlösning är viktigt men 

även roligt för ökar deras egna engagemang och att de ser att det är en spännande 

upplevelse.  

 

Elevernas motivation kan också påverkas av hur långt de har till målet menar Jenner 

(2004). Om läraren ger eleverna små delmål som preciseras och sedan uppnås kan man 
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därefter skapa nya och något “högre” mål. Genom denna typ av strategi skapas 

självförtroende och motivation hos eleverna. Istället för att mäta sträckan till det 

slutgiltiga målet räknas framstegen för att nå dit. 

 

5.2 Kan problemlösningsförmågan främja elevernas övriga 

matematiska kunskaper? 

Verschaffel, Depaepe & Van Dooren (2014) menar att problemlösning inte bara är ett 

mål för undervisningen i sig utan även ett medel för att lära sig all matematik. De 

konstaterar också att det finns flera fördelar med en problembaserad undervisning. En 

av dessa fördelar är att elever som får problemlösningsuppgifter får en djupare 

förståelse av matematiska begrepp samt en starkare koppling mellan dessa begrepp och 

den matematiska process som de genomför. Den andra fördelen med en problembaserad 

undervisning är att eleverna får fördjupade kunskaper i detta tillvägagångssätt och att de 

överglänser de traditionella tillvägagångssätten när elever ska räkna matematik. Genom 

att problemlösningens tillvägagångssätt överträffar de traditionella tillvägagångssätten 

utvecklas därför elevernas strategier, hur de anpassar dessa samt tillämpar dem i 

problemsituationer på ett framgångsrikt sätt. Den tredje fördelen som Verschaffel, 

Depaepe & Van Dooren (2014) berättar om är att eleverna tror mer på sig själva och får 

en positivare attityd till att lära sig matematik när undervisningen är problembaserad. 

Detta gynnar i sin tur elevernas framtida lärande och inställning till hur de tar sig an 

problemlösning och dess aktiviteter. Slutsatsen blir att lära eleverna problemlösning 

eller annan matematik genom problemlösning gynnar intresset och motivationen hos 

dem. Utöver de ovan beskrivna fördelarna skapas också en känsla av lärande hos varje 

elev som är nödvändig för att de ska utbildas till att bli kreativa men också kritiska 

medborgare som kan bemöta de verkliga problem som kan uppkomma i livet. 

(Verschaffel, Depaepe & Van Dooren 2014).  

 

Cederqvist (2009) skriver att det går utmärkt att arbeta med problemlösningsförmågan 

som medel för att nå andra matematiska kunskaper. Att kombinera 

problemlösningsuppgifter med andra arbetssätt eller matematikboken är effektfullt. När 

undervisningen är kombinerad känner eleverna att matematikboken inte känns 

konstruerad och verklighetsfrämmande. Att arbeta med ett området volym med hjälp av 

en praktiskt problemlösningsuppgift gör att eleverna kan ta till sig matematikboken 

lättare. Det viktiga är att alla elever utnyttjar problemlösningsuppgiftens potential. 
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Gruppdynamiken är betydande så att de i sin tur når det matematiska innehållet som 

problemlösningsuppgiften behandlar. Cederqvist (2009) påpekar hur betydande 

gruppstorleken är för att alla elever ska bli delaktiga. I för stora grupper tar någon eller 

några ansvar för gruppen och flera elever faller bort i lärandet. Två till tre elever i varje 

grupp är bra även om gruppen är mer känslig om någon elev är borta. Hur gör man då? 

Viktiga frågor att tänka igenom när läraren väljer grupper.  

 

5.2.1 Självförtroende  

Om läraren har hjälpt eleverna med att utveckla en god problemlösningsförmåga skapas 

ett självförtroende hos eleverna. Ernest (2006) förklarar hur det finns en personlig 

dimension där en stor del av elevernas kunskap i matematik behandlas av deras 

självförtroende. Med stöd från självförtroendet kan eleverna skaffa sig vidare 

matematiska kunskaper i kommande uppgifter och aktiviteter. Matematiken är komplex 

och innefattar många svårigheter. Ernest (2006) beskriver också hur viktig 

undervisningen och dess funktion är för att fånga elevernas intresse och för att skapa en 

trygghet för lärandemiljön. Därefter beskriver Ernest (2006) vidare om olika aspekter 

gällande lärandemål och vilka förmågor matematikundervisningen kan beakta vilket 

bland annat är uppskattning av matematik, matematiskt självförtroende och social styrka 

genom matematiken.  

