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Mathematical problem solving 
How teachers can support compulsory school students in mathematical problem solving 

Abstract 

The teacher has an important role for students in mathematical problem solving. With a 

systematic literature review was the aim of the study to increase knowledge about the role of 

the teacher in the classroom in mathematical problem solving in compulsory school. It was 

done by examining what previous research says about how teachers can support compulsory 

school students in mathematical problem solving. The systematic literature review was 

performed in the database ERIC. The result of the study showed that teachers can support 

students in four different ways. 1. Through the choice of mathematical problems and questions 

to the problem and how these are introduced to the students. 2. Through the choice of solution 

methods the teacher decides to present. 3. Through the choice of support structures and 

laboratory materials which can be divided into digital tools and completed procedures/visual 

representations. 4. Through how the teacher interacts with the students and encourage 

interaction between students. Actions from the teacher proved to be important for students’ 

opportunities to get support in mathematical problem solving.  

Keywords: mathematics, problem solving, teacher, support 

 

Sammanfattning 

Läraren har en viktig roll för elever vid matematisk problemlösning. Med en systematisk 

litteraturstudie var syftet med studien att öka kunskapen om lärarens roll i klassrummet vid 

matematisk problemlösning i grundskolan. Det gjordes genom att undersöka vad tidigare 

forskning säger om hur lärare kan stötta grundskolelever vid matematisk problemlösning. Den 

systematiska litteraturstudien genomfördes i databasen ERIC. Resultatet av studien visade att 

lärare kan stötta elever på fyra olika sätt. 1. Genom valet av matematiska problem och frågor 

till problemet och hur dessa introduceras för eleverna. 2. Genom valet av lösningsmetoder 

läraren väljer att visa. 3. Genom valet av stödstrukturer och laborativa material som kan delas 

in i digitala verktyg och färdiga tillvägagångssätt/visuella representationer. 4. Genom hur 

läraren interagerar med eleverna och främjar interaktion mellan elever. Lärarens agerande 

visade sig vara betydelsefullt för elevers möjlighet att få stöd vid matematisk problemlösning. 

Nyckelord: matematik, problemlösning, lärare, stötta 
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Inledning 

Problemlösning har fått allt större plats i matematikundervisningen och att kunna angripa 

problem på ett undersökande sätt kommer troligtvis ses som en viktig kompetens i framtiden 

(Nygaard Thomsen, 2019). Utifrån verksamhetsförlagd utbildning har jag fått möjlighet att 

erfara problemlösning i matematikundervisningen och vid dessa tillfällen kunnat se hur olika 

lärare arbetat och agerat på olika sätt under lektionerna. Det som framförallt har fångat min 

uppmärksamhet under dessa tillfällen är den betydelse läraren och hens val har för eleverna vid 

matematisk problemlösning. Exempel på val kan vara om läraren väljer att ha genomgång eller 

väljer att erbjuda eleverna stödstrukturer. Min personliga uppfattning utifrån 

verksamhetsförlagd utbildning är att många elever upplever arbete med matematisk 

problemlösning som svårt och därför anser jag lärarens agerande som särskilt intressant och 

viktigt. Ur dessa erfarenheter har ett intresse för hur lärare kan stötta elever vid arbete med 

matematisk problemlösning vuxit fram. Den verksamhetsförlagda utbildningen har ägt rum på 

grundskolor och då min utbildning syftar till att jag ska bli grundskolelärare kommer mitt 

intresse för matematisk problemlösning riktas mot lärare och elever i grundskolan. 

Problemlösning är ett komplext område och ett område som kanske kräver mer från läraren 

än annan matematikundervisning eftersom det krävs att läraren har grundliga kunskaper både i 

ämnet och i didaktik (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005; Lester, 1996). Lärare är en viktig del i 

att utveckla och arbeta med elevers förmåga i problemlösning men något som inte är helt lätt 

och många lärare vittnar om att det är både tidskrävande och utmanande (Nygaard Thomsen, 

2019). Enligt Grevholm (2014) lämnas elever vanligen till att pröva sig fram själva i 

problemlösning och undervisas sällan i det. 

I klassrummet är läraren en central del vid problemlösning och elever är i behov av 

vägledning från läraren för att de ska få möjlighet att förstå vilka tankeprocesser som är centrala 

vid problemlösning (Häggblom, 2013). Det spelar också stor roll för elever om läraren visar 

olika metoder och tillvägagångssätt vid problemlösning eftersom det är betydelsefullt för 

elevers förmåga att kunna lösa problem om de får undervisning i problemlösning (Grevholm, 

2014). Enligt Cai och Lester (2010) beror elevers möjligheter till lärande i problemlösning på 

den typ av klassrumsdiskurs som används vid problemlösning mellan både lärare och elever 

men också mellan elever. Diskurs handlar om hur lärare och elever tänker, pratar, kommer 

överens och inte kommer överens för att engagera sig i uppgifter. Genom att lärare skapar en 

bra klassrumsdiskurs kan det bidra till ökat lärande i problemlösning hos elever. Tillgång till 

matematiska verktyg kan vara en ytterligare faktor som påverkar elevers möjligheter till lärande 
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i problemlösning och därför är det väsentligt att läraren erbjuder verktyg som exempelvis 

ritverktyg, konkret material och interaktiva skrivtavlor (Grevholm, 2014). 

Lärares roll beskrivs således som viktig för elever vid matematisk problemlösning men 

ändå lämnas många elever själva när de ska lösa matematiska problem utan någon typ av 

stöttning från läraren. Därför behöver vi veta mer om hur lärare kan stötta elever vid matematisk 

problemlösning för att öka kunskapen om vad lärare kan göra för att hjälpa elever, vilket 

kommer undersökas genom denna litteraturstudie.  

Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna litteraturstudie är att öka kunskapen om lärarens roll i klassrummet vid 

matematisk problemlösning i grundskolan. Syftet undersöks genom följande fråga:  

- Vad säger forskning om hur lärare kan stötta grundskoleelever vid matematisk 

problemlösning? 

Disposition 

Arbetets återstående delar kommer delas in i fyra kapitel: teoretisk bakgrund, metod, 

resultat och analys samt diskussion. Först presenteras den teoretiska bakgrunden där relevanta 

aspekter från det sociokulturella perspektivet kommer redogöras för eftersom studien utgår från 

det perspektivet på kunskap och lärande. I det avsnittet presenteras även matematisk 

problemlösning och lärarens roll vid matematisk problemlösning som är relevanta begrepp och 

aspekter för studien. Efter den teoretiska bakgrunden beskrivs studiens metod. Här beskrivs 

arbetets tillvägagångssätt med fokus på datainsamlingen, urval, analysmetod och etiska 

överväganden. Därefter presenteras resultatsavsnittet. Först presenteras en översiktlig analys av 

de insamlade artiklarna följt av en fördjupning utifrån ett mindre antal artiklar. Slutligen 

kommer det en diskussion som berör både resultatet, konsekvenser för undervisningen och 

metoden följt av implikationer för fortsatt forskning. 

Teoretisk bakgrund 

Det här avsnittet inleds med en beskrivning av det sociokulturella perspektivet, dess syn 

på lärande och begrepp inom det. Detta eftersom studien utgår från dess syn på kunskap och 

lärande och detta relateras till matematisk problemlösning i studien. Det sociokulturella 

perspektivet har betydelse för hur arbete med matematisk problemlösning och lärarens roll 

inom det förstås och tolkas i arbetet. Efter det beskrivs problemlösningens roll och innebörd i 
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matematik för att få förståelse för varför och hur lärare kan arbeta med matematisk 

problemlösning och stötta elever i det. Vad som är ett matematiskt problem har inte en entydig 

definition och bör därför diskuteras utifrån olika definitioner och därför beskrivs begreppet 

matematiska problem utifrån olika definitioner efter att problemlösningens roll och innebörd i 

matematik beskrivits. Organisering av matematisk problemlösning kan se olika ut och lärare 

kan ha olika roller inom det. För att få kunskap om vad lärare kan göra vid arbete med 

matematisk problemlösning beskrivs därför slutligen lärarens roll vid matematisk 

problemlösning.  

Sociokulturellt perspektiv 

Sociokulturellt perspektiv är en lärandeteori som har sin början i Lev Vygotskijs tankar 

och arbeten om språk, lärande och utveckling (Säljö, 2017). Inom teorin ses lärande som något 

som uppstår i samspel mellan människor och mellan människor och redskap (Dysthe, 2003). 

Det finns flera begrepp som är centrala i teorin och för denna studie. De begrepp som är centrala 

för denna studie, och som jag därför kommer förklara är appropriering, mediering, den 

proximala utevecklingszonen och scaffolding. 

Appropriering är den fundamentala metaforen för lärande inom det sociokulturella 

perspektivet och kan översättas till att ”ta över och göra till sitt” och ”ta till sig”. Det viktigaste 

med appropriering är att kunskaper och erfarenheter blir synliga först i kommunikation mellan 

människor (Säljö, 2015). I samspelssituationer har människor möjligheter att appropriera 

kunskaper från varandra (Säljö, 2017). Elever utformar sin kunskap tillsammans med andra och 

vid arbete med problemlösning får eleverna nya och djupare insikter och kunskaper när de 

kommunicerar och diskuterar sina lösningar med lärare och andra elever (Hagland et al., 2005). 

Vi lånar och byter hela tiden kunskap och information med andra människor genom samspel 

och det är genom kommunikation och interaktion som individer blir involverade i färdigheter 

och kunskap (Säljö, 2014). 

Mediering är också ett av de centrala begreppen inom det sociokulturella perspektivet som 

innebär att vi använder redskap när vi handlar i vår omvärld och försöker förstå den. Det finns 

två olika typer av redskap: materiella och språkliga. Ett språkligt redskap är en symbol eller ett 

tecken som vi använder för att kommunicera och tänka med, exempel på språkliga redskap kan 

vara bokstäver och siffror. Materiella redskap används också för att agera i omvärlden och 

exempel på sådana redskap kan vara spade och sax. Däremot är det svårt att skilja på de olika 

typerna av redskap då de ofta förekommer tillsammans och utgör förutsättningar för varandra. 

Till exempel ett diagram på ett papper har både en språklig och materiell sida. Den allmänna 
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termen kulturella redskap kan användas för redskap som bygger på både språkliga och 

materiella redskap (Säljö 2017). Exempel på kulturella redskap kan vara matematiska verktyg 

som räknare och instruktionspapper. Dessa kan elever använda som hjälp för att förstå och lösa 

matematiska problem (Grevholm, 2014).  

Den proximala utvecklingszonen och scaffolding är två ytterligare centrala begrepp inom 

det sociokulturella perspektivet. Enligt Vygotskij handlar den närmaste utvecklingszonen om 

att när vi behärskar till exempel ett begrepp är vi också nära att klara ett nytt begrepp det vill 

säga att vi har kunskaper inom räckhåll (Säljö, 2017). I utvecklingszonen finns således de 

kompetenser som förekommer inom räckhåll för eleven men där eleven kan vara i behov av 

stöd utifrån av lärare till exempel (Säljö, 2015). Människor är mottagliga för förklaringar i den 

proximala utvecklingszonen och det är här lärare kan hjälpa till och vägleda lärandet vidare 

(Säljö, 2017). I den proximala utvecklingszonen kan en elev som inte självständigt klarar av att 

lösa ett visst matematiskt problem ännu få hjälp av läraren eller andra elever (Taylor, 1992). 

Inledningsvis behöver den lärande mycket stöttning i den proximala utvecklingszonen och det 

brukar beskrivas som att den kunnige bygger en ställning som den lärande kan bygga vidare på 

och efterhand kan stödet från det kunnige minska och till slut försvinna. Denna typ av stöttning 

kallas för scaffolding inom det sociokulturella perspektivet (Säljö, 2017). Scaffolding är ett 

uttryck för den hjälp och stöd en lärare till exempel ger en elev under tiden eleven lär sig en 

färdighet eller kunskap. Ju mer av den specifika färdigheten eller de kunskaper eleven behärskar 

desto mer kan stödet från läraren tas bort (Säljö, 2015). Lärare som arbetar med problemlösning 

kan använda sig av scaffolding för att stödja elever när de löser problem. Det kan ske genom 

att läraren stöttar eleverna i form av dialog och anpassar stödet utifrån eleverna och deras behov 

av stöd när de arbetar med problem (Sidenvall, 2019). Vygotskij menar att läraren behöver vara 

ämnesexperten i klassrummet som stöttar eleverna genom vägledning (Dysthe & Ingland, 

2003). Det är dock viktigt att läraren inte tar över hela arbetet vid lösandet av ett problem 

eftersom det då uppstår lotsning som innebär att läraren gör hela jobbet och eleven blir en tyst 

åskådare (Säljö, 2017). Efter detta stycke kommer jag nu gå över till att beskriva 

problemlösningens roll i matematik och hur jag ser på begreppet problemlösning i denna studie. 

Matematisk problemlösning 

Diskussionen kring vad matematik är har hållit på i flera hundra år men däremot när det 

gäller att utvecklas matematiskt finns det en samsyn om att problemlösning har en särställning 

inom det, för många är problemlösning samma sak som matematik (Grevholm, 2014). Lester 

och Lambdin (2007) argumenterar för att undervisa matematik genom problemlösning eftersom 
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de menar att de grundläggande målen med lärande i matematik är problemlösning och 

förståelse. Problemlösning och förståelse är naturligt relaterade med varandra eftersom det är 

vid problemlösning förståelse bäst uppnås. I framtiden kommer förmodligen den matematik 

som undervisas idag få en annan mening till viss del. Vissa delar som rutinräkning till exempel 

kommer sannolikt få en mer undanskymd plats då olika typer av hjälpmedel kan användas. 

Istället kommer elever behöva arbeta med matematisk problemlösning på nya och kreativa sätt 

(Grevholm, 2014). 

 

Matematisk problemlösning, ett begrepp med flera innebörder. Enligt Schoenfeld (1985) är 

problemlösning ett relativt föränderligt begrepp och därför är det svårt att definiera det. 

Problemlösning är framskriven som både ett centralt innehåll och förmåga i Lgr11 i ämnet 

matematik (Skolverket, 2017). Det betyder att man kan arbeta med problemlösning på två sätt 

både som mål och medel (Häggblom, 2013). Att arbeta med det som medel innebär att eleverna 

tränar på olika tillvägagångssätt och strategier för att kunna lösa matematiska problem som lyfts 

fram i det centrala innehållet. Arbete med problemlösningsförmågan handlar istället om att 

målet är att utveckla elevers förmåga att lösa problem som det på förhand inte vet hur de ska 

lösa, de vill säga använda sina problemlösningskunskaper i nya situationer (Skolverket, 2017).  

