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Sammanfattning: I Sverige idag finns det elever som tycker att 
matematikundervisningen i skolan är tråkig och svår trots att skolans undervisning ska 
innehålla olika arbetsformer och upplevas som lustfylld av eleverna. Det finns 
forskning som pekar mot att en kombination av matematisk problemlösning och 
skapande arbete väcker intresse och motivation hos eleverna. Studiens syfte har varit 
att ta reda på hur matematisk problemlösning och skapande arbete kan kombineras 
samt visa på vad denna kombination bidrar med till yngre elevers relation till 
matematik. Studien är en systematiskt utförd litteraturstudie med resultat hämtat ur 
tidigare publicerad forskning. Resultatet visar att matematisk problemlösning och 
skapande arbete med fördel kan kombineras på olika sätt med positiva effekter på 
eleverna relation till matematik då deras intresse och motivation stärks och deras 
inställning till matematik förändras. Resultatet visar också att detta arbetssätt bidrar till 
en ökad möjlighet för individanpassning. Dock skapar arbetssättet oro och 
prestationsångest hos vissa elever då de inte vet vad som förväntas av dem. Skapande 
arbete och matematisk problemlösning kan med fördel kombineras på många olika 
sätt men det passar inte alla.   
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1. Inledning  
Ett av skolans huvuduppdrag är att främja ett lustfyllt och stimulerande lärande för 
eleverna (Skolverket 2011a s.9). Där det dagliga skolarbetet bör genomsyras av 
skapande arbete och lek, framför allt bland grundskolans tidigare år då leken har stor 
betydelse för elevernas förmåga att tillägna sig kunskaper (Skolverket 2011a s.9). I 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) kan man på ett flertal 
ställen läsa att undervisningen ska bestå av olika uttryckssätt där flera sinnen som till 
exempel skapande arbete, lek, dans och musik ingår och skapar en varierad och 
balanserad sammansättning av undervisningsformer. Detta gäller alla skolämnen och 
på så sätt ska undervisningen främja elevernas harmoniska utveckling (Skolverket 
2011a s.9,10, 14, 15). Matematiken är till sin art ett kreativt ämne (Skolverket 2011a 
s.62) och genom undervisningen i matematik ska eleverna utveckla ett intresse för 
matematik (Skolverket 2011a s.55). Dessutom ska matematikundervisningen utveckla 
elevernas kunskaper att lösa problem på kreativa sätt (Skolverket 2011a s.13, 62). 

Dock finns det flera studier som visar på att matematikundervisningen istället väcker 
många negativa känslor hos eleverna. Att det är ointressant, svårt och skapar ångest 
och tristess är bara några av dem (Björkman 2010). Anna Palmer (2010a s.19) menar 
att de flesta svenskar tror att matematik handlar om eget arbete i läroböcker där de 
förväntas att minnas och härma ”recept” på lösningar av tal snarare än att tänka 
själva.  I en granskning som Skolinspektionen (2009 s.8) gjort på ett 20 tal skolor i 
Sverige framgår det att matematikundervisningen i huvudsak dominerades av enskilt 
arbete i läroböcker (Skolinspektionen 2009 s.8). Detta trots att denna slentrianmässiga 
och resultatfixerade undervisning kan leda till att eleverna tappar så väl 
självförtroendet som intresset för ämnet (Lindquist 2003 s.9). Dessutom bidrar 
läroboksstyrd undervisning inte till att eleverna utvecklar förmågan att lösa 
matematiska problem (Skolinspektionen 2009 s.9). I en rapport från skolverket (2014 
s.20-21) framgår det att när eleverna får använda hela kroppen i inlärningsprocessen 
som till exempel genom dans eller skapande arbete leder det till inte enbart till glädje, 
god självkänsla och god gruppdynamik i klassen utan också till att ge eleverna en 
annan ingång och en djupare förståelse för matematik. Vilket går hand i hand med det 
som går att läsa i läroplanen (Skolverket 2011a).  