 

Kimball (1994) skriver om skillnaden mellan pojkar och flickors resultat beroende på 

vad de möter för matematikuppgifter. Flickor har oftast lättare att lösa rutinuppgifter 

och pojkar har lättare med problemlösningsuppgifter. Hon menar att det inte finns 

någon stor skillnad och behandlar frågan om det endast är en myt att flickor presterar 

sämre i matematik. En viss skillnad kan vara att pojkarna känner sig mer bekväma och 

vågar utmana sig själva i problemlösningsuppgifterna medan flickorna ofta hoppar över 

svåra beräkningar och saknar självförtroendet i okända problemlösningsuppgifter. 

Pojkarna får mer rätta svar för att det vågar chansa på problemlösningsuppgifterna 

medan flickorna hoppar över dem. Hon menar att läraren har stor roll i när flickor möter 

problemlösningsuppgifter och behöver stöttning för att känna självförtroende. När 

flickorna vågar utmana sig i problemlösningsuppgifterna synliggörs och bearbetas deras 

olika lösningsstrategier. Att ha det här i åtanke i bemötandet av elever som saknar 

självförtroende kommer gynna elevernas övriga matematiska förmågor. Om eleverna 
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känner självförtroende att möta problemlösningsuppgifterna och vågar chansa och göra 

fel kommer det leda till att de lär sig övriga matematiska förmågor såsom att använda 

sig av olika lösningsstrategier.   

 

5.2.2 Rika problem 

Forskare har fört fram mycket tankar och idéer kring hur elever löser problem och vilka 

olika typer av strategier som eleverna ska använda sig av. Det finns däremot mindre 

forskning om hur läraren via problemlösning kan hjälpa eleverna att bygga upp andra 

matematiska kunskaper. Hagland, Hedrén och Taflin (2008) anser att ett rikt problem är 

en brobyggare mellan olika matematiska områden. Många lärare tar nämligen upp 

geometri, sannolikhetslära, algebra osv. var för sig när de undervisar och det gör att 

eleverna kan få det svårt att se ett sammanhang mellan matematikens olika delar. 

Författarna tror att om läraren kan få in dessa samband när de löser problemlösning i 

klassrummet kommer eleverna få många viktiga aha-upplevelser. Pettersson (2013) 

håller med om detta och anser att problemlösning är centrum för all matematisk 

verksamhet. Hon menar att rika problem är rika på matematisk innehåll och kan 

användas för att göra elevernas matematiska färdigheter synliga och utmanar deras 

matematiska förståelse. Delima (2016) skriver också att det finns en relation mellan 

problemlösningsförmågan och elevernas matematiska tänkande. När eleverna arbetar 

med problem inom matematiken så jämför, sorterar, organiserar, förklarar och motiverar 

eleven hur den har tänkt och därmed utvecklar sitt matematiska tänkande. 

 

Flera forskare anser att det är de rika problemen som har de kvalitéer som behövs för att 

brobyggandet mellan de olika matematiska områdena ska fungera. De menar att när 

eleverna får lösa rika problem så uppmuntras deras matematiska aktiviteter och olika 

metoder är tillåtna när de löser problem (Taflin 2007). Taflin (2007) menar också att 

läraren har en avgörande del för om problemet ska blir rikt eller inte. Problemet blir rikt 

om läraren kan formulera om en uppgift och sätta in uppgiften i ett rikare sammanhang 

där de olika problemen har olika lösningar och olika svar. Hagland, Hedrén och Taflin 

(2008) ger exempel i deras bok på problem som de anser kan fungera som rika. De ger 

också förslag på hur läraren kan anpassa och utvidga problemen så att de kan passa alla 

elever. Dessutom ger de exempel på vilka olika matematiska kunskaper som elever och 

lärare kan använda sig av och utveckla under lösningen av problemen. Nedan ges ett 

exempel på problemet Stenplattor: 
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Ett mönster läggs med hjälp av kvadratiska stenplattor, mörka och ljusa. 