 

Matematiska problem. En relevant aspekt av problemlösning är vad som utgör ett 

matematiskt problem. Schoenfeld (1985) menar att problem är en uppgift som är svår att lösa 

för den personen som löser den. Det är inte ett problem om du har tillgång till ett lösningschema, 

då är det snarare en övningsuppgift. Skolverket (2017) menar dessutom att ett matematiskt 

problem är ett problem där eleverna inte vet hur problemet ska lösas direkt och för att hitta en 

lösning på ett matematiskt problem måste eleverna istället pröva och testa sig fram. Problem 

kan även definieras utifrån att det är en särskild typ av uppgift som en person måste lösa eller 

vill lösa, personen har inte sedan innan en bestämd procedur för att lösa problemet och det krävs 

hårt arbete av personen för att kunna lösa det (Hagland et al., 2005). Detta medför dock enligt 

Schoenfeld (1985) att uppgifter som ses som problem för vissa elever kanske bara ses som 

övningsuppgifter för andra elever eftersom elever har olika matematiska kunskaper. Ett 

matematiskt problem kan med andra ord enligt honom ses som ett förhållande mellan eleven 

och problemet. Skolverket (2017) menar att beroende på hur långt eleven har kommit i sin 

kunskapsutveckling kan denna relation se olika ut. Problem är därför något som är individuellt 

och en relation mellan eleven och problemet (Schoenfeld, 1985).  
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Sammanfattningsvis definieras i den aktuella studien ett matematiskt problem som en 

uppgift en elev inte vet hur den ska lösa, det finns ingen bestämd procedur hur eleven ska gå 

tillväga, samt något som känns svårt och kräver ansträngning. Ett matematiskt problem ses som 

en relation mellan eleven och problemet, något som är individuellt. Problemlösning kan arbetas 

med som centralt innehåll i matematikundervisningen, och eleverna får då exempelvis 

möjlighet att utveckla sin förmåga att använda sig av givna problemlösningsstrategier. 

Problemlösning kan också ses som en matematisk förmåga, och då avses elevernas förmåga att 

ta sig an problem genom att exempelvis välja tillvägagångssätt i nya situationer där de löser 

problem som de inte på förhand vet hur de ska gå till väga för att lösa (Häggblom, 2013; 

Skolverket, 2017). I den aktuella studien kommer matematisk problemlösning ses som både 

medel och mål. Det innebär att fokus kommer ligga på hur lärare kan stötta grundskolelever vid 

matematisk problemlösning utifrån arbete med matematisk problemlösning som både ett 

centralt innehåll och matematisk förmåga. Matematisk problemlösning kan vidare organiseras 

på olika sätt, och läraren får till följd av det olika roller, vilket kommer beskrivas i nästa avsnitt. 

 

Lärarens roll vid matematisk problemlösning. Genom läsning av litteratur har olika centrala 

faser i matematisk problemlösning och lärares roll inom dessa identifierats. Utifrån 

beskrivningen av hur matematisk problemlösning respektive matematiska problem kan förstås 

kan matematisk problemlösning organiseras både så att eleverna får arbeta med det som centralt 

innehåll och matematisk förmåga. Detta beror, utifrån definitionen ovan, på om problemet 

uppfattas som en problemuppgift eller övningsuppgift.  Hagland et al. (2005) beskriver hur 

lärare behöver planera och anpassa problem innan lektionen, organisera och genomföra 

undervisning under lektionen samt ge eleverna möjlighet att reflektera och utveckla deras 

metakognition efter lektionen. Författarna menar vidare att arbetet under lektionen kan delas in 

i tre delar: introduktion av problemet, elevernas arbete i grupp och enskilt med problemet samt 

diskussion kring elevernas lösningar vid gemensam klassrumsdiskussion. Smith och Stein 

(2014) menar därtill att lärare kan organisera problemlösning utifrån fem praktiker: förutse, 

överblicka, välja ut, ordna och koppla ihop. Hagland et al. (2005) hävdar att det i den första 

delen av arbete med problemlösning är viktigt hur läraren väljer att introducera problemet till 

eleverna. Dessutom menar Smith och Stein (2014) att läraren innan lektionen behöver förutse 

vilka strategier eleverna kommer välja för att lösa problemet. I den andra delen av arbete med 

problemlösning har läraren till uppgift att välja hur eleverna ska arbeta med problemet. Läraren 

har också en viktig roll i hur hen kommunicerar och interagerar med eleverna under tiden de 

arbetar (Hagland et al., 2005). I likhet med som just beskrivits behöver läraren överblicka 
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eleverna under lektionen när de arbetar med problemet (Smith & Stein, 2014). Avslutningsvis 

menar Hagland et al. (2005) att det är viktigt att lärare under den gemensamma 

klassrumsdiskussionen bygger vidare på elevernas tankegångar och kan visa fler strategier och 

lösningar. Smith och Stein (2014) kompletterar detta med att beskriva att läraren behöver välja 

ut vilka arbeten som passar att diskutera i klassen och sedan ordna presentationerna så att de 

fördjupar elevernas förståelse så bra som möjligt. Till sist behöver läraren koppla ihop olika 

strategier för att hjälpa eleverna se sambanden mellan matematiska idéer och eller 

lösningsstrategier. 

Ovan har övergripande faser för en lektion och lärares roll i dessa faser beskrivits som kan 

bidra till kunskap om lärarens betydelse vid matematisk problemlösning. Den aktuella studien 

kan komplettera detta med fördjupade och mer detaljerade beskrivningar av vad läraren kan 

göra i de olika faserna. Till exempel görs det genom exemplifiering av hur läraren kan agera 

och vilka verktyg eller redskap läraren kan erbjuda eleverna vid matematisk problemlösning. 

Lärare kan ha olika roller innan, under och efter lektionen men i denna studie kommer fokus 

ligga på lärares stöttning under lektionen. För att lärare ska kunna stötta eleverna under 

lektionen på bästa sätt krävs dock en noggrann planering, därför ses även det som en del av 

genomförandet av lektionen. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv som studien tar sin 

utgångspunkt i är det viktigt att läraren stöttar snarare än lotsar eleverna i lärandesituationer. 

Nedan beskrivs hur detta kan ta sig uttryck i matematisk problemlösning.  

Begreppet scaffolding som beskrevs tidigare i den teoretiska bakgrunden kan på svenska 

översättas till stöttning. Med utgångspunkt i det innebär stöttning att läraren temporärt ger det 

stöd som eleven behöver men när eleven klarar av det matematiska problemet själv behöver 

inte läraren finnas där och stötta längre (Gibbons, 2016). Enligt Nationalencyklopedin (2019) 

kan ”support” definieras som stöd och hjälp och därmed användas som synonym till ordet 

stöttning. För att matematisk problemlösning ska bli framgångsrik behöver läraren stödja 

eleverna i deras lärande och lärarnas stöd behöver vara tydligt i både grupparbeten, individuellt 

arbete och i helklassaktiviteter. Forskning visar att elever lär sig bäst i klassrum som är 

stödjande och med det menas ett klassrumsklimat som tillåter och möjliggör olika uppfattningar 

(Skolinspektionen, 2010).  

Utifrån sin avhandling menar Sidenvall (2019) att elevers möjligheter att lösa problem 

begränsas av den lotsning de får från lärare. För att elevers förutsättningar till att kunna lösa 

problem ska öka behöver lärare stödja och stötta elever i deras arbete med problemlösning och 

justera deras stöd till elevernas svårigheter. Avhandlingens studier visar att lärare kan stötta 

elevers arbete i problemlösning med hjälp av scaffolding. Om målet är att eleverna ska lyckas 
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i sitt arbete med problemlösning ska läraren inte ge eleverna lösningsmetoden utan istället skapa 

förutsättningar för eleven att lösa problemet. I nästa kapitel kommer metoden för studien och 

dess tillvägagångssätt beskrivas och presenteras. 

Metod 

I detta avsnitt redogörs för vad en systematisk litteraturstudie är och hur tillvägagångssättet 

för studien har sett ut. Först beskrivs hur sökningen i databasen ERIC har genomförts och sedan 

hur det manuella urvalet utförts. Därefter presenteras och beskrivs den analysmetod som 

använts i arbetet och hur urvalet till fördjupningen genomförts. Till sist redogörs de etiska 

överväganden som tagits i betraktning samt hur studien tillämpat reliabilitet och validitet. 

Systematisk litteraturstudie 

Denna studie är en systematisk litteraturstudie och det innebär enligt Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) att ”systematiskt söka, kritiskt granska och därefter 

sammanställa litteraturen inom ett valt ämne eller problemområde” (s. 31). Vetenskapliga 

artiklar utgör dataunderlag för studien. I enlighet med det som beskrivits har sökningar i en 

databas utförts på ett systematiskt sätt för att få fram dessa vetenskapliga artiklar. Efter den 

systematiska sökningen har de vetenskapliga artiklarna kritiskt granskats och sammanställts. I 

nästa avsnitt kommer jag redogöra för hur datainsamlingen har genomförts genom användandet 

av databasen ERIC. 

Metod för datainsamling 

Den databas som användes vid sökningen var ERIC (EBSCO) och det är en internationell 

databas och därför har sökorden formulerats på engelska för att uppnå störst resultat. 

Avgränsningen academic journals valdes eftersom det är i dessa tidskrifter som vetenskapliga 

artiklar återfinns. Peer reviewed valdes också som avgränsning för att försöka säkerställa 

artiklarnas vetenskaplighet. Peer reviewed innebär att artiklarna är vetenskapligt granskade och 

det bidrar till en högre kvalité beträffande artiklarna. Sökningen avgränsades till att enbart söka 

på artiklar publicerade mellan 1999–2019. Avgränsningen gjordes för att begränsa det stora fält 

som matematisk problemlösning innebär, antalet artiklar hade annars riskerat att bli för stort 

för vad som är rimligt att hantera under uppsatsens tidsbegränsning. Eftersom avgränsningen 

omfattar de senaste 20 årens forskning bör ändå den senaste forskningen inom fältet fångas in. 

För att kunna få ett bra datamaterial krävs det att en väl genomtänkt söksträng utformas med 
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relevanta sökord som kan användas i databasen. Sökorden har valts utifrån hur relevanta de är 

för att kunna besvara syftet och forskningsfrågan och de ord som finns med i söksträngen har 

också visat sig vara relevanta utifrån sammanställningen av tidigare litteratur inom området. 

Den slutgiltiga söksträngen blev ”problem solving” AND (teacher* OR instructor*) AND 

(support* OR scaffold*) AND math* AND (elementary school OR primary school OR middle 

school OR junior high school).  

Söksträngen och sökorden i söksträngen har ändrats under sökproceccen för att kunna hitta 

den söksträng som är mest relevant för syftet och frågeställningen (se bilaga 1). De booleska 

operatorerna ”AND”, ”OR” och ”NOT” används för att begränsa och utvidga sökningen i en 

databas. (Eriksson Barajas et al., 2013). I sökprocessen har operatorn AND använts mellan 

sökord för att få med alla sökord i sökningen. Operatorn OR har till exempel använts mellan 

sökorden teacher* och instructor* för att kunna få med artiklar som innehåller något av orden 

eftersom de båda kan användas som synonymer för ordet lärare. Detsamma gäller för support* 

och scaffold* som använts som synonymer för ordet stötta. Valet att lägga till skolformer i 

söksträngen gjordes eftersom studien intresserar sig för grundskolan och utan skolformer i 

söksträngen kommer åldrar som inte är relevanta för studien med. De synonymer som användes 

var primary school, elementary school, middle school och junior high school. Beslutet att inte 

inkludera flera skolformer som secondary school och high school gjordes utifrån att det hade 

omfattat elever upp till 16 och 18 år och som därmed inte skulle vara relevanta för denna studie 

eftersom studien intresserar sig för grundskolan. I sökrutan för sökordet ”problem solving” 

avgränsades den andra söksträngen genom att ”problem solving” skulle finnas med i abstrakt 

för öka relevansen att få fram artiklar som utgick från problemlösning (se bilaga 1). Valet att 

inte använda några synonymer till problem solving gjordes eftersom begreppet innefattar 

artiklar som tar upp begrepp som Word problem solving och problem based learning. Därmed 

täcker begreppet problem solving in området för problemlösning. 

Frassökning används för att söka på begrepp som innehåller mer än ett ord och innebär att 

man sätter orden inom citationstecken. Genom det uppkommer endast träffar där orden står 

jämte varandra och i rätt ordning. Frassökning används för att specificera sökningar (Fransson, 

2007). I sökprocessen har frassökning använts på till exempel problem solving. Detta för att 

hitta artiklar där orden återfinns bredvid varandra, annars hade till exempel resultat med 

problem kommit upp som nödvändigtvis inte är relaterade till problemlösning. Trunkering 

betyder att ersätta ett ords början eller slut med en asterisk och genom detta är det möjligt att 

omfatta olika varianter av ett begrepp (Eriksson Barajas et al., 2013). Trunkering har använts 

på vissa ord under sökprocessen, ett exempel är teacher*. Valet av att använda trunkering 



 

 13 

gjordes för att fånga in olika ändelser av orden, till exempel i teacher* inkluderas även teachers 

genom att använda trunkering. I tabell 1 är söksträngen, de avgränsningar som gjorts och antalet 

träffar sökningen genererade sammanfattade. 

 

Databas och 

datum 

Söksträng Avgränsningar Sökträffar 

ERIC 

(EBSCO) 

190926 

”problem solving” 

AND (teacher* OR 

instructor*) AND 

(support* OR 

scaffold*) AND 

math* AND 

(elementary school 

OR primary school 

OR middle school 

OR junior high 

school) 

* Peer reviewed 

* Publication date 

1999–2019 

* Academic 

journal 

* Select a field: 

”Problem 

solving” Abstract 

142 

 

Tabell 1: Tabellen innefattar i vilken databas sökningen har genomförts, formulering av 

den slutgiltiga söksträngen, beskrivning av vilka avgränsningar som gjorts och presentation av 

hur många sökträffar söksträngen med dess avgränsningar genererade i inom den valda 

databasen. 