När jag själv gick i skolan tyckte jag om matematik och jag har bra minnen ifrån 
matematiklektionerna. Vår fröken använde sig av lekar, tävlingar och praktiska 
gruppuppgifter i matematikundervisningen som ett komplement till matematikboken. 
Vid besök på min VFU (Verksamhetsförlagda utbildning) som ingår i 
lärarutbildningen har jag observerat och deltagit i ett flertal matematiklektioner. De 
har varit av olika upplägg med allt ifrån att eleverna spelar olika matematikspel på 
surfplattor och lektioner som bedrivits utomhus där eleverna till exempel har letat 
geometriska figurer på skolgården till gemensamma genomgångar vid tavlan och 
enskilt räknade i matematikböckerna. Däremot har jag inte sett så mycket skapande 
arbete i matematikundervisningen, trots att skolverket säger att skolans undervisning 
borde innehålla skapande arbeten (Skolverket 2011a s. 9). Under de fyra 
matematikkurser som ingått i min utbildning har jag dock läst om lärare som 
använder sig av skapande arbete i sin matematikundervisning och som aktivt jobbar 
med att utveckla elevernas förmåga att formulera och lösa matematiska problem. Jag 
har dessutom genom Högskolan Dalarna kommit i kontakt med uttrycket estetiska 
läroprocesser som är ett arbetssätt där estetiska och skapande arbeten ingår i alla 
ännen och kurser (Högskolan Dalarna 2016a). Jag kommer dock använda mig av 
uttrycket skapande arbete eftersom det är det uttryck som går att finna i Läroplanen för 
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grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011). Jag har själv alltid tyckt om att skapa 
och skapande arbete för mig i ämnen som bild och musik innehåller mycket 
problemlösning. Som blivande lärare skulle jag vilja arbeta på ett sätt där skapande 
arbete och matematisk problemlösning kombineras under matematiklektionerna. 
Detta har fått mig att undra över hur man som lärare kan strukturera upp 
matematiklektioner som kombinerar skapande arbete med matematisk 
problemlösning och hur detta i sin tur påverkar elevernas relation till 
matematikämnet. Skulle ett arbetssätt som kombinerar skapande arbete med 
matematiskproblemlösning omvända elevernas negativa inställning till matematik till 
en mer positiv inställning eller skulle de negativa känslorna finnas kvar? 

2. Bakgrund 
I det här kapitlet beskrivs den bakgrund som ligger till grund för min studie. Först 
kommer en begreppsförklaring, sedan följer en genomgång om vad styrdokumenten 
föreskriver om skapande arbete och problemlösning. Efter det finns en beskrivning 
av matematikundervisning i den svenska skolan samt en redogörelse för 
problemlösning och skapande arbete. 
 
2.1 Begreppsförklaring 

Enligt Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (skolverket 2011b) är ett 
matematiskt problem till skillnad från en rutinuppgift en uppgift som eleverna inte 
direkt vet hur de ska lösa och därför måste de prova sig fram till en lösning. Ett 
matematiskt problem kan kopplas till alla de olika kunskapsområdena inom 
matematik och kan ta utgångspunkt i verkliga situationer, ren matematik, fantasier 
och intressen. Ett matematiskt problem kan se olika ut för olika elever då problemet 
ställs i relation till elevernas matematiska kunskaper. 
 
Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011a s.20-22) är 
skapande arbete ett samlingsnamn för arbeten som innehåller kreativa och estetiska 
uttrycksformer så som till exempel bild, musik och dans.    