Så här ser mönstret ut:   

  
 figur 1                               figur 2                                             figur 3 

 

a) Hur många plattor går det åt till figur 5? 

Hur många av dem är ljusa och hur många är mörka? 

b) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 15? 

c) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur 100? 

d) Hur många mörka respektive ljusa plattor går det åt till figur n? 

e) Skapa ett liknande problem. Lös det (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008:102). 

 

Genom det här problemet så menar författarna att eleverna kan utveckla och använda 

följande matematiska kunskaper: 

- naturliga tal 

- proportionalitet 

- tabell 

- mönster 

- area 

- variabelbegrepp 

- formel (Hagland, Hedrén & Taflin, 2008:103) 

 

Eleverna kan använda sig av olika strategier vid lösningen av problemet, allt från att rita 

en bild och använda konkret material till att hitta en specifik formel som fungerar till 

vilken figur som helst. Det beror givetvis på hur läraren lägger upp undervisningen 

genom problemet och på vilken nivå hen väljer att anpassa problemet till (Hagland, 

Hedrén & Taflin, 2008). 
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5.2.3 Laborativt material 

Thorén (2009) beskriver hur elever kan använda sig av laborativt material under 

problemlösningsuppgifter för att lära sig andra matematiska kunskaper. Elever kan 

använda sig av det fysiska klassrummet för att mäta avstånd, längd och ytor. “Hur 

mycket tapet går åt att tapetsera det här rummet?” och  “Vad skulle det kosta?” kan vara 

relevant problemformuleringar som ger eleven matematiska kunskaper inom längd och 

val av strategi och som har sin grundtanke i problemlösningsförmågan. Det viktiga i 

användandet av ett laborativt arbetssätt är att det ska hänga ihop med en strategi. 

Tanken är att synliggöra och förenkla för eleven genom att arbeta på ett mer konkret 

sätt. 

 

Rystedt & Trygg (2010) fyller i hur laborativt material kan ge eleverna möjlighet till att 

förstå den abstrakta matematiken. Undervisningen kan genomgå olika representationer 

för att eleverna lättare ska kunna ta till sig det olika matematiska kunskaperna. När 

läraren undervisar om skrivna och talade symboler ökar inlärningen om eleverna kan 

sammankoppla det med bilder, laborativa modeller och omvärldssituationer. Kilhamn 

(2018) skriver om att kunna laborera och representera matematik för att lättare ta till sig 

kunskapen. Undervisningen kan sammankoppla matematiken med olika ord eller objekt 

som får representera elevernas verklighet. På så vis skapar eleverna en mental bild av 

det matematiska begreppet. Läraren kan dela upp representationer i olika kategorier. 

Realistiska representationer är något som ska föreställa verkligheten. Vad eleverna 

väljer att använda sig av beror på deras tidigare erfarenheter. Kroppsligt realistisk är när 

eleverna ställer sig i en ring. Konkret realistisk representation kan visas med hjälp av en 

tallrik och blir då en objektiv symbol för en cirkel. Kilhamn (2018) beskriver vidare att 

det finns ikoniska representationer som saknar en konkret likhet med begreppet men 

som ändå har en koppling. Det kan vara brickor, centikuber eller streck som används för 

att visa antal. När eleverna själva får arbeta med en problemlösningsuppgifter väljer de 

ofta ikoniska representationer för att realistiska bilder tar för lång tid att rita.  
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6. Resultat 

1.1 Denna del kommer att sammanfatta resultatet av de olika olika delarna i studien. 

Resultatet presenteras i två avsnitt då de två forskningsfrågorna sammanfattas var för 

sig. 

 

6.1 Hur kan läraren främja problemlösningsförmågan hos elever i 

årskurs 1-3? 

För att främja problemlösningsförmågan hos elever menar Cai & Lester (2010) att 

problemlösning måste bli en naturlig del av matematikundervisningen i klassrummet. 

Läraren måste se till att problemlösning inte blir en separat del i undervisningen utan att 

den istället samverkar med övrig matematik för att skapa en så god 

problemlösningsförmåga som möjligt hos eleverna. 