 

Inkluderingskriterier för manuellt urval. Barajas Eriksson et al. (2013) menar att det oftast 

sker ett manuellt urval av artiklarna efter databassökningen och detta urval måste beskrivas 

och motiveras. Det behöver framgå varför just vissa artiklar väljs ut och för detta används 

urvalskriterier. Efter databassökningen genomfördes ett manuellt urval där artiklarna behövde 

uppfylla ett antal kriterier för att kunna besvara syftet och forskningsfrågan. Kriterierna söktes 

utifrån läsning av titel, nyckelord och abstrakt av artiklarna. Inkluderingskriterierna blev 

följande: 

 

• Matematik – Artikeln ska endast handla om undervisning i matematik 

• Problemlösning –Artikeln ska beröra problemlösning 

• Lärares stöd – Artikeln ska beröra stöd färdigutbildade lärare kan använda vid arbete 

med problemlösning 

• Både teoretiska och empiriska studier tas med 

• Fulltext – artiklarna ska finnas i fulltext 
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 Artiklarna skulle endast handla om undervisning i matematik, därför valdes exempelvis 

artiklar som berörde naturvetenskap och matematik bort. Eftersom matematisk modellering inte 

ingår i studiens definition av matematisk problemlösning har artiklar som handlar om 

matematisk modellering valts bort. Matematisk modellering handlar om förmågan att kunna 

formulera en matematisk beskrivning (modell) från en realistisk situation och kunna använda 

modellens egenskaper (Skolverket, u.å). Problemlösning handlar istället om förmågan att kunna 

lösa problem med hjälp av olika tillvägagångssätt och strategier där du på förhand inte vet hur 

du ska lösa problemet (Skolverket, 2017). I denna studie ligger fokus på matematisk 

problemlösning och därför valdes artiklar med matematisk modellering bort. Artiklar som 

handlade om lärarstudenter valdes att inte ta med då ett inkluderingskriterium utgick från vad 

färdigutbildade lärare kan göra för att stötta elever och därmed inte lärarstudenter. Både 

empiriska och teoretiska studier valdes att ta med då de båda kan bidra till att svara på syftet 

och forskningsfrågan. Artiklar som inte fanns i fulltext togs inte med då de inte kunde besvara 

frågorna i tabellen för kartläggning av området utifrån enbart läsning av abstrakt. Att alla 

artiklar inte fanns i fulltext beror på att Örebro universitet inte har prenumerationer på alla 

tidskrifter och detta gällde 17 artiklar. Av dessa 17 artiklar kunde dock 6 artiklar hittas i fulltext 

på tidskrifternas hemsida. Samtliga inkluderingskriterier är tvungna att uppfyllas vid det 

manuella urvalet och utifrån de 142 träffarna uppfyllde 27 artiklar dessa kriterier och var 

användbara till fortsatt analys. I referenslistan är de artiklar som ingår i studien utmärkta med 

en asterisk. Många artiklar handlade om problemlösning på något sätt men där fokus inte låg 

på något typ av stöd lärare kan använda vid arbete problemlösning vilket ledde till att det 

kriteriet gallrade bort många artiklar. 

Analysmetod 

Den analysmetod som tillämpades i denna studie är en kvalitativ innehållsanalys. I denna 

analysmetod klassificeras data på ett systematiskt och stegvist sätt för att kunna hitta och 

definiera olika teman och mönster. Analysen utgår från en induktiv ansats där tanken om att 

samla in data från sitt problemområde och utifrån det skapa en hypotes finns. Genom en 

induktiv ansats kan kategorier och mönster hittas som inte är tydligt uttalade innan analysen 

genomförs (Eriksson Barajas et al., 2013). Analysen av studien har gjorts i två steg och beskrivs 

nedan.  

 

Översikt av forskningsfältet. Första steget i analysen utgick från en översiktlig läsning av 

artiklarna och deras abstrakt för att kunna placera in dem i en tabell med följande rubriker: 
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referens, motivering av studien, syfte, metodval, slutsatser och implikationer för fortsatt 

forskning och praktik (se bilaga 2). Detta genomfördes för att kunna kartlägga och få en översikt 

av artiklarna. Grundad teori är en forskningsansats där intresset ligger på sociala händelser och 

den används för att kunna skapa en teoretisk modell utifrån datamaterial. Den teoretiska 

modellen är väl grundad i datamaterialet för att kunna begripa och förklara det som studeras 

(Fejes & Thornberg, 2009). Begreppen kodning och kategorisering som kommer användas 

nedan är begrepp som kommer från grundad teori (Fejes & Thornberg, 2009). Efter att 

artiklarna placerats in i tabellen blev nästa steg att titta på resultatkolumnen och analysera vad 

artiklarna sa i resultatet och detta skedde genom kodning. Kodning är den process där du 

försöker tolka vad data handlar om och kategorisera data allteftersom (Fejes & Thornberg, 

2009). Materialet kodades genom att leta efter mönster i resultatet. Artiklarnas resultat kodades 

i olika färger och kodord som beskrev vad resultatet handlade om skrevs även i tabellen. 

Kategorisering innebär att koderna syntetiseras för att hitta gemensamma kategorier som sedan 

döps, syntes handlar om att leta efter skillnader och likheter (Fejes & Thornberg, 2009). Efter 

kodningen skedde kategorisering där fyra kategorier upptäcktes genom att titta på likheter och 

skillnader mellan koderna för att hitta det som var gemensamt för de olika koderna. Utifrån 

detta fick de fyra olika kategorierna olika namn som beskrev vad kategorierna handlade om. 

Varje artikel placerades endast in i en kategori och inte i flera. 

 

Fördjupad analys. I den andra delen av analysen djuplästes ett visst antal artiklar inom 

varje kategori för att kunna sammanställa det mest centrala i artiklarna. Detta gjordes för att 

kunna få en fördjupad förståelse för de olika kategorierna. Främst djuplästes metoden och 

resultatet i artiklarna för att bättre kunna återge studierna på ett mer utförligt sätt än vad 

tabellen med kartläggningen kunnat ge. Djupläsning av artiklarnas resultat genomfördes för 

att kunna få djupare förståelse kring vad de olika studierna kom fram till och deras slutsatser 

kring resultaten. 

För vardera kategori som identifierades i den översiktliga kartläggningen av 

forskningsfältet valdes 1–2 artiklar ut som fördjupningsartiklar i syfte att fördjupa förståelsen 

för respektive kategori. Sammanlagt valdes 7 artiklar ut till en mer fördjupad läsning. För att 

en artikel skulle väljas krävdes det att det var en empirisk studie eftersom den typ av artiklar 

tydligt hade med delar som abstrakt, syfte, metod, resultat och slutsatser som inte de 

teoretiska artiklarna hade. Delarna som ingick i de empiriska studierna gjorde det lättare att 

utläsa vad studien handlade om och studiens resultat och som därmed kunde bidra till att 

svara på forskningsfrågan. Det andra var att artikeln skulle fokusera på läraren och lärarens 
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agerande eftersom syftet med denna studie är att undersöka hur läraren kan stötta elever vid 

matematisk problemlösning. 

 

- Empirisk studie 

- Fokus på lärarens agerande 

 

• Från kategori 1 ”Valet av matematiska problem och frågor till problemet och hur dessa 

introduceras för eleverna” valdes artiklarna Anticipating Students Reasoning and 

Planning Prompts in Structurerd Problem-Solving Lessons av Vale, Widjaja, Doig och 

Groves (2019) och Evolution of a Teacher´s Problem Solving Instruction: A Case Study 

of Aligning Teaching Practice with Reform in Middle School Mathematics av Rickard 

(2005).  

 

• Från kategori 2 ”Valet av lösningsmetoder läraren väljer att visa” valdes artiklarna The 

Model Method: Singapore Children´s Tool for Representing and Solving Algebraic 

Word Problems av Ng och Lee (2009) och Examining the Impact of Writing and 

Literacy Connections on Mathematics Learning av Martin och Polly (2016). 

 

•  Från kategori 3 ”Valet av stödstrukturer och laborativa material” valdes artikeln 

Teaching with videogames: How Experience Impacts Classroom Integration av Bell 

och Gresalfi (2017) i digitala verktyg. Artikeln It´s Not a Math Lesson – We´re Learning 

to Draw! Teachers Use of Visual Representations in instructing Word Problem Solving 

in Sixht Grade of Elementary School av Boonen, Reed, Schoonenboom och Jolles 

(2016) valdes i färdiga tillvägagångssätt/visuella representationer.  

 

• Från kategori 4 ”Hur läraren interagerar med eleverna och främjar interaktion mellan 

elever” valdes artikeln High Levels of Cognitive and Motivational Contigency with 

Increasing Task Complexity Results in Higher Perfomance av Wishgoll, Pauli och 

Reusser (2019). 

Etiska överväganden 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen utifrån etiska aspekter och det är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 
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(Vetenskapsrådet, 2002). Denna studie är en systematisk litteraturstudie som därför utgår från 

tidigare forskning där undersökningar genomförts och där dessa fyra aspekter bör ha betraktats. 

Eriksson Barajas et al. (2013) menar att vid systematiska litteraturstudier är det viktigt utifrån 

etiska aspekter att redovisa alla artiklar som utgör en del av litteraturstudien samt presentera 

alla artiklar oavsett om det inte skulle stödja eventuell tes eller egna förväntningar. Det 

manuella urvalet har skett efter tydliga inkluderingskriterier och alla artiklar som uppfyllt 

samtliga kriterier har presenterats och ingen artikel har valts bort på grund av att de till exempel 

inte stöttar en ursprunglig hypotes, då detta skulle vara oetiskt.  

Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och rör frågan gällande hur resultatet från en 

undersökning blir densamma om den genomförs på nytt (Bryman, 2018). Det som har gjorts 

för att stärka reliabiliteten i studien är att noggrant dokumenterat och redovisat i metodavsnittet 

hur sökningen har genomförts i databasen samt hur det manuella urvalet har tillämpats. Genom 

att ha skrivit ner hur sökningen i databasen har gått till och beskrivit analysmetoden kan andra 

replikera sökningen och få samma resultat. Inkluderingskriterierna har också skrivits ner och 

genom det kan andra använda dem och uppnå samma resultat. Den slutgiltiga söksträngen finns 

redovisad i tabell 1 där vilka avgränsningar som gjorts redovisats som gör det enkelt att 

genomföra samma sökning. Validitet handlar om hur ett mått för ett begrepp verkligen mäter 

begreppet, de vill säga om jag verkligen undersöker det jag menar att undersöka (Bryman, 

2018). För att stärka validiteten i studien har arbetet med att utforma sökord relaterats till 

studien syfte och frågeställningar för hitta de artiklar som kan svara på syftet och 

frågeställningen. Genom att vid databassökningen välja att ”problems solving” ska återfinnas i 

abstraktet ökar studien validitet eftersom det bidrar till större möjlighet att hitta artiklar som 

svarar på syftet och forskningsfrågan.  

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer de fyra kategorier som framkommit först presenteras och sedan 

beskrivas utifrån varje kategori. Efter det kommer lärares roll vid undervisning av matematisk 

problemlösning beskrivas fördjupat utifrån sju artiklar.  
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Översiktlig bild av fältet 

Genom att genomföra analysens första steg återfanns fyra kategorier som beskriver hur 

lärarens agerande på olika sätt kan stötta elever i matematisk problemlösning. Lärare kan stötta 

elever i matematisk problemlösning genom: 

 

De fyra kategorierna handlar alla om matematisk problemlösning och lärares agerande men 

skillnaden är att de inte behandlar samma innehåll eftersom de presenterar olika sätt lärare kan 

stötta elever på vid matematisk problemlösning även om lärarens agerande är i fokus i alla 

kategorier. Majoriteten av artiklarna som har analyserats kommer från Nordamerika och Asien, 

cirka 44 procent av artiklarna kommer från Nordamerika och cirka 33 procent från Asien. Från 

Europa kommer cirka 15 procent av artiklarna och endast två artiklar kommer från Afrika 

respektive Oceanien och dessa två artiklar utgör cirka sju procent av artiklarna. Ingen artikel 

kommer från Sydamerika. Nedan kommer de fyra olika kategorierna beskrivas först. Efter det 

kommer sju artiklar beskrivas djupare med fokus på lärarens roll vid undervisning av 

matematisk problemlösning. 

 

1. Valet av matematiska problem och frågor till problemet och hur dessa introduceras till 

eleverna. Denna kategori innefattar studier som beskriver vikten av att lärare kan planera och 

introducera matematiska problem för eleverna. För att lärare ska kunna stötta elever vid 

problemlösning är det viktigt att lärare innan lektionen förbereder stöttande och utmanade 

frågor till problemen (Vale et al., 2019). Lärare behöver vid arbete med problemlösning planera 

och välja specifika och konkreta problemlösningsuppgifter för att eleverna ska kunna svara och 

motivera deras lösning (Lee, Chen och Chang, 2014). Liksom Lee et al. (2014) menar Savard 

och Polotskajas (2017) att lärare behöver planera och välja vilka problemuppgifter eleverna ska 

1. Valet av matematiska problem och frågor till problemet och hur dessa introduceras för 

eleverna – fem artiklar 

2. Valet av lösningsmetoder läraren väljer att visa – åtta artiklar 

3. Valet av stödstrukturer och laborativa material – tolv artiklar 

a) digitala verktyg – sju artiklar 

b) färdiga tillvägagångssätt/visuella representationer – fem artiklar 

4. Hur läraren interagerar med eleverna och främjar interaktion mellan elever – två artiklar 
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få möta. De menar att deras resultat tyder på att elever som arbetar med ”mathematics 

incoherent situations” (MIS) uppgifter i problemlösning som lärare valt att använda som 

problem verkligen deltar i de matematiska relationerna. MIS uppgifter är en uppgiftstyp som 

inte presenterar någon omedelbar fråga. Till skillnad från tidigare nämnda studier undersöker 

Anthonys (2005) studie hur en lärares förståelse för sin egen undervisning i problemlösning 

utvecklades genom att reflektera och diskutera kring hans undervisning. Studien visar att 

läraren utvecklades från att undervisa problemlösning genom beräkningsövningar som 

problemet till att välja ut problem som hjälpte eleverna att utvecklas i problemlösning. En 

ytterligare aspekt av matematiska problem är hur lärare introducerar problemen. Tre strategier 

som lärare kan använda vid introduktion av ett matematiskt problem för att stötta elevers 

utforskande av problem är: presentera ett enklare problem innan det huvudsakliga problemet 

presenteras, framkalla förkunskap och vänta med att presentera frågan utan visa en del av bilden 

som symboliserar problemet till exempel (Barlow, Duncan, Lischka, Hartland & Willingham, 

2017).  