 
2.2 Styrdokumenten 

Undervisning som skolan bedriver ska vara lustfylld med kreativa och skapande 
inslag. Det finns inte bara ett sätt att bedriva undervisning på. Enligt skolverket 
(2011a s.8) finns det flera vägar för lärare att nå målen och det är skolans uppdrag att 
främja ett lustfyllt lärande hos eleverna och stimulerar deras kreativitet (Skolverket 
2011a s.9). Eleverna ska under sin skolgång få uppleva flera olika uttryck för kunskap 
som är både intellektuella, praktiska och sinnerliga. Exempel på uttrycksformer som 
den dagliga undervisningen ska innehålla är uttrycksformer som väcker känslor och 
stämningar som drama, rytmik, dans, musik och bild- och formskapande (Skolverket 
2011a s.9). Vidare står det att ”Skapande arbete är väsentliga delar i det aktiva 
lärandet. Särskilt under de tidiga skolåren.” (Skolverket 2011a s.9). Läraren ska sträva 
efter att bedriva en undervisning med god balans mellan olika uttrycksformer 
(Skolverket 2011a s.13) som språk, bild, musik, drama och dans. Det är där igenom 
lärarens skyldighet att ge eleverna utrymme för det egna skapandet samt låta dem 
själva välja uttrycksform (Skolverket 2011 s.14).  

2.2.1 Kursplanen i matematik  

Matematiken är på många sätt ett estetiskt ämne. I Läroplanen för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet (2011a s.55) står det att matematiken i sig själv är ett 
kreativt och reflekterande ämne där eleverna ska utveckla förmågan att välja olika 
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strategier för att formulera och lösa problem. Genom matematikundervisningen ska 
eleverna uppleva estetiska värden i mönster, former och samband. Dessutom ska 
undervisningen i matematik bidra till att eleverna utvecklar ett intresse för matematik 
och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang (Skolverket 
2011a s.55). De ska under matematiklektionerna få pröva på olika strategier för att 
lösa matematiska problem (Skolverket 2011a s.55).   

Eleverna ska under sina år i grundskolan utveckla fem förmågor. Förmågan att 

 Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder, 

 Använda och analysera matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp, 

 Välja och använda lämpliga matematiska metoder för at göra 

beräkningar och lösa rutinuppgifter, 

 Föra och följa matematiska resonemang och 

 Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, 

argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och 

slutsatser (Skolverket 2011a s.56).  

 

I detta arbete har jag valt att lägga mitt fokus på förmågan att formulera 
och lösa problem. 
 
2.3 Matematik undervisning i den svenska skolan 

Under 1900-talet har en traditionell så kallad läroboksbaserad undervisning i 
matematik dominerat i de svenska skolorna, vilket innebär att läraren håller en 
muntlig genomgång baserad på lärobokens innehåll framme vid tavlan och sedan 
jobbar eleverna enskilt i sina matematikböcker (Calderon 2015). Det finns flera 
positiva aspekter med läroboksbaserad undervisning, framförallt underlättar den 
lärarens arbete med planering och struktur. Den innehåller också många bra uppgifter 
med förklarande bilder som eleverna kan arbeta med. Men samtidigt som den skapar 
vissa förutsättningar medför den också begränsningar (Johansson 2009 s.71). En 
mindre önskvärd bieffekt av läromedelsbaserad undervisning är svårigheten att 
bedriva en individanpassad undervisning på ett väl fungerande sätt eftersom vissa 
elever kan ha räknat förbi de uppgifter som läraren går igenom eller inte ha hunnit 
fram till dem än (Calderon 2015). Dessutom förklarar matematikboken ofta steg för 
steg hur eleverna ska gå till väga för att lösa en uppgift. Eleverna löser med det inte 
ett problem, de följer en beskrivning som kan liknas med ett recept i en kokbok 
(Risebeck 2000 s.16), detta gör att eleverna inte behöver tänka själva (Jämterud 2015) 
och därför blir matematikboken ett hinder för problemlösning. Idag finns många 
elever och vuxna som tycker att matematik är svårt och som inte litar på sin förmåga 
att lösa matematiska problem och matematiska uppgifter (Boaler 2009 s.3). Detta 
menar Boaler (2009) beror på den läroboksbundna undervisningen. Men det går att 
ändra genom att ändra på matematikundervisningen i skolan. En undervisning som 
består av problemlösning, lekar, pussel, diskussioner och en variation av många andra 
arbetssätt skulle gynna fler elever och skulle därför väcka nyfikenhet och lust att lära 
istället för obehag (Boaler 2009 s.2). Även skolinspektionen har kommit fram till 
liknande slutsatser. År 2009 genomförde Skolinspektionen en granskning på 23 
grundskolor i Sverige för att se om matematikundervisningen bedriv på ett sätt som är 
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ändamålsenligt med läroplanen. De såg att det som krävs för att eleverna 
framgångsrikt ska kunna utöva matematik och tillämpa kunskaper om matematikens 
begrepp, metoder och uttrycksformer är en matematikundervisning med en balans 
mellan kreativa och problemlösande aktiviteter (Skolinspektionen 2009 s.16). När 
eleverna får ta del av en undervisning som inte är låst till matematikboken som 
innehåll och arbetsmetod är det färre elever som tappar intresset för matematik. 