 

6.1.1 Lärarens förhållningssätt 

Genom att läraren skapar ett klassrumsklimat som innehåller en problemlösande kultur 

utvecklas elevernas problemlösningsförmåga menar Cai & Lester (2010). Läraren 

skapar detta genom att problemlösning blir en integrerad del av all undervisning i 

matematik och låter problemlösning återkomma regelbundet. Problemlösningsförmågan 

utveckling är också en process som sker under lång tid vilket läraren måste vara 

medveten om. Detta gör det extra viktigt att problemlösning är återkommande och en 

stor del av all undervisning i matematik.  

 

Nyexaminerade lärare låser sig lätt i praktiken och följer endast läromedlen där målet 

blir att arbeta så mycket som möjligt i matematikboken. Detta bör undvikas och 

undervisning bör variera mer för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga 

(Granberg, 1999). Det är också vanligt med ett osynligt kontrakt mellan lärare och elev, 

vilket Granberg (1999) hoppas ska förändras och göras mer synligt där eleverna kan lära 

sig att se samband i matematiken. Även analytiskt tänkande och diskussioner kring 

vardagsnära problem ingår i det synliga kontraktet.  

 

IEPAS-metoden (Introduktion - Enskilt - Par - Alla - Summering) är som tidigare 

nämnts en bra grund när läraren organiserar sin undervisning inom problemlösning 

skriver Larsson & Ryve (2018). Det är viktigt hur läraren introducerar problemet för 
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eleverna då det blir själva startpunkten för hur dem ska börja arbeta med problemet. Att 

eleverna sedan ska få jobba enskilt är för att de själva i lugn och ro ska få sitta och tänka 

igenom en lösning innan de gå vidare för att diskutera med sina klasskamrater. När de 

får diskutera problemet i par eller mindre grupper får eleverna en chans att bearbeta och 

resonera om problemets lösningar samt att de får för fram sina egna tankar och idéer. 

När läraren sedan går över till helklassdiskussion ska läraren ha en aktiv roll och utgå 

från elevernas lösningsförslag för att de matematiska idéerna och sambanden som ses 

som centrala ska lyftas fram. Att läraren i slutet tar några minuter till att summera 

lektionen är till för att ta upp de viktigaste matematiska idéerna och sambanden som 

faktiskt framkom under lektionen. 

 

6.1.2 Utformning av problemlösningsuppgifter 

Hur läraren framställer och utformar problemlösningsuppgifterna blir också en 

avgörande faktor för hur eleverna utvecklas. Uppgifterna behöver vara konkreta och 

realistiska för att öka intresset för matematik men också för att eleverna ska kunna 

använda matematiken i det verkliga livet (Boaler, 2011). Hagland, Hedrén & Taflin 

(2008) instämmer också men menar samtidigt att det kan bli svårt att anpassa 

problemlösningsuppgifter som passar alla elever då de oftast ligger på väldigt olika 

kunskapsnivåer. Det är därför viktigt att läraren har väldigt goda kunskaper i didaktik 

men också i ämnet problemlösning då det inte är någon lätt uppgift att vara lärare vid 

problemlösning. Författarna påpekar vikten av att vara välorganiserad och förberedd 

inför lektionerna med problemlösning. Det kan vara allt från att hitta lämpliga problem 

och tänka ut hur det ska introducera, till hur eleverna faktiskt ska jobba med problemet, 

ska de börja jobba i grupp eller inte och hur ska grupperna delas in. Hagland, Hedrén & 

Taflin (2008) menar också att det är viktigt att läraren bygger vidare på elevernas 

lösningsmetoder de kommer fram och använder dem vid de gemensamma 

klassdiskussionerna. På så vis kan eleverna lättare ta till sig idéer som ligger i deras 

närhet samt att de blir mer motiverade. Om läraren kan organisera arbetet samt variera 

och anpassa uppgifterna så får alla elever en möjlighet till att utveckla sina matematiska 

kunskaper oavsett kunskapsnivå. Polya (1948) är inne på samma spår och menar att 

läraren bör ge eleverna utmanande uppgifter på en lagom nivå. Det är viktigt att 

eleverna inte ger upp och tappar motivationen på grund av för svåra uppgifter.  
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Både Granberg (1999) och Taflin (2007) skriver om att läraren bör undvika att eleverna 

endast arbetar i en läromedelsbok. Elevernas produktiva förmåga tas bort genom denna 

typ av undervisning och kommer därav inte utveckla sin problemlösningsförmåga.  