 

2. Valet av lösningsmetoder läraren väljer att visa. Denna kategori innefattar studier som 

beskriver vikten av att lärare kan välja lösningsmetoder till eleverna som stödjer deras arbete 

med matematisk problemlösning. Resultatet från en studie visade att elever utvecklade deras 

problemlösningsförmåga genom användandet av en modell som lösningsmetod med strategier 

för problemlösning som införts av läraren (Krawec och Huang, 2017). Liksom Krawec och 

Huang (2019) menar Russo (2016) att lärares införande av modeller kan användas för att stötta 

och utveckla elever i problemlösning. Modellen ”The Smartie Box Challenge” kräver att elever 

använder flera olika matematiska förmågor och begrepp för att kunna lösa ett matematiskt 

problem i flera steg tillsammans med deras kamrater.  

Med hjälp av en förklaringsinriktad matematik som introduceras av läraren som 

lösningsmetod gick eleverna från att utföra problemlösningsuppgifter utifrån ”steg till steg” till 

att använda sig av flera olika strategier för att lösa en problemlösningsuppgift. Eleverna kunde 

då applicera en strategi på flera olika problem med hjälp av en förklaringsinriktad matematisk 

strategi (Suthisung, 2014). Det finns olika sätt att ta sig an problemlösningsuppgifter och en 

annan aspekt kan vara att använda sig av skrivande och skrivaktiviteter. Lärares införande av 

skrivande i problemlösning resulterade i att elevernas förståelse och förklaringar av 

problemformulerades i exakta och sammanhängande skriftliga svar, elevernas utmaningar och 

djup av förståelse blev också tydligare (Martin och Polly, 2016). Till skillnad från Martin och 

Polly (2016) menar Ng och Lee (2009) att lärare kan använda modell-metoden för att hjälpa 
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elever lösa matematiska problem, modell -metoden är en lösningsmetod där modeller används 

för att hjälpa till att presentera nyckelinformation om det matematiska problemet.  

”Productive failure” är en metod som handlar om att läraren presenterar en lösningsstrategi 

för att lösa ett visst problem efter att eleverna fått prova på att lösa problemet själva först. 

Läraren ger eleverna förförståelse genom att de får testa själva innan. När läraren presenterat 

hur metoden går till för eleverna och de har börjat arbeta med problemet ger inte läraren någon 

hjälp utan finns där och kollar hur eleverna arbetar med att lösa problemet. Efter att eleverna 

arbetat med problemet leder läraren en helklassdiskussion där eleverna får redovisa sina 

lösningar. Läraren instruerar och visar sedan den lösningsstrategi som var tänkt att eleverna 

skulle lära sig och hur den går till. Detta för att eleverna lättare kan förstå och använda sig av 

den lösningsstrategin efter att de redan arbetat med problemet och dess struktur. Resultatet 

visade att elever som fick lösningsstrategin presenterad senare överträffade de elever som fick 

den presenterad i början av lektionen i ett problemlösningsstest som genomfördes efter 

införandet av metoden (Kapur & Bielaczyc, 2012). Till skillnad från Kapur och Bielaczyc 

(2012) fokuserar Simon och Molepo (2019) på metakognitiva färdigheter som metod för att 

lösa matematiska problem. De menar att deras studie visade att när lärare visar olika typer av 

metakognitiva färdigheter i deras undervisning som de själva besitter kan de hjälpa och stötta 

elevers utveckling i problemlösning. Eleverna kan då själva använda metakognitiva färdigheter 

som strategi vid problemlösning. 

Lärares introduktion av en ”kvantitativ analys” som strategi för att lösa matematiska 

problem kan bidra till att öka elevers förståelse i problemlösning. En kvantitativ analys handlar 

om att förstå relationen mellan olika kvantiteter i ett matematiskt problem. En kvantitet är något 

som mätas eller räknas. I en kvantitativ analys elever letar efter kvantitativa förhållanden i 

uppgiftsbeskrivningen kan elever ställa sig frågor som ”vilka kvantiteter är involverade i det 

här problemet” eller ”vilka kvantiteter försöker jag hitta” (Clement och Bernhard, 2005). 

 

3a. Valet av stödstrukturer och laborativa material - Digitala verktyg. Denna kategori 

innefattar studier som beskriver vikten av att lärare kan välja digitala verktyg som är stödjande 

för eleverna vid arbete med matematisk problemlösning. Det digitala dataprogrammet 

ARI@ITALES kan lärare välja för att stötta elevers förmågor i problemlösning. De olika 

funktionerna i programmet är: textredigerare, ”microwords” som är ett verktyg för att kunna 

forma lösningen på ett problem, en lösningssida, simuleringsverktyg och en videospelare 

(Bottino och Robotti, 2007). Liksom Bottino och Robotti (2007) menar De kock och Harskamp 

(2014) att datorprogram kan användas av lärare för att stötta elevers förmågor i problemlösning. 
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De menar att elever som arbetade med ett metakognitivt datorprogram som förser eleverna med 

ledtrådar vid problemuppgifter utvecklade sin problemlösningsförmåga. Thomas (2017) 

kompletterar Bottino och Robotti (2007) och De kock och Harskamps (2014) resultat genom 

att studera elever som arbetar med screencasting. Författaren menar att det digitala verktyget 

screencasting kan bidra till att stödja effektiva undervisningssituationer mellan elever och lärare 

som främjar problemlösning. Screencasting tar upp ljud och video från vad som presenteras på 

skärmen och ger en möjlighet till att utnyttja teknik för att fånga hela elevers matematiska 

process än bara deras skrivna produkt. Ett multimedia whiteboardsystem är ett annat digitalt 

verktyg som kan hjälpa elever vid problemlösning. Resultatet från en studie visade att elevers 

förmåga att använda representationsformer när de löser matematiska problem utvecklades med 

hjälp av ett multimedia whiteboardsystem (Hwang, Chen, Dung och Yang, 2007). Utifrån en 

undersökning och jämförelse kring skrivplattor och pekskärmar i problemlösningsaktiviteter 

framkom det att elever som använde pekskärmar vid problemlösning bibehöll större 

uppmärksamhet än de som använde skrivplattor (Chen, Chiu, Lin och Chou, 2017) 

Till skillnad från tidigare nämnda studiers resultat visade Yerushalmys (2006) resultat att 

digitala hjälpmedel vid arbete med problemlösning inte alltid leder till positiva konsekvenser 

för eleverna. Deltagarna i studien hade valts ut baserat på deras prestationer i början av sjunde 

klass som då var långsammare än andra elever. Detta menar författaren återstod oförändrat efter 

de tre år som studien pågått där eleverna fått tillgång till grafiska datorprogram. En annan aspekt 

gällande digitala verktyg som Bell och Gresalfi (2017) lyfter fram i sitt resultat är att erfarenhet 

från läraren krävs för att ett digitalt hjälpmedel ska vara stödjande för eleverna. Deras syfte var 

att undersöka hur lärarens möjlighet att stötta eleverna i problemlösning under användandet av 

det digitala problemlösningsspelet ”Boones meadow” ändrades genom den erfarenhet läraren 

fick av spelet. Resultatet visade att lärarens erfarenhet med spelet påverkade hens möjlighet att 

stödja elevers tänkande vid problemlösning. 

  

3b. Valet av stödstrukturer och laborativa material - Färdiga tillvägagångssätt/visuella 

representationer. Denna kategori innefattar studier som beskriver vikten av att lärare kan välja 

färdiga tillvägagångssätt/visuella representationer som stöd för elever vid arbete med 

matematisk problemlösning. Till skillnad från kategori 2 handlar dessa stödstrukturer om 

generella tillvägagångssätt att ta sig an problemlösning och inte om specifika 

problemlösningsstrategier. Tillvägagångssättet ”6 viktiga frågor” är ett stöd för hur elever kan 

ta sig an problemlösningsuppgifter som lärare kan införa. För elever som kämpar med 

problemlösning kan ”6 viktiga frågor” ge struktur till eleverna och för elever som är 



 

 22 

framgångsrika i problemlösning kan ”6 viktiga frågor” vara en hjälp för dem att veta vad det är 

som gör att de lyckas lösa problem (Kress, 2017). En annan aspekt gällande stödstrukturer som 

Minarni och Napitupulu (2017) lyfter fram är instruktionsmaterial som lärare kan låta eleverna 

använda vid problemlösning. De menar att ett instruktionsmaterial som utvecklats baserat på 

”joyful Problem-based Learning” (JPBL) visade sig vara effektivt för att förbättra elevers 

problemlösningsförmåga med representationsformer. Ytterligare ett instruktionsmaterial är 

”schema based instruction” (SBI) som hjälper till att strukturera tillvägagångssättet för elever 

vid problemlösning. Elever som använt SBI vid arbete med problemlösning överträffade elever 

i kontrollklassrum när det utförde ett test i problemlösning efter att materialet introducerats 

(Jitendra et al., 2009). Jitendra, Star, Rodriguez, Lindell och Someki (2011) framhåller också 

de positiva effekterna med att använda SBI. Resultatet i deras studie visade att de elever som 

använt SBI förbättrade sina problemlösningsfärdigheter men dock var inte färdigheterna kvar 

en månad senare när SBI inte längre var i kraft. Boonen et al. (2016) kompletterar tidigare 

nämnda studiers resultat genom att erbjuda en ytterligare stödstruktur. De menar att 

stödstrukturen visuella representationer kan användas av lärare för att stödja elever i 

problemlösning. Däremot visade också deras resultatet att vissa lärare funderade kring vilken 

funktion visuella representationer tjänar i problemlösning. 

 

4. Hur läraren interagerar med eleverna och främjar interaktion mellan elever. Denna 

kategori innefattar studier som beskriver vikten av lärares interaktion med elever vid 

matematisk problemlösning och deras möjlighet att främja interaktion mellan elever vid 

matematisk problemlösning. Wishgoll et al. (2019) menar att resultatet från deras studie visade 

tre typer av en framgångsrik interaktion mellan lärare och elever vid problemlösning. Vid de 

framgångsrika interaktionerna och handledningssituationerna menar de att det fanns höga 

nivåer av kognitivt och motiverande stöd från läraren. Det fanns även en ökande svårighetsgrad 

bland problemlösningsuppgifterna som läraren handledde elever i och lärarna gav mer stöd när 

eleverna upplevde problemen som svårare. En aspekt som lyfts fram gällande interaktion 

mellan elever är kollektiva handlingar. Kollektiva handlingar i klassrummet kan hjälpa elever 

att tillsammans möta och klara av matematiska problem men för att det ska ske behöver lärare 

stödja uppkomsten av kollektiva handlingar. Resultatet visade att läraren stöttade elevernas 

kollektiva handlingar och interaktion med varandra genom att till exempel uppmuntra elever 

som tyckte det var svårt med ett visst problem att fråga sina kamrater om stöd och råd. Eller be 

elever att diskutera deras problemuppgift med deras kamrater för att få alla engagerade 

(Sengupta-Irving och Agarwal, 2017). 
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Fördjupad analys av lärarens roll vid undervisning av matematisk problemlösning 

Den fördjupade analysen grundas på sju artiklar och urvalet av dessa artiklar har 

beskrivits i metodavsnittet. I fördjupningen ligger fokus på lärarens agerande och hens 

betydelse för att kunna stötta elever genom de fyra olika sätt som framkommit i översikten. 

Avsnittet delas upp i fyra delar som knyter an till respektive kategori som beskrivits i 

översikten men där fokus ligger på fördjupad kunskap om lärarens roll i relation till de 

kategorierna.  

 

1. Lärares val och förståelse för matematiska problem är viktigt för att kunna stötta elever 

vid matematisk problemlösning. Vale et al. (2019) skriver i artikeln Anticipating Students 

Reasoning and Planning Prompts in Structurerd Problem- Solving Lessons om lärarens 

agerande vid planering och genomförande av strukturerade problemlösninglektioner. De 

menar att strukturerade problemlösningslektioner som innehåller en detaljerad planering, 

förutseende av elevers lösningar och ordning av helklassdiskussion är en pågående utmaning 

för lärare. Med utgångspunkt i detta är deras syfte att undersöka lärares roll när dem planerar 

en strukturerad problemlösningslektion för att utveckla elevers möjligheter att generalisera 

och se mönster i problemlösning. Deras frågeställning lyder: ”Vilka handlingar från läraren är 

avgörande för att eleverna ska kunna förstå generalisering och kommunicera om det när 

läraren planerar och genomför en strukturerad problemlösningslektion?”. Sex lärare och tre 

lärarassistenter deltog i studien och arbetade tillsammans i två grupper med 

lektionsplaneringar. 

Resultatet beskrev de två olika gruppernas planering och genomförande av 

lektionsplaneringen och lektionen. Utifrån detta har nyckelupptäckter från studien hittats. En 

av upptäckterna är vikten av att utgå från vad det är du vill att eleverna ska lära sig när du som 

lärare planerar vilket problem du ska använda och hur du ska introducera det. Den andra 

nyckelupptäckten är att lärare behöver dokumentera och skriva ner ytterligare frågor till 

problemen de kan ställa till eleverna under problemlösningslektionen. Deras slutsats av studien 

är att användandet av en planerad och strukturerad problemlösningslektion gjorde det möjligt 

för lärarna i denna studie att utveckla elevers förmåga att förstå generalisering i varierande grad 

och kommunicera om det. Förberedelsen av valet av problem och utmanande och stöttande 

frågor till problemet var en bidragande orsak i planeringen som gjorde det möjligt för lärarna 

att stötta elevernas förmåga att förstå generalisering och kommunicera om det i problemlösning 

(Vale et al., 2019).  
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 I artikeln Evolution of a Teacher´s Problem Solving Instruction: A Case Study of Aligning 

Teaching Practice with Reform in Middle School Mathematics skriver Rickard (2005) om en 

lärares förståelse för sin egen undervisning i problemlösning och valet av problem. Författaren 

påstår att tidigare forskning har visat att även lärare som till viss del kan skilja mellan 

problemlösning och övningar, fortfarande spenderar avsevärt mycket undervisning på att lära 

ut och få eleverna att genomföra beräkningar. Syftet med den fallstudie som genomfördes var 

att undersöka hur en lärare kämpar med att förstå sin egen undervisning i problemlösning och 

hur hans undervisning utvecklades genom att reflektera kring sin egen undervisning i 

problemlösning. Studien genomfördes genom observation av en manlig matematiklärare i 

årskurs 6 på en skola i USA under en sexmånadersperiod. Forskarens diskussioner med läraren 

om problemlösning spelades också in och användes i studien.  