2.4 Problemlösning 
Problemlösning i sig är ett allmänt begrepp som inte enbart hör till matematiken utan 
människor löser problem i många aspekter av sin vardag (Risebeck 2000 s.15). Inom 
matematiken finns ett flertal olika synsätt på vad problemlösning innebär för 
matematikundervisningen men det modernaste och vanligaste sätter innebär att 
undervisningen baseras på problemlösning. Ett matematiskt problem är en uppgift 
som eleverna inte på förhand vet hur de ska lösa. Det kräver att eleverna prövar sig 
fram och att läraren uppmuntrar dem att vara kreativa och uthålliga och undersöka 
och prova sig fram tills de hittar en lösning (Hagland och Åkerstedt (2014 s.4).  
Eleverna tilldelas därför uppgifter utan beskrivning på hur de löser dem. Eleverna får 
istället enskilt eller i grupp försöka tillämpa den matematik de behärskar för att lösa 
problemen som ofta är konkreta och vardagsnära (King 2015 s.176). Eleverna ska 
genom matematikundervisningen lära sig olika strategier för att lösa vardagliga 
problem och kunna formulera matematiska frågeställningar utifrån vardagliga 
situationer (Skolverket 2011a s.56). Jämterud (2015) menar att ett upplägg av 
matematiklektionerna där eleverna tilldelas konkreta vardagsnära problem leder till ett 
ökat intresse och en stärkt motivation för att lära sig matematik hos eleverna.       

 
2.5 Skapande arbete 

Skapande arbete innebär att elevernas kreativa skapande ger uttryck för deras 
känslomässiga och intellektuella upplevelser i undervisningen (Häikiö 2007 s.14). 
Undervisningen erbjuder ett undersökande och gestaltande uttryckssätt som främjar 
elevernas förmåga att själva uttrycka sina kunskaper och åsikter (Häikiö 2007 s.14). 
Skapande arbeten är främst musik, dans, drama, rytmik och bild och formskapande 
(Skolverket 2011a s.10) och är en process där kreativa och kognitiva metoder 
samarbetar för att skapa kunskapsinhämtande och befästande undervisning genom att 
eleverna får återskapa och bearbeta intryck med hjälp av olika uttrycksformer (Häikiö 
2007 s.245). Skapande arbete kan användas på flera olika ställen i 
problemlösningsprocessen. Det kan användas som inspiration som leder till 
problemlösning, som slutmål som resulterar i en färdig bild, sång, dans och som 
verktyg för att lösa problemet (Häikiö 2007 s.245) och därför behöver inte resultatet 
av den färdiga, bilden, dansen eller sången vara det väsentliga utan det kan vara ett 
hjälpmedel eller ett uttryckssätt för något annat (Lind 2010 s.234). I ett 
problemlösningstillfälle skulle till exempel tecknandet kunna fungera som ett 
tankeredskap och hjälpmedel för eleven (Lindahl 2002 s.91-92).  
 

3. Syfte och frågeställningar 
Studiens syfte är att ta reda på vad befintlig forskning uppger om att kombinera 
skapande arbete med matematisk problemlösning och visa vad denna kombination 
bidrar med till yngre elevers relation till matematikämnet. 
 