 

6.1.3 Grupparbeten och muntliga diskussioner 

Om eleverna får analysera sina egna strategier och lära sig av andras lösningar genom 

att diskutera bidrar det till en ökad problemlösningsförmåga menar Polya (1948). 

Genom diskussioner ges eleverna möjlighet att få nya perspektiv genom att se att det 

finns olika sätt att tolka och lösa samma problem. Det bidrar också till ett ökat 

självförtroende och motiverar eleverna menar Boaler (2011). Även Hagland, Hedrén & 

Taflin konstaterar detta och skriver om hur elevernas problemlösningsförmåga främjas 

genom att de får framföra sina tankar muntligt i anslutning till 

problemlösningsuppgiften. De får dessutom träna sin förmåga att prata matematik vilket 

i sin tur bidrar till ökad förståelse. Palmér & von Bommel (2016) har också skrivit om 

detta och menar att när eleverna får lyssna på varandra skapas ny kunskap samt att de 

utvecklar sitt matematiska tänkande. 

 

6.1.4 Laborativt material 

Hagland, Hedrén & Taflin (2008) och Berggren & Lindroth (1997) anser att laborativt 

material är ett effektivt arbetssätt som gynnar elever i alla åldrar att bli mer aktiva. 

Materialet ska vara synligt för eleverna i klassrummet så att eleverna känner att det blir 

tillgängligt för att användas. Rystedt och Trygg (2010) skriver om hur laborativa 

aktiviteter kan bidra till en positiv syn och att matematiken blir fördjupad. När eleven 

använder olika sinnesintryck befäster hen lättare kunskapen. Laborativt material och 

elevernas egna erfarenheter är effektfulla metoder som kan bidra till att öka 

problemlösningsförmågan. Exempel på laborativt material är: tärningar, vatten, 

centikuber, låtsaspengar, våg och måttband. 

 

6.1.5 Motivation 

Lärarens egna engagemang och intresse för problemlösning spelar stor roll menar både 

Thorén (2009) och Hagland, Hedrén och Taflin (2008). Om läraren visar att 

problemlösning är roligt så sprider sig det lätt till eleverna vilket i sin tur öka deras 

motivation för problemlösning. Thorèn (2009) menar också att det är viktigt med 

individanpassning så att eleverna ska få lagom utmanande uppgifter för att göra alla 
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elever delaktiga och motiverade. En strategi som också kan användas för att elevernas 

motivation ska öka är att sätta upp delmål under lärandets gång (Jenner, 2004). 

 

6.2 Kan problemlösningsförmågan främja elevernas övriga 

matematiska kunskaper? 

Verschaffel, Depaepe & Van Dooren (2014) har som tidigare beskrivits förklarat att 

problemlösning kan vara ett medel för att lära sig all matematik. Problemlösning gör att 

eleverna får en djupare förståelse av matematiska begrepp och att det blir en tydligare 

koppling mellan begreppet och den matematiska processen. Att använda sig av 

problemlösningsuppgifter ökar elevernas motivation och intresse för att lära sig 

matematik. Eleverna lär sig både att bli mer kreativa i sitt förhållningssätt mot 

matematik men också att bli kritiskt tänkande kring sina lösningar i verkliga livet. Även 

Cederqvist (2009) skriver att undervisningen kan utgå ifrån problemlösningsförmågan 

som medel för att nå andra matematiska kunskaper. Att kombinera 

problemlösningsuppgifter med andra arbetssätt eller matematikboken är effektfullt. 

Gruppdynamiken och alla elevers delaktighet är viktig för att alla elever ska utveckla 

sin problemlösningsförmåga och övriga matematiska kunskaper.  