I början av studien visade det sig att läraren trodde att han undervisade sina elever i 

problemlösning men utifrån vad kursplaner säger om problemlösning fokuserade läraren på att 

använda beräkningsövningar och inte problem. Längre in i studien började läraren förstå att 

eleverna inte kunde några problemlösningsstrategier och började därför använda problemet 

”coin problem” för att introducera ”gissa och kolla” strategin. Ytterligare ett steg läraren 

utvecklade i sin undervisning var att uppmana och engagera elever att resonera när de löste 

problem för att komma fram till vilken lösningsstrategi de skulle använda. För att engagera 

eleverna i detta använde läraren problemet ”dartboard problem”. Resultatet av studien visade 

att läraren utvecklade sin förmåga om vad ett problem är och vad problemlösning innebär samt 

utvecklade sin förståelse om undervisning i problemlösning. Lärarens förståelse utvecklades 

med hjälp av vad kursplaner säger om problemlösning men även lärarens möjlighet till 

diskussion med forskaren kring sin undervisning i problemlösning utvecklade hans förståelse. 

Läraren gick från att lära ut problemlösning till sina elever genom beräkningsuppgifter som 

problem till att använda lämpliga problem för att stödja elevers förståelse i problemlösning 

(Rickard, 2005). 

 

2. Lärares val av lösningsmetoder och deras stöd till eleverna när de introduceras är viktigt för 

att kunna stötta elever vid matematisk problemlösning. Ng och Lee (2009) skriver i artikeln The 

Model Method: Singapore Children´s Tool for Representing and Solving Algebraic Word 

Problems om lärares roll vid införande av lösningsmetoden ”modell metoden”. Modell metoden 

innefattar modellritning och kan användas som metod för att lösa både aritmetiska och 

algebraiska problem. Tanken är att om elever får se problemet visuellt kan de se strukturen i 

problemet. Syftet med författarnas studie var att beskriva modell metoden och undersöka lärares 
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uppfattning och användning av modell metoden. 14 lärare i årskurs 5 från skolor i Singapore 

fick demonstrera och förklara hur de använde modellmetoden för att lösa problem i deras 

undervisning.  

Studiens resultat visade att alla lärare lärde ut modell metoden till sina elever. Lärarna 

menade att de valde att introducera metoden eftersom de ansåg att den var ett användbart 

verktyg för att arbeta med problemlösning. När eleverna använder modell metoden har läraren 

en viktig roll i att se till att eleverna ritar och använder modellerna på rätt sätt för att modellerna 

ska bli meningsfulla att använda visade resultatet. Resultatet visade också att lärare har till 

uppdrag att hjälpa elever som delvis har ritat sina modeller rätt med att förstå källan till deras 

problem. Detta kan läraren göra genom att hjälpa eleverna jämföra sina egna modeller och 

lösningar med modeller och lösningar som är rätta. Avslutningsvis menar författarna att läraren 

har en viktig roll i att finnas där i början när modell metoden introduceras för att kunna hjälpa 

elever förstå modellen och hur deras fel uppkommit. Deras slutsats är att modell metoden kan 

användas av lärare för att stötta eleverna i deras problemlösningsaktiviteter (Ng & Lee, 2009).  

I artikeln Examining the Impact of Writing and Literacy Connections on Mathematics 

Learning skriver Martin och Polly (2016) om skrivande i matematik som lösningsmetod för 

matematisk problemlösning och lärarens roll inom det. Deras syfte med studien var att 

undersöka hur skrivande med matematiska problem i flera steg påverkade 

matematikinlärningen för elever i årskurs 4. Studien tog plats i tre årskurs fyror tillsammans 

med tre stycken lärare i en skola i sydöstra USA under en månad. Lärarna introducerade 

skrivuppgifter om matematiska problem till eleverna där de skulle lösa problem och skriva hur 

de tänkt. Studiens resultat visade att elevernas skrivande i problemlösning utvecklades. 

Elevernas utmaningar i problemlösning blev mer synbara med hjälp av deras skrivande och 

deras förståelse av problemet kunde uttryckas i sammanhängande skriftliga svar. Resultatet 

visade också att lärarnas stöttning till eleverna spelade en viktig roll då eleverna aldrig tidigare 

jobbat med skrivande i matematik. Stöttning från läraren hjälpte eleverna att känna sig trygga 

med att använda skrivande i problemlösning och hjälpte dem att förstå hur det skulle använda 

skrivande i deras problemlösning. Lärares stöttning ökade under första problemet eleverna 

jobbade med men minskade när eleverna blev vana med skrivandet i problemlösningen. 

Avslutningsvis menar Martin och Polly (2016) att det behövs mer forskning kring lärarens roll 

med att föra samman skrivande och problemlösning eftersom lärarens roll och stöttning visade 

sig vara viktig. 
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3a. Lärares val av digitala verktyg samt deras erfarenhet och kunskap om digitala verktyg är 

viktigt för att kunna stötta elever vid matematisk problemlösning. Bell och Gresalfi (2017) skriver 

i artikeln Teaching with Videogames: How Experience Impacts Classroom Integration om 

lärarens betydelse vid införande av ett problemlösningsspel. Videospelet som var i fokus för 

denna studie kallas ”Boone´s meadow och är ett interaktivt problemlösningsspel som kan 

användas för att utveckla elevers lärande i problemlösning. Spelet utgår från ett äventyr och för 

att komma vidare i äventyret måste eleverna lösa matematiska problem de ställs inför. Deras 

syfte med studien var att utforska hur en lärare använde spelet i två år. De ville undersöka hur 

lärarens roll i att stötta eleverna i problemlösning under användandet av videospelet ändras 

allteftersom läraren fick erfarenhet med spelet. Studien utgick från en matematiklärare i årskurs 

7 i USA och hennes klass, undersökningen utgick från lärarens användning och införande av 

spelet under fyra dagar i år 1 och fyra dagar i år 2 som spelades in. 

Resultatet som upptäcktes var att lärarens stöd för elevers matematiska engagemang 

skiftade mellan år 1 och 2. Under år 1 skedde det matematiska pratet mest i helklassdiskussioner 

medan det i år 2 skedde mest när eleverna spelade spelet. Läraren gav också eleverna mer 

inflytande att lösa problemet själva i år 2. Ytterligare en upptäckt var att läraren i år 2 hade fler 

interaktioner med eleverna om spelet. Allmänt så lät läraren den matematiska diskussionen ske 

mer kring elevernas faktiska spelupplevelser i år 2. Bell och Gresalfi (2017) tror att den 

ändringen speglar lärarens ökande erfarenhet med att införa videospel i undervisningen. 

Läraren var mer bekväm och bekant med spelet under det andra året och kunde då använda 

elevers speltid på ett produktivt sätt. Slutsatser som kan dras enligt studien är att erfarenhet med 

att använda spelet påverkade lärarens förmåga att göra kopplingar till berättelsen i spelet, stötta 

elevers matematiska tänkande under spelet och lärarens förmåga att ge mer inflytande till 

eleverna vid lösning av problem utvecklades. Slutligen menar författarna att lärares 

förtrogenhet och erfarenhet med spelet spelade stor roll för lärares möjlighet att kunna stötta 

elever i problemlösning och utveckla deras lärande (Bell & Gresalfi, 2017). 

 

3b. Lärares val av stödstrukturer och deras kunskap om stödstrukturer är viktigt för att 

kunna stötta elever vid matematisk problemlösning. I artikeln It´s Not a Math Lesson – We´re 

Learning to Draw! Teachers Use of Visual Representations in Instructing Word Problem 

Solving in Sixht Grade of Elementary School skriver Boonen et al. (2016) om lärares agerande 

vid användande av visuella representationer som stöd för eleverna vid matematisk 

problemlösning. Visuella representationer bör presentera en komplett och sammanhängande 

modell mellan alla problemkomponenter, i denna studie hänvisar författarna till detta som 
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visuella schematiska representationer. Målet med studien var att undersöka lärares användande 

av visuella representationer för att stötta elever vid problemlösning. Åtta lärare från fyra skolor 

i Nederländerna deltog i studien. Lärarna deltog i en intervention som omfattade åtta lektioner. 

Innan interventionen påbörjades fick lärarna kunskap och träning om problemlösning och de 

olika stegen i problemlösning. Vid interventionen skulle lärarna implementera ett 

tillvägagångssätt som fokuserade på användandet av visuella representationer.  

Studien fokuserade på visuella representationer och lärare skulle därför fokusera mest på 

den visuella delen i problemlösningsprocessen. Detta var dock inte fallet utan lärarna 

fokuserade mest på andra steg i problemlösningsprocessen visade resultatet. Däremot när 

lärarna väl fokuserade på den visuella delen använde de flesta av lärarna visuella schematiska 

representationer men vissa lärare använde också ofta aritmetiska representationer. I motsats till 

visuella schematiska representationer stödjer bara aritmetiska representationer 

beräkningsprocessen snarare än förståelsen för problemet. Resultatet visade också att lärare 

resonerade och pratade mycket med eleverna om de visuella representationerna. Däremot 

visade studien att bara två av lärarna kunde konstruera visuella representationer som innehöll 

alla lösningsdelar på ett korrekt och fullständigt sätt. Utifrån detta menar författarna att lärares 

förmåga att konstruera och använda visuella representationer måste utvecklas och förbättras. 

Avslutningsvis menar författarna att nyckelpoäng utifrån denna studie är att visuella 

schematiska representationer kan användas för att stödja elever i problemlösning men att lärare 

hade svårt att svårt genomföra det på rätt sätt och därför behöver lärare mer kunskap om visuella 

representationer för att kunna stötta elever i problemlösning (Boonen et al., 2016) 

 

4. Lärares förmåga att interagera med elever och anpassa stödet till elevers förståelse är viktigt 

för att kunna stötta elever vid matematisk problemlösning. Wishgoll et al. (2019) skriver i 

artikeln High Levels of Cognitive and Motivational Contigency with Increasing Task 

Complexity Results in Higher Perfomance om lärares interaktion med elever vid matematisk 

problemlösning. Författarnas syfte var att försöka ta reda på hur framgångsrika 

handledningssituationer skiljer sig från mindre framgångsrika i problemlösningsprocessen med 

hänsyn till kognition, motivation och ökning av svårare problemuppgifter. 26 lärare och 26 

elever från Tyskland och Schweiz deltog i studien, eleverna gick i nian och åttan när studien 

genomfördes. Varje lärare jobbade tillsammans med en elev för att lösa 

problemlösningsuppgifter och de 26 handledningssituationerna spelades in och analyserades. 

Efter att läraren och eleven jobbat tillsammans fick eleven arbeta själv med en problemuppgift 

som användes för att kunna se om handledningssituationen varit framgångsrik eller inte.  
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Resultatet av studien visade att framgångsrika och mindre framgångsrika 

handledningssituationer i problemlösning skiljer sig med hänsyn till hur lärarens stöd anpassas 

till elevers nivå av förståelse. Vid framgångsrika handledningssituationer anpassade läraren sitt 

stöd till eleven utifrån vilken nivå av förståelse eleven låg på. Resultatet visade också att lärare 

i framgångsrika handledningssituationer låter eleverna vara ansvariga för lösningsprocessen 

men att läraren fanns där och stöttade. När eleven gjorde fel första gången hjälptes läraren och 

eleven åt tillsammans för att se var felet kan ha uppstått men vid nästa fel lät läraren eleven 

själv försöka förstå hur felet uppkommit. Genom att ge eleverna chansen att lösa felet själva 

efter att läraren gett stöd först en gång blir eleverna ansvariga för lösningsprocessen och läraren 

vägleder inte för mycket. För att uppnå handledningssituationer som påverkar inlärning och 

förståelse positivt i problemlösning rekommenderar forskarna att lärare först behöver lägga 

märke till var eleven befinner sig i problemlösningsprocessen för att kunna avgöra hur stödet 

ska anpassas. För att kunna lägga märke till var elever befinner sig är det viktigt att läraren 

observerar och överblickar elevernas arbete. Efter det behöver läraren aktivera eleverna som 

deltagare i problemlösningsprocessen och till sist kontrollera hur det går för eleven och om 

lärarens stöd behöver anpassas till var eleven befinner sig nu. Deras slutsats är att när lärares 

stöd anpassas till elevers förståelse och till problemets ökande svårighet kan det utveckla 

elevers lärande på ett effektivt sätt (Wishgoll et al., 2019). 

Diskussion 

Detta avsnitt inleds med en sammanfattning av studiens huvudresultat relaterat till 

forskningsfrågan och studien syfte. Därefter diskuteras studiens resultat i förhållande till 

studiens bakgrund följt av reflektioner angående konsekvenser för undervisningen utifrån 

studiens resultat. Efter det kommer metoden och dess val diskuteras och reflekteras kring. 

Slutligen ges förslag till fortsatta studier.  

Resultatsammanfattning 

Den forskningsfråga som studien sökte svar på var ”Vad säger tidigare forskning om hur 

lärare kan stötta grundskoleelever vid matematisk problemlösning?”. Resultatet har visat att 

lärares möjligheter att stötta elever på kan ske på flera olika sätt: 

• Genom valet av matematiska problem och frågor till problemet och hur dessa 

introduceras till eleverna. Lärare behöver kunna planera och förbereda matematiska 

problem som kan användas för att stötta elever. 
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• Genom valet av lösningsmetoder läraren väljer att visa. Lärare behöver ha förmågan 

att kunna välja ut lösningsmetoder samt finnas med och stötta eleverna när de 

introduceras till nya metoder för att eleverna ska kunna använda och förstå metoderna.  

• Genom valet av stödstrukturer och laborativa material som kan delas in i digitala 

verktyg och färdiga tillvägagångssätt/visuella representationer. Det krävs att läraren är 

insatt och har erfarenhet med digitala hjälpmedel samt stödstrukturer för att lärare ska 

ha möjlighet att stötta elevernas användande av dessa. Det räcker inte med att 

implementera ett verktyg enbart.  

• Genom hur läraren interagerar med eleverna och främjar interaktion mellan eleverna. 

För att interaktionen mellan eleven och läraren ska vara stödjande vid problemlösning 

krävs det att läraren anpassar sig till vart eleven befinner sig och ger stöd utifrån det. 

Lärarens agerande har varit i fokus i alla kategorier och det har visat sig att lärarens 

agerande är betydelsefullt för att eleverna ska få stöd vid matematisk problemlösning. I nästa 

stycke kommer studiens resultat diskuteras i relation till studiens teoretiska bakgrund. 