Studien preciseras genom följande frågeställningar: 

 Hur kan skapande arbete kombineras med matematisk problemlösning? 
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 Hur påverkas relationen till matematik hos elever i årskurs F-3 av en 

kombination av skapande arbete och matematisk problemlösning?   

4. Metod 
I detta avsnitt beskrivs studiens metod, etiska överväganden, avgränsningar, 
sökprocess och urval. Dessutom presenteras de valda artiklarna med 
innehållsbeskrivning och kvalitetsgranskning.  

 
4.1 Systematisk litteraturstudie 

Det här examensarbetet är en systematiskt utförd litteraturstudie som har pågått 
under en tio veckors period med resultatet hämtat ur tidigare publicerad forskning 
(Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013 s.27). En systematisk 
litteraturstudie syftar till att visa all tillgänglig evidens inom det valda området även 
om det av praktiska skäl är omöjligt. Det finns dock ingen gräns för hur många eller 
hur få studier som ska eller bör ingå i en systematiskt utförd litteraturstudie. (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013 s.28,31).     
 
4.2 Etiska överväganden 

Den här litteraturstudiens resultat är hämtat ur tidigare publicerad forskning. För att 
öka studiens trovärdighet redovisas därför urval och kvalitetsbedömning av den 
litteratur resultatet hämtas ur (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.69). I den här 
litteraturstudien har endast studier som publicerats i vetenskapliga tidskriftsartiklar 
redovisats. En vetenskaplig tidskriftsartikel kännetecknas av ”primärpublicering av 
originalarbete och tillgänglighet, av en tillförlitlig och enhetlig presentation samt 
kritisk granskning utförd av experter inom forskningsområdet” (Eriksson Barajas 
m.fl. 2013 s.61). Urvalet av data till den här studien är hämtat ur vetenskapliga 
publikationer som vetenskapliga artiklar som samtliga är peer reviewed, vilket innebär 
att artiklarna innan publikation är källkritiskt granskade av experter inom området 
(Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.61-62).  
 
4.3 Sökprocessen 

Detta avsnitt innehåller en redogörelse för litteraturstudiens avgränsningar, databaser 
och sökord. 
 
I den här studien har litteratur sökts genom en databassökning. Att söka efter 
litteratur i databaser handlar om att formulera rätt sökord, samt bestämma vilken typ 
av publikationer och hur gamla publikationer som ska ingå i sökresultatet (Eriksson 
Barajas m.fl. 2013 s.74,78).  

4.3.1 Avgränsningar 

I den här studien har det gjorts avgränsningar för att resultatet ska vara aktuellt och 
vetenskapligt korrekt samt mängden data vara hanterbar (Eriksson Barajas m.fl. 2013 
s.31,61). I denna studie är resultatet hämtat ur forskning som är publicerad från år 
2000 till år 2016 och som är peer reviewed. Dessutom har det endast sökts efter 
litteratur med engelska titlar. Detta eftersom de databaser jag sökt litteratur igenom 
mest innehåller engelska artiklar (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.78). Dessutom 
avgränsas sökningen till titlar som nås i fulltext genom inloggning vid Högskolan 
Dalarnas bibliotek. 
 
Sökresultat som rör grundskolans årskurs från förskoleklass till årskurs 3 var av störst 
intresse men för att ge sökningarna ett bredare sökresultat har även sökresultat som 
berör äldre årskurser tagits med.    
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4.3.2 Databaser 

Det finns många databaser att söka efter litteratur i (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.75). 
Sökningarna till den här litteraturstudien har gjorts genom ERIC EBSCO som är 
världens största databas för litteratur som berör utbildning och skola (Högskolan 
Dalarna 2016b). Det har dessutom sökts artiklar genom databasen Teachers reference 
center EBSCO som också är en databas innehållande utbildningslitteratur (Högskolan 
Dalarna 2016b).  
 