 

6.2.1 Självförtroende 

Ernest (2006) beskriver vikten i att eleverna känner självförtroende kring uppgifterna 

och aktiviteterna för att skaffa sig matematiska kunskaper. Ett tryggt klassrumsklimat är 

nyckeln tillsammans med att eleverna ska känna nyfikenhet för ämnet. Kimball (1994) 

behandlar frågor om det finns en skillnad mellan könen och deras olika inställningar till 

olika matematiska uppgifter. En myt eller ej, i bemötandet av alla elever gäller det för 

läraren att ge alla elever det stöd de behöver för att känna självförtroende att våga ta sig 

an problemlösningsuppgifter. Med stöd i självförtroendet i problemlösningsuppgifterna 

kommer eleverna att utveckla sina övriga matematiska kunskaper såsom olika 

lösningsstrategier.  

 

6.2.2 Rika problem 

Det är de rika problemen som framförallt har de kvaliteter som kan hjälpa eleverna att 

bygga upp andra matematiska kunskaper. Det tror i alla fall Hagland, Hedrén och Taflin 

(2008) då de menar att rika problem är en brobyggare mellan olika matematiska 
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områden. Författarna anser att de rika problemen bjuder in lärare till att ta upp olika 

delar inom matematiken när de löser problemlösning så att eleverna lättare kan se de 

olika sambanden mellan dem. Pettersson (2013) håller helt med om detta och menar 

också att rika problem är rika på matematiskt innehåll som kan utmana elevernas 

matematiska förståelse samt göra deras matematiska färdigheter synliga. Taflin (2007) 

säger inte emot men betonar dock att det är läraren som har en avgörande del om ett 

problem bli ett rikt eller inte beroende på om läraren kan formulera om uppgifter och 

sätta in dem i ett rikare sammanhang. 

 

6.2.3 Laborativt material 

Laborativt material är något som elever kan använda sig av för att utveckla andra 

matematiska kunskaper. Det viktiga med detta arbetssätt är dock att det hänger ihop 

med en strategi menar Thorén (2009). Den tanke som finns med det här arbetssättet är 

också att eleverna får arbeta på ett mer konkret sätt och på så vis synliggörs och 

förenklas arbetet. Rystedt & Trygg (2010) håller med och menar att laborativt material 

ger eleverna en större förståelse till den abstrakta matematiken. Inlärningen ökar om 

eleverna kan sammankoppla det skrivna med bilder, laborativa modeller och 

omvärldssituationer. 

 

Kilhamn (2018) är inne på samma spår och menar att det blir lättare för eleverna om de 

kan sammankoppla det abstrakta med det praktiska. Läraren kan göra det praktiskt på 

olika sätt och dela upp representationerna i olika kategorier. De representationerna och 

dess beskrivningar är följande: 

- Realistiska representationer: Representerar elevernas verklighet och är olika 

beroende på elevernas tidigare erfarenheter. 

- Kroppsligt realistisk representation: När eleverna t.ex. ställer sig i en ring. 

- Konkret realistisk representation: När t.ex. en tallrik används för att visa en 

cirkel och den blir en objektiv symbol för detta. 

- Ikonisk representation: Det som eleverna använder sig mest av då det är lättast. 

T.ex. när streck dras eller centikuber används för att visa antal (Kilhamn, 2018). 
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7. Diskussion  

Avslutningen av studien presenteras i detta avsnitt som innebär att resultatet diskuteras 

tillsammans med den pedagogiska relevansen.  

 

7.1 

Det har alltid ställts höga krav på lärare men i dagens samhälle känns de högre än 

någonsin. Som lärare är det inte bara viktigt att skaffa sig ett klassrum med ett tillåtande 

klimat där eleverna känner att de vågar göra fel utan läraren bör också skapa en 

problemlösande kultur. Genom att göra detta blir inte problemlösningsuppgifterna i 

matematik lika främmande för eleverna att arbeta med när det väl är dags. Lärarens 

förhållningssätt är alltså av största vikt när det kommer till att främja 

problemlösningsförmågan hos elever i årskurs 1-3. 

 

Läraren bör också vara kreativ och inte låsa sig till matematikböckerna då alla elever 

ska få en så individanpassad undervisning som möjligt. För att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga och för att inlärningsmöjligheterna ska bli så bra som möjligt 

måste läraren strategiskt välja problemlösningsuppgifter som är anpassade för varje 

individ. Utformningen av problemlösningsuppgifterna som läraren skapar och anpassar 

kräver en hög ämnes- och didaktikkunskap och är av yttersta vikt för att utveckla 

elevernas problemlösningsförmåga. Eleverna har dessutom olika erfarenheter och en 

problemlösningsuppgift är inte lika för alla.  