Resultatdiskussion 

I syfte att relatera studiens resultat till tidigare litteratur kommer jag här att sätta resultaten 

i relation till de sociokulturella begrepp som presenterades i den teoretiska bakgrunden för att 

förstå och tolka arbete med matematisk problemlösning och lärarens roll inom det. I 

inledningen till studien beskrevs lärares roll som viktig vid problemlösning men samtidigt 

upplevde många lärare arbete med problemlösning som svårt och många elever lämnades ändå 

själva vid arbete med problemlösning (Nyygard Thomsen, 2019; Grevholm, 2014; Häggblom, 

2013). Därför ville jag genom studien söka svar på hur lärare kan stötta elever vid matematisk 

problemlösning. Studiens resultat har presenterat fyra olika sätt som lärare kan stötta elever på 

vid matematisk problemlösning och som lärare kan använda. Resultatet har också visat att 

lärarens roll varit betydande för att kunna stötta elever vid matematisk problemlösning. Martin 

och Polly (2016) menar att lärares stöttning var betydelsefull för att eleverna skulle kunna 

använda skrivande som lösningsmetod vid arbete med problemlösning. 

Lärares planering av problem och frågor till problemet gjorde det möjligt för lärare att 

kunna stötta elever vid problemlösning (Vale et al., 2019). Detta är något som Hagland m.fl. 

(2005) framhåller som en viktig del i lärares planering och genomförande av 

problemlösningslektioner. När lärare introducerar ”modell-metoden” som en lösningsmetod för 

eleverna är det viktigt att läraren finns med och stöttar och kommunicerar med eleverna om hur 

de ska tänka och använda sig av lösningsmetoden för att den ska bli betydelsefull att använda 
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för eleverna (Ng och Lee, 2019). Detta kan liknas med begreppet appropriering inom det 

sociokulturella perspektivet som kan översättas till att ”ta till sig” och det viktigaste med 

appropriering är att kunskaper blir till genom kommunikation (Säljö, 2015). Genom att lärare 

finns med och kommunicerar med eleverna om hur ”modell metoden” i detta fall fungerar kan 

läraren och eleverna kommunicera och hjälpas åt för att öka elevers kunskap i problemlösning.  

Lärares erfarenhet med exempelvis digitala verktyg eller stödstrukturer påverkar lärares 

möjligheter att kunna stötta elever vid problemlösning (Bell & Gresalfi, 2017; Boonen m.fl., 

2016). Det räcker inte med att lärare implementerar en stödstruktur eller verktyg utan de 

behöver förstå och ha erfarenhet av verktyget eller stödstrukturen för att stöttningen ska bli 

givande för elever. Vygotskijs syn på lärarens roll i klassrummet är att läraren behöver vara 

ämnesexperten i klassrummet som stöttar eleverna genom vägledning (Dysthe & Ingland, 

2003). Med utgångspunkt i detta behöver lärare ha kunskap om de typer av stöd som läraren 

använder för att stötta elever. 

Ett sätt för lärare att stötta elever på vid matematisk problemlösning är genom att interagera 

med eleverna. Wishgoll et al. (2019) menar att när läraren anpassar sitt stöd till elevers 

förståelse och problemets ökande svårighet kan det stötta och utveckla elevens lärande i 

problemlösning på ett effektivt sätt. Detta kan kopplas till begreppet den proximala 

utvecklingszonen inom det sociokulturella perspektivet. I utvecklingszonen finns de 

kompetenserna som finns inom räckhåll för eleven men där eleven kan behöva stöd utifrån för 

att nå dem (Säljö, 2015). När läraren stöttar eleven tillfälligt och efter var eleven befinner sig 

kallas det scaffolding som innebär att läraren bygger en ställning åt eleven som eleven kan 

använda (Säljö, 2017) Många artiklar i studien poängterar att scaffolding kan användas som ett 

sätt för lärare att stötta sina elever på vid problemlösning.  

Läraren är central vid problemlösning, lärarens roll i problemlösning handlar om att planera 

och genomföra undervisning, läraren kan erbjuda elever digitala verktyg vid problemlösning 

(Häggblom, 2013; Hagland et al., 2005; Grevholm, 2014). Detta var saker vi visste innan och 

resultatet från denna studie stödjer dessa aspekter genom att presentera fyra sätt som lärare kan 

stötta elever på. Det som denna studie kan vara med och bidra med är att beskriva lärarens 

agerande på ett mer specifikt sätt än vad som tidigare gjorts vid användandet av de olika sätt 

som finns att stötta elever på. Studien har varit med och bidragit till att framhäva på en mer 

detaljerad nivå än vad som tidigare gjorts vad läraren behöver göra för att kunna stötta elever. 

Det räcker inte med att planera en problemlösningslektion utan läraren måste förbereda 

stöttande och utmanande frågor, läraren kan inte enbart planera och introducera en 

lösningsmetod utan läraren måste finnas där i början och stötta eleverna för att metoden ska bli 
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användbar. Att enbart implementera ett digitalt problemlösningsspel kommer inte stötta 

eleverna utan läraren måste ha erfarenhet och kunskap om spelet för att läraren ska kunna stötta 

elevernas användande av spelet. Detta är aspekter som studien bidragit med. I nästa stycke 

kommer konsekvenser för undervisningen utifrån studiens resultat reflekteras kring.  

 

Konsekvenser för undervisning. Stöttning av elever vid matematisk problemlösning kan ske 

på olika sätt och det behöver lärare vara medvetna och ha kunskap om. Lärare behöver fundera 

på hur de vill lägga upp matematikundervisningen i problemlösning för att kunna stödja 

eleverna. Resultatet visar att lärares agerande är viktigt vid stöttning av elever vid matematisk 

problemlösning och det kan innebära att läraren och dess agerande kommer få större betydelse 

för undervisning i matematisk problemlösning. Lärare behöver reflektera kring deras egen roll 

när de vill stötta elever i matematisk problemlösning.  

I Lgr11 finns problemlösning framskrivet som både centralt innehåll och 

problemlösningsförmåga. Genom att arbeta med problemlösning som ett centralt innehåll tränar 

eleverna på att använda olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem. Att 

utveckla problemlösningsförmågan handlar istället om att eleverna försöker utveckla sin 

förmåga att lösa problem som de på förhand inte vet hur de ska lösa (Skolverket, 2017). 

Resultatet av studien har visat att lärare kan stötta elever genom både arbete med 

problemlösning som centralt innehåll och utveckling av elevers problemlösningsförmåga. 

Nedan beskrivs exempel på studier som ger exempel på hur lärare kan stötta elever i att använda 

sig av givna strategier för att ta sig an problemlösning och hur lärare kan stötta elevers förmåga 

att lösa problem som det inte vet hur de på förhand ska lösa. Bell och Gresalfis (2017) studie 

handlade om läraren och dess betydelse för att kunna stötta elevers användande av ett interaktivt 

problemlösningsspel. I spelet skulle eleverna använda deras förmåga för att lösa de matematiska 

problem de ställdes inför. Här stöttar läraren elevers förmåga att lösa problem som de på 

förhand inte vet hur de ska lösa. I Martin och Pollys (2016) studie undersöktes elevers 

användande av skrivande som strategi för att lösa problem och lärarens roll inom det. Här 

arbetas problemlösning med som ett centralt innehåll där läraren stöttar elevers användande av 

givna strategier för att lösa problemen. Fler artiklar i arbetet har handlat om hur lärare kan stötta 

elever vid arbete med problemlösning som ett centralt innehåll än hur de kan stötta elevers 

problemlösningsförmåga. Detta kan påverka hur mycket stöd lärare får från forskning i att stötta 

elever vid matematisk problemlösning. Eftersom flest studier handlade om lärares stöttning av 

elever vid arbete med matematisk problemlösning som centralt innehåll kan det i sin tur vara 

så att lärare får mest stöd där. Det kan leda till att det är i det området lärare blir mest 
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framgångsrika i att stötta elever. I nästa avsnitt kommer studiens metod och dess 

tillvägagångssätt diskuteras 

Metoddiskussion 

Trots noggrant genomförande av studien kommer det alltid finnas begräsningar och brister 

med metoden. Den mänskliga faktorn, tidsbegränsning och subjektiva val är brister och 

begräsningar som kan ha påverkat studien. Dessa aspekter kommer tas i beaktning och 

diskuteras.  

Valet av sökord påverkar vilka artiklar som kommer med i studien och det finns en risk att 

sökorden som valts inte täcker upp forskningsfältet på bästa sätt. Sökorden har motiverats 

utifrån hur relevanta de anses vara för att kunna svara på forskningsfrågan. Dock kan sökord 

som kunnat vara med och bidra till att svara på forskningsfrågan och syftet ha missats. 

Exempelvis valet att enbart ta med problem solving och inga synonymer gjordes för att 

begreppet ändå ansågs få med artiklar som också använde andra synonymer för problemlösning 

som till exempel word problem solving och problem based learning. Det finns dock en risk att 

artiklar innehållande andra ord för problemlösning missats men det är ett val som tagits utifrån 

att det ansågs möjligt att inkludera flera former av problemlösning med ordet problem solving 

enbart. Ytterligare en aspekt som bör tas i beaktning var valet att i databassökningen avgränsa 

sökningen av artiklar mellan åren 1999 till 2019. Det motiverades utifrån att matematisk 

problemlösning är ett stort fält och för att den senaste forskningen skulle finnas med. Det är 

dock möjligt att äldre artiklar som kan ha varit av intresse för denna studie exkluderats på grund 

av den avgränsning av årtal som gjordes. Däremot har det visat sig att av de 27 artiklar som är 

en del av studien är många skriva de senaste fem åren och de allra flesta inom de tio senaste 

åren. Den äldsta artikeln som är med i studien är skriven år 2005. Det kan styrka att äldre artiklar 

än 1999 inte hade varit av intresse för studien men samtidigt är det inte helt säkert. Intressanta 

äldre artiklar kan ha missats men det är något jag har varit medveten om när valet för 

avgränsningen gjordes. En till aspekt som bör reflekteras och diskuteras kring är valet av 

skolformer i söksträngen. High school och secondary school togs inte med eftersom det hade 

omfattat elever upp till 16 och 18 år och som därmed inte är relevanta för studien. Dock 

innefattar secondary school också yngre elever som är 11–12 år och därför kan valet att inte ta 

med secondary school i söksträngen påverkat att artiklar som riktar sig till elever i årskurs 5 

och 6 inte kommit med i studien. Viktiga resultat från dessa studier kan ha missats som påverkar 

resultatet. Valet att ändå inte att ta med secondary school gjordes utifrån att det ansågs möjligt 

att fånga in artiklar med elever från årskurs 5 och 6 med hjälp av de andra skolformerna. 
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En begräsning som kan ha påverkat studien och dess resultat och analysarbete var 

tillgången till artiklar i fulltext. 11 artiklar hittades inte i fulltext varken genom Örebro 

universitets prenumerationer på tidskrifter eller genom tidskriftens hemsida och det ansågs för 

kostsamt att beställa hem de artiklar som inte kunde hittas. Detta påverkar i sin tur att resultatet 

kan bli snedvridet eftersom dessa 11 artiklar skulle kunnat påverkat resultatet av studien då 

studien bara innehåller 27 artiklar totalt. Arbetet med att analysera och syntetisera 

datamaterialet är ett omfattande arbete och det var många val som behövde göras och i 

slutändan kan analysen och resultatet av arbetet ses som en personlig tolkning av datamaterialet 

även fast steg i resultat och analysarbetet gjorts för att vara så objektivt som möjligt. I nästa 

avsnitt ges förslag till fortsatta studier. 

Fortsatta studier 

I denna studie har artiklar behandlat och beskrivit olika sätt lärare kan stötta elever på vid 

matematisk problemlösning och lärarens agerande. Det har dock framkommit i vissa artiklar att 

lärare inte har vetat vad ett matematiskt problem är eller vad matematisk problemlösning 

innebär. Lärare har inte heller förstått vissa stödstrukturer och hur de ska använda dem. Utifrån 

detta skulle framtida forskning behöva forska om lärares kunskaper i matematisk 

problemlösning. Undersöka vad som krävs från lärare för att de ska kunna undervisa och stötta 

elever i matematisk problemlösning. Denna studie har fokuserat på hur lärare kan stötta elever 

med varierande förmågor vid matematisk problemlösning och inte fokuserat på elever med 

svårigheter. Därför vore det intressant att undersöka hur lärare kan stötta elever med svårigheter 

vid matematisk problemlösning som skulle bidra med en annan vinkel. Resultaten från den 

studien skulle kanske inte alls motsvara det resultat denna studien fått fram.  
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Bilaga 1. Sökmatris 

 

 

Databas och 

datum 

Söksträng Avgränsningar Sökträffar 

ERIC (EBSCO) 

190926 

”problem solving” 

AND (teacher* OR 

instructor) AND 

(support* OR 

scaffold*) AND 

math* 

* Peer reviewed 

* Publication date 

1999-2019 

* Academic journal 

559 

ERIC (EBSCO) 

190926 

”problem solving” 

AND (teacher* OR 

instructor*) AND 

(support* OR 

scaffold*) AND 

math* AND 

(”elementary school” 

* Peer reviewed 

* Publication date 

1999–2019 

* Academic journal 

* Select a field: 

”Problem solving” 

Abstract 

82 
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OR ”primary 

school”) 

ERIC (EBSCO) 

190926 

”problem solving” 

AND (teacher* OR 

instructor*) AND 

(support* OR 

scaffold*) AND 

math* AND 

(”elementary school” 

OR ”primary 

school” OR ”middle 

school” OR ”junior 

high school”) 

* Peer reviewed 

* Publication date 

1999–2019 

* Academic journal 

* Select a field: 

”Problem solving” 

Abstract 

142 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 2. Kartläggningen 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings

- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 
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6 Essential 

Questions For 

Problem Solving 

 
Kress, Nancy 

Emerson 

 

(2017) 

Många lärare 

upplever det som 

svårt att utveckla 

stödstrukturer som 

stödjer elevers 

problemlösningsförm

åga och samtidigt 

vårdar utvecklingen 

av deras 

självförtroende. 

Som lärare vill 

författaren få 

hennes elever att bli 

mer självsäkra när 

de löser problem. 

Teoretisk studie. Tillvägagångs- 

sättet ”6 Essentials 

questions” som läraren 

infört ger struktur till 

elever som kämpar med 

problemlösning och för 

elever som är 

framgångsrika hjälper 

det dem att veta vad som 

gör att de lyckas lösa 

problem. 

 

Tillvägagångssätt 

 

 

- 

A Problem-

Solving 

Alternative to 

Using Key 

Words 

 
Clement, Lisa L. 

& Bernhard, 

Jamal Z. 

 

(2005) 

Elevers användande 

av nyckelord som 

strategi för att lösa 

problemlösningsuppg

ifter har visat sig 

vara problematiskt 

vid vissa tillfällen. 

Artikeln undersöker 

de problematiska 

aspekter som finns 

med nyckelord och 

erbjuder en 

alternativ strategi 

för problemlösning 

som stödjer elevers 

förståelse. 