Den första litteratursökningen gjordes i databasen ERIC EBSCO som är en databas 
med samlade forskningspublikationer inom utbildningsvetenskap från hela världen. 
Resultatet från mina sökningar presenteras i tabell 1. Den andra sökningen gjordes i 
databasen Teachers reference center EBSCO som är en databas med litteratur inom 
utbildningsvetenskap. Resultaten från min andra sökning presenteras i tabell 2. 

4.3.3 Sökord 

Eftersom språket på artiklar i ERIC EBSCO och Teachers reference center EBSCO 
är i huvudsak på engelska har endast engelska sökord använts. De sökord som 
använts är: Mathematics, problem*, problem solving, aesthetics, aesthetics learning 
processes, aesthetic teaching, creative teaching, primary school och early childhood 
education. De sökord som använts är tagna ur studiens syftesformulering och 
frågeställningar (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.78). Orden är särskilt valda för att 
inrikta sökningen mot matematik, problemlösning, kreativt och estetiskt skapande 
samt undervisning för skolans yngsta elever. Anledningen till att ordet estetiskt 
användes i sökningen beror på kopplingen till uttrycket estetiska läroprocesser.  
 
Att sätta en stjärna bakom ett ord som gjorts med ordet problem* innebär att 
databasen söker på alla ord som börjar med ordet problem. Det har dessutom använts 
booleska operationer, AND och OR. AND betyder att sökningen ska innehålla både 
ord A och ord B medan OR betyder att sökningen ska innehålla Antingen ord A eller 
ord B (Eriksson Barajas 2013 s.78-79).     
 
4.4 Sökresultat 

Resultatet presenteras i två tabeller. En tabell för varje databas. Den första tabellen: 
tabell1 redovisar den sökning som gjordes i databasen ERIC EBSCO. Den andra 
tabellen: tabell 2 redovisar den sökning som gjordes i databasen Teachers reference 
center EBSCO.   
 
Tabell 1 

Sökord Träffar Lästa abstrakt 
Lästa hela 

artiklar 
Utvalda 
artiklar 

Mathematics 29392 0 0 0 

Mathematics AND 
problem* 7457 0 0 0 

Mathematics AND 
problem* AND 
young children 211 0 0 0 
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Tabell 2 

Mathematics AND 
problem* AND 
young children 
AND aesthetics 0 0 0 0 

Mathematics AND 
problem* AND  

aesthetics 18 0 0 0 

Mathematics  AND  
problem*  AND  
aesthetics  AND  
primary school 4 0 0 0 

Mathematics  AND  
problem solving  
AND  aesthetics 12 12 3 1 

Mathematics  AND  
aesthetics learning  
processes  AND  
Early Childhood 

Education     1 1 1 1 

Mathematics  AND  
creative teaching   287 0 0 0 

Mathematics,  AND 
creative teaching  

AND  early 
childhood education   18 18 5 2 

mathematics  AND  
problem solving   
AND   aesthetic 

teaching OR creative 
teaching  AND  
primary school 

 
 
 
 
 

102 0 0 0 

Sökord Träffar Lästa abstrakt 
Lästa hela 

artiklar 
Utvalda 
artiklar 

 
mathematic 20036 0 0 0 

Mathematic 
AND problem 

solving 1807 0 0 0 

Mathematic  
AND problem 
solving  AND  
primary school 109 0 0 0 
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4.5 Urvalsprocess 

Efter att ha läst 55 abstract tillhörande de artiklar som framkom i sökprocessen valdes 
det bort artiklar som inte var relevanta för frågeställningen. De artiklar som valdes 
bort var artiklar vars abstract inte berörde både matematisk problemlösning och 
skapande arbete. Efter den första utgallringen av abstract lästes de 14 artiklar som 
blev kvar. Den här gången lästes hela artiklarna. När artiklarna lästes igenom letades 
det aktivt efter ord som matematisk problemlösning och skapande arbete, musik, 
dans, bild, drama. Ytterligare några artiklar försvann i den här delen av 
urvalsprocessen eftersom de inte berörde både matematisk problemlösning och 
skapande arbete. I början gallrades även artiklar som inte berörde årskurserna F-3 ut 
men eftersom det inte hittades tillräckligt många artiklar som berörde den 
ålderskategorin fattades ett beslutat ta med artiklar som berör äldre elever, och därför 