 

Lärarens kompetens och förmåga att se varje elevs kunskaper är därför också ett stort 

och viktigt krav för att lyckas främja problemlösningsförmågan. Läraren bör hela tiden 

veta vad en elev behöver för att utvecklas ytterligare. Att dessutom ha en möjlighet att 

förverkliga detta genom t.ex. muntliga diskussioner eller laborativt material gör att 

läraren också behöver ha skapat ett kreativt klassrum. Det kreativa klassrummet kan 

också inge en viss motivation hos eleverna vilket krävs för att de ska utvecklas.  

 

Att ha goda ämnes- och didaktikkunskaper i matematik som lärare är en central och 

betydande del i arbetet men även att ha en förmåga att se varje individ och få dem att 

känna sig motiverade är minst lika viktigt. Ett klassrum där eleverna får motivation och 

ser engagemang hos läraren är en viktig pusselbit i att deras problemlösningsförmåga 
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ska utvecklas. Om eleverna kontinuerligt får föra diskussioner kring 

problemlösningsuppgifter får de dessutom träna sin förmåga att tala matematik. Detta är 

ett tankesätt som fler lärare bör ha med sig men också det övriga samhället. Matematik 

och problemlösning innebär inte endast att skriva svar i en bok. Det tränar också 

eleverna i att bli samhälleliga medborgare då de lär sig att lyssna på och respektera 

andras tankar men även att framföra sina egna motiveringar och tankesätt på ett 

noggrant sätt. Hela deras matematiska tänkande utvecklas och dessutom inger detta en 

variation i deras vardagliga skolgång, vilket i sin tur också kan leda till engagemang och 

motivation då det bryter mot deras eventuella vanor i ett klassrum. 

 

Lärarens roll blir som tidigare nämnt bara mer viktig för att alla individer i ett klassrum 

ska utvecklas och känna sig sedda. Att ha ett tillåtande klassrumsklimat är nyckeln, 

läraren ska visa sina elever att det är okej att göra fel. Misstag kan man även sig lära sig 

av. Hur kan läraren göra detta? En möjlighet är att visa en svår uppgift på tavlan men att 

eleverna ändå försöker lösa den. Det blir möjligen fel svar men genom att man går 

igenom uppgiften tillsammans ger man dem en bredare syn på problemet. Det i sin tur 

gör att dem vågar utmana sig själva och att det inte gör någonting att göra fel. Något 

läraren också kan tänka på för att skapa motivation och självförtroende hos eleverna är 

att inte göra allt för svåra problemlösningsuppgifter. Börja med enklare så att eleverna 

känner att de kan och vågar vilket leder till ökat självförtroende. När eleverna möter 

problemlösningsuppgifter kan läraren visa att det handlar om att samtala och lyssna på 

varandras lösningar och inte bara komma fram till rätta svar.  

 

När lärare undervisar i problemlösning och använder sig av problemlösningsuppgifter 

hamnar inte bara problemlösningsförmågan i fokus. Eleverna kan med hjälp av 

problemlösningsförmågan främja sina övriga matematiska kunskaper. Läraren kan t.ex. 

använda sig av problemlösningsuppgifter när eleverna arbetar i matematikboken med ett 

annat område. Det kan användas både som en introduktion och som en fördjupning där 

det gör att eleverna utvidgar sin förståelse för ett visst område. Att variera 

undervisningen gör att eleverna tycker det är mer verklighetsnära att både få arbeta 

praktiskt i kombination med matematikboken. Nyfikenhet som en 

problemlösningsuppgift skapar hos eleverna är en av nycklarna till kreativitet som leder 

till målet att lära sig ett matematisk innehåll.  
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Om eleverna skapar ett självförtroende kring problemlösningsuppgifter utvecklas även 

deras övriga matematiska kunskaper. Genom att nå detta självförtroende förs 

diskussionen återigen tillbaka till klassrumsklimatet och hur viktigt det är. Att skapa ett 

tryggt klassrumsklimat bidrar till nyfikenhet som i sin tur bidrar till goda 

ämneskunskaper. Lärarens roll och vikt i klassrummet blir alltså tydlig även i detta 

sammanhang.  