Teoretisk studie. Istället för att använda 

nyckelord kan lärare 

erbjuda eleverna att 

använda strategin 

”quantitative analysis” 

(kvantitativ analys) för 

att lösa problem. Den 

kan också öka elevers 

förståelse i 

problemlösning och 

hjälpa dem att reflektera 

kring deras eget 

tänkande. 

 

Strategi 

 

- 

Anticipating 

Students´ 

Reasoning and 

Planning 

Prompts in 

Structured 

Problem-

Solving Lessons 

 
Vale, Colleen, 

Widjaja, Wanty, 

Doig, Brian & 

Groves, Susan 

 

(2019) 

Problemlösningslekti

oner som innehåller 

en detaljerad 

planering, 

förutseende av 

elevlösningar och 

ordning av 

helklassdiskussion 

med lösningar är en 
pågående utmaning 

för många lärare. 

I studien 

undersöktes de 

kritiska faktorerna 

med att planera och 

genomföra 

strukturerade 

problemlösningslek

tioner för att 

utveckla elevers 
förmåga att 

generalisera i 

problemlösning. 

6 lärare 

observerades vid 

planeringen och 

genomförandet 

av lektionen. 

För elevers möjlighet att 

utvecklas inom 

generalisering vid arbete 

med problemlösning är 

kritiska faktorer lärares 

förmåga att stötta elever 

genom förberedelse av 

stöttande och utmanande 

problem och 
problemlösningsfrågor. 

 

Problem 

Mer forskning 

om elevers 

självbedömning 

som kan 

utveckla elevers 

förmåga att 

resonera, 

jämföra, 

motivera och 
generalisera 

behövs. 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 
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Are Your 

Students 

Problem 

Performers or 

Problem Solvers 

 
Barlow, Angela 

T., Duncan, 

Matthew, 

Lischka, Alyson 

E., Hartland, 

Kristin S & 

Willingham, J. 

Christopher 

 

(2017) 

Elever som möter 

ett matematiskt 

problem fungerar 

ofta som 

problemutövare 

istället för 

problemlösare 

och detta kan 

hindra elever från 

att använda olika 

strategier för att 

lösa problem. 

Syftet med artikeln 

var att förklara 3 

strategier som kan 

vara användbara för 

lärare när de ska 

stötta elevers 

utforskande av 

problem. 

Teoretisk studie De 3 strategierna lärare 

kan använda: 

(1) Presentera ett 

enklare problem innan 

det huvudsakliga 

problemet presenteras. 

(2) Framkalla 

förkunskap. (3) Vänta 

med att presentera 

frågan. Dessa 3 

strategier stödjer elevers 

utforskande av problem 

utan att frånta dem deras 

engagemang i 

problemlösnings- 

processen. 

 

Introduktion av 

problem. 

 

 

Strategierna som 

presenterats här 

kan lärare i 

praktiken ta 

hjälp av för att 

stötta elever.  

Can Teachers in 

Primary 

Education 

Implement a 

Metacognitive 

Computer 

Programme for 

Word Problem 

Solving in Their 

Mathematic 

Classes? 

 
De Kock, Willem 

D & Harskamp, 

Egbert G. 

 

(2014) 

Lärare upplever 

svårigheter med 

att undervisa 

problemlösning i 

deras 

matematikklassru

m. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om elevers 

problemlösningsför

måga kunde 

förbättras genom 

att lärare erbjuder 

eleverna ett 

datorprogram som 

förser eleverna med 

ledtrådar i de olika 

delarna i en 

problemlösnings- 

process. 

En grupp av 

femteklassare 

övade 

problemlösning 

genom 

datorprogrammet 

och läroboken och 

den andra gruppen 

använda bara 

läroboken. I 10 

veckor undersöktes 

och jämfördes 

dessa grupper. 

 

Elever som arbetade 

med det metakognitiva 

datorprogrammet 

utvecklade sin 

problemlösningsförmåg

a.  

 

Datorprogram 

Resultatet 

indikerar på att 

dataprogrammet 

är passande att 

genomföra i 

praktiken och 

förmånlig för 

studenter i 

kombination 

med läroboken. 

Conceptualizing 

Perseverance in 

Problem Solving 

as Collective 

Enterprise 

 

Sengupta-Irving, 

Tesha & Agarwal, 

Priyanka 

 

(2017)  

 

Att skapa 

möjligheter för 

elever att fortsätta 

jobba och hålla ut 

i problemlösning 

anses vara en 

väsentlig del för 

en effektiv 

undervisning.  

Syftet var att 

analysera hur 

uthållighet i 

problemlösning tar 

sig uttryck genom 

att se det som en 

kollektiv handling 

och inte en 

individuell. 

Videoinspelning i 

två årskurs 5: or på 

en skola i 

Kalifornien.  

Kollektiva handlingar 

kan i klassrummet 

hjälpa elever att 

tillsammans möta 

matematiska problem 

och klara av dem, för att 

detta ska ske behöver 

lärare stödja 

uppkomsten av 

kollektiva handlingar. 

 
Interaktion 
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Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 
Designing for 

Productive 

Failure 

 
Kapur, Manu & 

Bielaczyc, 

Katerine 

 

(2012) 

 

  

Artikeln är grundad i 

författarnas tro att 

elever som får testa 

och till och med 

misslyckas med 

problemuppgifter 

som är bortom deras 

förmågor, kan under 

speciella tillfällen 

utveckla en djupare 

förståelse. 

Syftet med artikeln 

var att beskriva 

”productive failure” 

och rapportera från 

ett pågående 

forskningsprogram 

kring productive 

failure i 

problemlösning i 

Singapore. 

Rapportering av ett 

pågående 

forskningsprogram 

där elever i årskurs 

7 delades in i två 

olika förhållanden 

en grupp med 

”productive failure” 

(PF) där eleverna 

löser problem utan 

stöttning och en 

grupp där läraren 

erbjuder instruktion 

och stöttning. 

Eleverna som använde 

metoden ”productive 

failure” som lärare 

införde vid arbete med 

problemlösning 

misslyckades till synes i 

sina problemlösnings 

ansträngningar men trots 

att de såg ut att göra det 

överträffade PF eleverna 

den andra gruppen på de 

svåra 

problemlösningsfrågorna 

som användes i ett test 

efter.  

 

Lösningsmetod 

 

Mer forskning 

kring 

productive 

failure behövs. 

Developing 

Instruction 

Materials 

Based on 

Joyful PBL to 

Improve 

Students 

Mathematical 

Representation 

Ability 

 
Minarni, Ani & 

Napitupulu, E. 

Elvis 

 

(2017) 

Många lärare 

upplever elevers 

förmåga att använda 

representationsformer 

som dålig. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

om ett instruktions 

material som 

utvecklats baserat 

på ”joyful Problem-

based Learning 

(JPBL) som lärare 

införde kunde stödja 

elevers 

representations- 

förmåga i 

problemlösning. 

88 elever i 

Indonesien deltog i 

studien där eleverna 

gjorde 

problemlösningstest 

med fokus på 

representations- 

former innan och 

efter instruktions 

materialet använts. 

Resultatet visade att 

instruktions materialet 

som var effektivt för att 

förbättra elevers 

problemlösningsförmåga 

med 

representationsformer. 

 

Instruktionsmaterial 

Lärare kan 

använda 

materialet i 

praktiken för att 

utveckla elever 

i 

problemlösning. 

Effects of the 

Multiple 

Solutions and 

Question 

Prompts on 

Generalization 

and 

Justification 

for Non-

Routine 

Mathematical 

Problem 

Solving in a 

Computer 

Game Context 

 

Utifrån tidigare 

forskning om 

problemlösning och 

problemuppgifter i 

algebra. 

Syftet med studien 

var att undersöka 

effekterna av 

problemlösnings 

-uppgifter. 

Fyra klasser i en 

junior high school i 

Taoyan deltog i 

studien och delades 

in olika grupper 

som fick olika 

problem- 

uppgifter. Eleverna 

gjorde test innan 

och efter.  

Specifika frågeställningar 

i problemlösning gjorde 

att eleverna kunde 

generalisera och motivera 

bättre. 

När lärare arbetar med 

problemlösning behöver 

de använda specifika och 

konkreta 

problemlösningsuppgifter.  

 

Problem 

 

  

Liten studie, 

behövs mer 

forskning kring 

området. 
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Lee, Chun-Yi, 

Chen, Ming-

Yang & Chang, 

Wen-Long 

 

(2014) 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras 

forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 

Evolution of a 

Teacher's 

Problem-

Solving 

Instruction: A 

Case Study of 

Aligning 

Teaching 

Practice with 

Reform in 

Middle School 

Mathematics 

 

Rickard, 

Anthony 

 

(2005) 

 

Problemlösning stort 

fokus i reformen av 

matematikutbildning.  

Syftet var att undersöka 

hur en lärare möter sin 

egen förståelse och 

undervisning i 

problemlösning och hur 

hans förståelse och 

undervisning utvecklas 

genom reflektion, 

diskussion och 

observation av hans 

undervisning i 

problemlösning. 

Observation av 

en lärare. 

 

 

Resultatet visade att 

läraren utvecklades 

från att undervisa 

problemlösning 

genom 

beräkningsövningar 

till att kunna välja 

passande problem 

som kan utveckla 

elevers 

problemlösnings- 

förmåga. 

 

 

Problem 

 

Lärare bör få 

möjlighet att 

revidera och 

förfina sina egna 

problem- 

lösningslektion 

er genom 

reflektion och 

dialog med 

kollegor. 

Examining the 

Impact of 

Writing and 
Literacy 

Connections 

on 

Mathematics 

Learning 

 

Martin, Christie 

& Polly, Drew 

 

(2016) 

 

Författarna ville vara 

med och bidra till 

ämnet utifrån 
tidigare forskning 

och litteratur kring 

ämnet. 

Syftet med studien var att 

undersöka hur elever 

genom att skriva vid 
problemlösningsuppgifter 

kan utveckla lärandet i 

matematik. 

Tre lärare i 

årskurs 4 

introducerade 
skrivaktiviteter i 

deras klassrum 

och forskarna 

undersökte och 

analyserade 

elevers 

skrivprocess i 

problemlösning. 

Analysen av 

elevernas skrivande i 

problemlösning 
visade att elevernas 

förståelse uttrycktes 

i exakta och 

sammanhängande 

skriftliga svar, deras 

utmaningar blev 

tydligare och djupet 

av deras förståelse 

var tydlig. Lärarens 

roll och stöttning var 
viktig för eleverna.  

 

Lärares roll i att 

sammanföra 

problemlösning 
och skrivning 

tillsammans 

behöver mer 

forskning. 
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Lösningsmetod 

 

 

Exploring 

Teachers' 

Meta-

Cognitive 

Skills in 

Mathematics 

Classes in 

Selected Rural 

Primary 

Schools in 

Eastern Cape, 

South Africa 

 
Tachie, Simon 

A & Molepo, 

Jacob M. 

 

(2019) 

 

Metakognition ses 

som en viktig 

framgång i 

matematik. 

 

Syftet med studien var att 

utforska lärarnas 

tillgängliga 

metakognitiva 

färdigheter i klassen med 

avsikten att stötta elevers 

utveckling av 

problemlösning. 

3 lärare 

observerades 

och 

intervjuades. 

Lärarna visade olika 

typer av 

metakognitiva 

färdigheter som kan 

stödja eleverna vid 

problemlösning och 

som eleverna kan 

använda själva som 

strategier för att lösa 

problem. 

 

Strategi 

Lärare bör 

använda sina 

metakognitiva 

färdigheter i 

deras klassrum. 

 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras 

forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 

High Levels of 

Cognitive and 

Motivational 

Contingency 

with Increasing 

Task 

Complexity 

Results in 

Higher 

Performance 

 
Wishgoll, Pauli, 

Christine & 

Reusser, Kurt 

Tidigare forskning 

kring lärare och 

studentinteraktion 

saknas och därför 

vill de bidra till att 

utveckla 

forskningen. 

Deras syfte var att ta 

reda på hur 

problemlösnings- 

processen i 

framgångsrika 

handledningssituationer 

skiljer sig från mindre 

framgångsrika 

handledningssituationer 

i problemlösning 

gällande kognition, 

motivation och ökad 

uppgiftskomplexitet. 

26 olika 

handlednings- 

situationer 

analyserades med 

elever från 

årskurs 8 och 9. 

Resultatet visade 3 

typer av en 

framgångsrik lärare 

och 

studentinteraktion 

och 3 mindre 

framgångsrika vid 

problemlösning. I 

den framgångsrika 

interaktionen fanns 

det höga nivåer av 

kognitivt och 

motiverande stöd 

Liten studie mer 

forskning behövs. 
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(2019) 

 

från läraren och med 

en ökande 

svårighetsgrad bland 

uppgifterna.  

 

Interaktion 

Improving 

Seventh Grade 

Students' 

Learning of 

Ratio and 

Proportion: 

The Role of 

Schema-Based 

Instruction 

 

Jitendra, Asha 

K., Star, Jon 

R., Starosta, 

Kristin, Leh, 

Jayne M., Sood, 

Sheetal, Caskie, 

Grace, Hughes, 

Cheyenne L. 

& Mack, Toshi 

R. 

 

(2009) 

Målet med studien 

var att utforma en 

instruktion som kan 

hjälpa alla elever. 

Syftet med den aktuella 

studien var att 

utvärdera hur effektivt 

instruktionsmaterialet 

”schema based 

instruction” (SBI) är 

vid problemlösning. 

SBI hjälper till att 

strukturera arbetet med 

problemlösning.  

 

148 elever i 7:an 

och deras lärare 

deltog i ett 10 

dagars arbete 

med att lösa 

problem- 

lösningsuppgifter,  

vissa klassrum 

tilldelades SBI 

och andra inte. 

Resultaten visade att 

elever som fått 

instruktions- 

materialet SBI av 

sina lärare 

överträffade elever i 

kontrollklassrum när 

de utförde ett test i 

problemlösning efter 

att de jobbat med SBI 

eller inte. 

 

Instruktionsmaterial 

-  

Improving 

Students' 

Proportional 

Thinking 

Using Schema-

Based 

Instruction 

 
Jitendra, Asha 

K., Star, Jon 

R., Rodriguez, 

Michael, Lindell, 

Mary & Someki, 

Fumio 

 

2011 

Elever upplever 

svårigheter med 

proportionellt 

tänkande i 

problemlösning där 

uppgifterna är 

textbaserade och 

därför krävs 

effektiva 

instruktionsmetoder. 