 

Om eleverna dessutom får räkna problemlösningsuppgifter som anses vara rika kan de 

bygga upp matematiska kunskaper utöver problemlösning. Rika problem hjälper läraren 

att ta upp olika delar inom matematik och dess områden. Lärare kan alltså utveckla 

elever inom flera olika matematiska områden samtidigt genom att ge dem rika 

problemlösningsuppgifter, dock kräver detta i sin tur att läraren kan skapa dessa. 

Återigen sätts lärares ämnes- och didaktikkunskaper på prov. Detta visar också på hur 

underskattat läraryrket är när det kommer till vad lärare bör kunna. Utbildningen till 

grundskolelärare har förlängts och en stor vikt läggs på matematiken.  

 

För att utveckla övriga matematiska kunskaper genom problemlösning framhävs det 

muntliga. Läraren bör kunna ta hänsyn till gruppdynamiken när eleverna ska arbeta 

muntligt i smågrupper, som i sin tur ska gynna matematiska kunskaper inom olika 

områden. När eleverna arbetar gruppvis med sina problemlösningsuppgifter måste alla 

känna sig delaktiga annars förlorar undervisningen sitt syfte. Här bör läraren tänka på är 

att ha mindre grupper så att alla elever vågar och känner att de vill och kan ta ansvar för 

sin grupp. Om läraren dessutom visar att de ska våga chansa och misslyckas kommer de 

att lära sig att misslyckandet kan leda till en lösning, inte bara inom problemlösning. 

Elever som ger upp och känner att det är för svårt måste ges stöttning eller kunna vända 

på tanken för att se det från ett annat perspektiv. Detta gynnar eleverna oavsett ämne 

eller sammanhang i livet.  

 

Matematikundervisningen kan som tidigare nämndes använda sig av rika problem, det 

vill säga ett problem som är rika på matematiskt innehåll. Detta ökar elevernas 

förståelse och synliggör deras färdigheter. Det är ett bra sätt att undervisa då eleven 

både kan känna och se sina kunskaper. Det är också upp till läraren att använda sig av 

en problemlösningsuppgift så att den hamnar i ett rikt sammanhang. Det kan användas 

som ett komplement, som avsluta eller introducera inte bara ett visst område utan knyta 



  
 

32 

ihop säcken för flera. Problemlösningsuppgifterna kan även ta stöd av olika laborativa 

material. När eleverna ska mäta eller väga är måttband eller våg bra material för att öka 

elevernas förståelse för det skrivna som står i matematikboken. Att använda klossar, 

kulor, pengar och positionskort är även framgångsrika laborativa material för att få 

matematiken mer begriplig och konkret för eleverna. Läraren kan tänka på att materialet 

finns synligt och påpeka att eleverna får använda de laborativa materialet när det vill för 

att öka deras förståelse. Eleverna behöver inte bara använda konkreta laborativa 

material, vissa elever känner att de vill rita vid sidan av. När eleverna ska lösa olika tal 

är det för vissa eleverna enklare att rita hur många bollar det frågas efter eller hur ett tal 

ska delas upp för att se vad svaret blir. Som lärare är det viktigt att ge utrymme för 

laborativa modeller av en uppgift. Att i undervisningen visa hur man kan tänka och göra 

när man använder sig av det.  
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8. Avslutning 

Denna studie har svarat på två forskningsfrågor inom matematik och problemlösning. 

Studien framställer hur lärare kan använda problemlösning både som mål och som 

medel i undervisningen. Studien synliggör också svårigheter som finns i undervisningen 

men även vilka möjligheter en ökad problemlösningsförmåga kan ge eleverna. 

Dessutom besvarar studien om problemlösningsförmågan kan bidra till att eleverna lär 

sig övriga matematiska kunskaper. Förhoppningen är att denna studie kan hjälpa 

blivande och verkande lärare i praktiken gällande undervisning i ämnet. Studien kan 

också förhoppningsvis leda till en ökad förståelse vad som krävs av en lärare idag när 

det gäller undervisning i matematik och hur man gör för att främja varje individ inom 

ämnet.  
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