Syftet med studien var 

att undersöka 

effektiviteten med SBI 

(schema based 

instruction) jämfört 

med vanlig instruktion 

som användes i skolan 

vid arbete med 

problemlösning. 

21 klassrum i 3 

olika skolor blev 

slumpvis 

tilldelade ett av 

två villkor:  

SBI eller kontroll. 

Lärarna utförde 

instruktionerna. 

Test utfördes 

innan och efter. 

Testet efter 
införandet av 

instruktionsmaterialet 

SBI från lärarna 

visade att de elever 

som fått instruktioner 

från SBI förbättrade 

sina problemlösnings 

färdigheter men de 

förbättrade 

problemlösnings 

färdigheterna var inte 

kvar en månad senare 

när SBI inte längre 

var i kraft. 

 

 Instruktionsmaterial 

 

Lärare behöver 

visa hur man 

reflekterar över 

problemet i 

lösningsprocessen. 
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Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer för 

fortsatt forskning och 

praktik 

It's Not a Math 

Lesson--We're 

Learning to 

Draw! Teachers' 

Use of Visual 

Representations 

in Instructing 

Word Problem 

Solving in Sixth 

Grade of 

Elementary 

School 
 

Boonen, Anton J. 

H., Reed, Helen 

C., Schoonenboom, 

Judith & Jolles, 

Jelle 

 

(2016) 

 

Finns lite forskning 

om lärares kunskap 

om visuella 

representationer 

kopplat till 

problemlösning.  

Eftersom det finns 

lite litteratur som 

undersöker lärares 

kunskap om visuella 

representationer 

kopplat till 

problemlösning var 

målet och syftet med 

studien att undersöka 

lärares användning av 

visuella 

representationer för 

att stödja icke 

rutinmässig 

problemlösning. 

8 lärare deltog i 

studien och 

implementerade 

visuella 

representationer 

i deras klassrum 

och detta 

spelades in. 

Visuella representationer 

kan användas av lärare 

för att stödja elever vid 

problemlösning. Men 

vissa lärare verkade ändå 

uppfatta det som oklart 

vad dessa 

representationer 

innefattar och vilken 

funktion de tjänar i 

problemlösning. 

 

Stöd 

Framtida forskning bör 

undersöka hur mycket 

utbildning som krävs för 

att lärare ska kunna 

implementera visuella 

representationer i 

problemlösning. 

Modifying a 

Research-Based 

Problem-Solving 

Intervention to 

Improve the 

Problem-Solving 

Performance of 

Fifth and Sixth 

Graders with and 

without Learning 

Disabilities 

 

Krawec, Jennifer & 

Huang, Jia 

 

(2017) 

Både i forskning och 

praktik är det erkänt 

att elever upplever 

svårigheter med 

matematiska 

problem.  

Syftet med studien 

var att undersöka om 

en modell som lärare 

införde med 

strategier för att lösa 

problem 

förbättrade femte och 

sjätteklassares 

problemlösnings- 

förmåga 

 

5 skolor och 

deras lärare 

deltog i studien 

där de 

slumpmässigt 

blev indelade i 

grupper med 

modellen eller 

inte som 

lösningsmetod. 

Modellen för 

problemlösning 

förbättrade elevers 

problemlösningsförmåga. 

 

 modell 

Mer forskning behövs 

som till exempel 

undersöker hur modellen 

fungerar i mindre grupper 

då de användes i helklass 

denna gång. 
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Multiple 

Representation 

Skills and 

Creativity Effects 

on Mathematical 

Problem Solving 

Using a 

Multimedia 

Whiteboard 

System  

 
Hwang, Wu-Yuin, 

Chen, Nian-Shing, 

Dung, Jian-Jie & 

Yang, Yi-Lun 

 

(2007) 

 

Problemlösning har 

fått större plats i 

läroplaner och 

klassrum men 

tidigare forskning 

menar att studenter 

inte lyckas använda 

olika 

representationsformer 

vid arbete med 

problemlösning. 

Syftet med den här 

studien var att 

undersöka elevers 

förmåga att använda 

flera olika 

representationsformer 

när de löser 

matematiska problem 

med hjälp av ett 

multimedia 

whiteboardsystem. 

25 stycken 

elever i årskurs 

6 testade 

whiteboard 

system när de 

genomförde en 

problemlösnings 

aktivitet. 

Multimedia 

whiteboardsystem kan 

hjälpa till att utveckla 

elevers förmåga att 

använda 

representationsformer 

vid arbete med 

problemlösning. 

 

Digitalt verktyg 

Studien föreslår att lärare 

kan designa matematiska 

problemlösningsaktiviteter 

med stöd från ett 

multimedia 

whiteboardsystem för att 

förbättra elevers förmåga 

att använda fler 

representationsformer. 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings

- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras 

forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 
Screencasting to 

Support 

Effective 

Teaching 

Practices 

 

Thomas, Amanda 

 

(2017) 

 

 

Ökad tillgänglighet 

av teknologiska 

hjälpmedel i 

klassrum ger 

spännande och nya 

möjligheter för lärare 

att stödja 

undervisningen och 

lärandet av 

matematik.  

Artikeln undersöker 

hur screencasting 

fungerar och kan 

bidra till lärande i 

problemlösning. 

Teoretisk studie Screencastappar kan 

hjälpa till att stödja 

effektiva 

undervisningssituatio

ner som främjar 

problemlösning och 

lärarens 

undervisning. 

 

Digitalt verktyg 

Lärare bör 

använda 

tekniska verktyg 

för att nå 

matematiska 

mål. 

Slower Algebra 

Students Meet 

Faster Tools: 

Solving Algebra 

Word Problems 
with Graphing 

Software 

 

Yerushalmy, 

Michal 

 

(2006) 

Vill veta om digitala 

verktyg som lärare 

inför verkligen 

används för alla 

elever. 

Artikelns syfte var 

att diskutera de sätt 

som mindre 

framgångsrika 

matematikstudenter 
använde en 

grafiskprogramvara 

när de löste 

matematiska 

problem i algebra.  

Intervjuer med 

elever som använt 

grafiska hjälpmedel 

när de arbetar med 

algebra i 
problemlösning 

De mindre 

framgångsrika 

eleverna som 

använde den grafiska 

programvaran deras 
lösningsförslag 

fokuserade mest på 

numeriska och 

grafiska 

framställningar och 

deras process att nå 

en lösning på 

problemet visade sig 

vara relativt lång.  

 

Datorprogram 

 

Mer forskning 

behövs. 
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Students' 

Attention When 

Using 

Touchscreens 

and Pen Tablets 

in a 

Mathematics 

Classroom 

 

Chen, Cheng-

Huan, Chiu, 

Chiung-Hui, Lin, 

Chia-Ping 

& Chou, Ying-

Chun 

 

(2017) 

 

Även om det finns en 

ökad användning av 

digitala verktyg i 

utbildningspraxis är 

det lite forskning som 

har fokuserat på att 

undersöka elevers 

uppmärksamhet när 

de använder 

skrivplattor och 

pekskärmar.  

Den aktuella 

studien undersökte 

och jämförde 

elevers 

uppmärksamhet i 

termer av tid på 

varje uppgift och 

hur många 

distraktioner som 

uppträdde mellan 

att använda en 

pekskärm och 

skrivplatta i 

matematisk 

problemlösnings 

aktivitet med 

digitala verktyg. 

Sex stycken 

femteklassare 

deltog i studien 

som spelades in och 

analyserades. 

Resultatet visade att 

elever som använde 

pekskärmar vid 

problemlösning 

bibehöll större 

uppmärksamhet och 

hade mer tid på 

problemlösnings- 

uppgifterna än de 

elever som använde 

skrivplattor.  

 

Digitalt verktyg 

Liknande 

aktiviteter som 

använts vid 

denna studie kan 

användas på ett 

större antal 

deltagare. 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings

- 

Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras 

forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 

Teaching with 

Videogames: 

How 

Experience 

Impacts 

Classroom 

Integration 

 

Bell, Amanda & 

Gresalfi, 

Melissa 

 

(2017) 

 

Digitala spel har visat 

stor potential i att 

kunna stödja elevers 

lärande på olika 

områden men att 

interagera spel i 

undervisningen är 

utmanande. 

Syftet var att 

undersöka hur en 

lärare använder 

problemlösnings-

spelet ”Boones 

meadow” under två 

år och undersöka 

hur lärarens roll i 

att stötta eleverna i 

problemlösning 

under användandet 

av spelet ändrades 

genom att läraren 

fick erfarenhet med 

teknologin. 

Jämförde lärares 

användning av 

problemlösnings 

spelet från år 1 till 

år 2. Filmades. 

Läraren kunde 

förmedla mer hjälp 

vid problemlösning 

i andra året. 

Erfarenhet med 

problemlösningsspel

et påverkade också 

lärares förmåga att 

stödja elevers 

tänkande vid 

problemlösning. 

 

Digitalt spel 

Behövs mer 

forskning kring 

hur lärare 

använder spel i 

deras 

matematikklassr

um. 

The Focusing 

on Compression 

to Thinkable 

Concept as Shift 

from Procedures 

to Concept: 

Evidence from 

Thai Classroom 

 

Suthisung, Nisara 

 

(2014) 

Skillnaden mellan 

procedurs och 

begreppsmässigt 

lärande har länge 

varit ett 

diskussionsämne i 

matematikundervisni

ng. 

Artikels syfte var 

att undersöka hur 

elevers tänkande 

går från en 

processinriktad 

matematik i 

problemlösning till 

en 

förklaringsinriktad 

matematik för att 

lösa problem.  

Observerade elever 

och lärare i årskurs 

1. 

Eleverna gick från att 

utföra 

problemlösningsuppg

ifter utifrån ”steg till 

steg” till att använda 

sig av flera olika 

strategier och 

eleverna kunde 

applicera en strategi 

på flera olika 

problem med hjälp 

av en 
förklaringsinriktad 

matematisk strategi 

införd av läraren. 

Studien bör 

testas på ett 

större antal 

deltagare och 

andra årskurser 

än årskurs 1.  
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Strategi 

 

The Model 

Method: 

Singapore 

Children's Tool 

for 

Representing 

and Solving 

Algebraic Word 

Problems 

 

Ng, Swee Fong & 

Lee, Kerry 

 

(2009) 

Lösa aritmetiska och 

algebraiska problem 

är en nyckeldel i 

Singapores läroplan i 

matematik. 

Studien beskriver 

”modell metoden” 

och har till syfte att 

beskriva hur 

metoden används i 

klassrum för att 

lösa problem.  

2 studier 

genomfördes för att 

undersöka lärarnas 

uppfattningar och 

elevernas 

tillämpningar av 

modellmetoden, 14 

lärare och 151 

elever från 4 skolor 

deltog i studien. 

  

Modell metoden kan 

användas för att lösa 

matematiska 

problem. Lärare hade 

en viktig roll när den 

introducerades 

 

Lösningsmetod 

Lärare behöver 

mer kunskap om 

modellmetoden. 

 

 

 

Referens Hur motiveras 

studien? 

Syfte/Forsknings

-Fråga(or)? 

Metodval Slutsatser 

Besvaras forsknings-

frågan(orna)? 

Implikationer 

för fortsatt 

forskning och 

praktik 
The Smarties-

Box Challenge: 

Supporting 

Systematic 

Approaches to 

Problem Solving 

 

Russo, James 

 

(2016) 

 

Genom Smartie 

box Challenge 

måste eleverna 

demonstrera alla 4 

kompetensmål som 

identifierats i den 

australiska 

läroplanen. 

Syftet var att 

beskriva en modell 

”Smartie box 

Challenge” som 

kan användas vid 

arbete med 

problemlösning. 

Teoretisk studie  Lärares införande av 

The Smartie Box 

Challenge uppmuntrar 

och kräver att elever 

använder flera olika 

matematiska förmågor 

och begrepp för att lösa 

ett matematiskt problem 

i flera steg tillsammans 

med deras kamrater.  

 

Modell 

- 
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Transforming 

Classroom 

Teaching & 

Learning 

through 

Technology: 

Analysis of a 

Case Study 

 

Bottino, Rosa 

Maria & Robotti, 

Elisabetta 

 

(2007) 

Teknologin har 

blivit mer 

interagerad i 

matematikundervis

ningen men denna 

förändring är inte 

okomplicerad. 

I denna artikel 

undersöks 

användningen av 

ett digitalt 

datorprogram 

ARI@ITALES och 

målet var att förstå 

hur effektivt det 

kan stödja läraren i 

utvecklingen av 

klassrumsaktivitete

r med att integrera 

teknik och 

utvecklingen av 

elevers 

problemlösnings- 

färdigheter.  

20 elever i en 

årskurs 4: a deltog 

i testandet av 

verktyget. 

Observation 

genomfördes. 

Analysen av studien 

visade att det tekniska 

verktyget 

ARI@ITALES som 

testas hade visat sig vara 

effektiv gällande 

hantering av nya digitala 

aktiviteter för läraren 

och stöttning av elevers 

förmågor i 

problemlösning. 

 

Datorprogram 

Framtida 

forskning inom 

detta fält 

behöver 

undersöka hur 

lärare och 

forskare 

tillsammans kan 

hjälpas åt för att 

utveckla teknik i 

klassrummet. 

Who's Wrong? 

Tasks Fostering 

Understanding 

of Mathematical 

Relationships in 

Word Problems 

in Elementary 

Students 

 

Savard, Annie & 

Polotskaia, Elena 

 

(2017) 

 

När det gäller 

problemlösnings- 

uppgifter som 

används 

traditionellt i 

grundskolor finns 

det få speciella 

funktioner i sådana 

uppgifter som 

direkt främjar en 

strukturell analys 

av ett problem 

Syftet i den här 

studien var att 

presentera 

”mathematics 

incoherent 

situations (MIS) 

uppgifter och 

belysa och 

undersöka 

implementeringen 

av uppgifterna hos 

eleverna. 

Elever i årskurs 1 

och 2 

observerades där 

en grupp använde 

både nya och 

traditionella 

problemlösning- 

uppgifter medan 

kontrollgruppen 

enbart använde 

traditionella 

problemlösning- 

uppgifter. 

Eleverna i 

experimentgruppen 

presterade bättre i ett 

test i problemlösning 

efter att eleverna 

tilldelats MIS 

uppgifterna och kunde 

lösa svårare problem. 

Resultaten tyder på att 

elever som arbetar med 

MIS uppgifter verkligen 

deltar i analysen av de 

matematiska 

relationerna vilket 

motsvarar lärares 

avsikter i 

problemlösnings 

aktiviteter och som 

lärare därför kan 

använda. 

 

Problem 

 

- 
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