Mathematic  
AND  problem 
solving  AND  
primary school  
AND  creative 

teaching 4 4 0 0 

 
mathematic  

AND problem 
solving  AND  
primary school  
AND  aesthetic 

teaching OR 
mathematic  

AND  problem 
solving  AND  
primary school  
AND  creative 

teaching 4 4 0 0 

mathematic  
AND  problem 
solving  AND  
primary school  

AND  
aesthetic* OR 
mathematic  

AND  problem 
solving  AND  
primary school  
AND creative* 5 5 0 0 

mathematic  
AND  problem*  
AND  primary 
school  AND  
aesthetic* OR 
mathematic  

AND problem*  
AND  primary 
school  AND 

creative* 11 11 5 2 



 

9 
 

har även sökresultat som berör elever ända upp till årskurs 6 samt lärarstudenter tagits 
med i studien.   

4.5.1 Presentation av valda artiklar 

Sökandet resulterade i sex stycken artiklar som både berör problemlösning inom 
matematik och skapande arbete. Här nedanför följer en beskrivning av varje artikel 
med kvalitetsgranskning av artikels trovärdighet. För att en artikel ska räknas som 
trovärdig bör den följa en vetenskaplig struktur med inledning, bakgrund, 
syfte/frågeställningar, metod, resultat och diskussion (Eriksson Barajas m.fl. 2013 
s.85-86).  
 
Titel: A visit to your school.  
Årtal för publicering: 2009.  
Tidskrift: Teaching children mathematics.  
Författare: Bunten, S., Schad, B. och Georgeson, J. 
Studiens ursprung: USA.  
Elevernas ålder: Årskurs 4-5.  
Syfte: Att lära eleverna att matematiken kan vara ett hjälpmedel till att lösa problem 
som verkar olösliga.  
Metod/genomförande: Varje månad i nio månader presenterar ”The problem 
solvers” ett nytt problem tillsammans med ett lösningsförslag ifrån en lärare som har 
testat problemet med sin klass i tidningen Teaching children mathematics. De 
uppmanar sedan lärare att testa problemet i sin klass och skicka tillbaka sina resultat.  
Resultat: Eleverna räknar med hjälp av en cirkel och papperslöv ut hur många löv ett 
specifikt träd tappar på hösten.  
Slutsats: Finns ingen tydlig.  
Relevans: Denna studie är intressant för att den beskriver ett konkret exempel på hur 
lärare kan kombinera problemlösning och skapande arbete genom att ge eleverna en 
problemlösningsuppgift där de har papper, penna och sax utöver matematiken som 
verktyg för att lösa uppgiften. 
Trovärdighet: Detta är inte en vetenskaplig studie som presenterar ett 
forskningsresultat utan en artikel med syfte att inspirera lärare till problemlösande 
undervisning. Den bidrar därför inte med en vetenskaplig slutsats vilket kan sänka 
dess trovärdighet. Men den ger ett konkret exempel på hur skapande arbete och 
matematisk problemlösning kan kombineras.   
 
Titel: Classroom experience about cartooning as assessment in pre-service 
mathematics content course.  
Årtal för publicering: 2015.  
Tidskrift: Journal of mathematics education at teachers college.  
Författare: Cho, H., Osborne, C. och Sanders, T.  
Studiens ursprung: USA.  
Elevernas ålder: Lärarstudenter.  
Syfte: Att låta studenterna uppleva olika sätt att lära ut matematik.  
Metod/ genomförande: Studenterna fick själva välja om de ville arbeta enskilt eller i 
par. Uppgiften bestod av att studenterna skulle formulera ett matematiskt problem 
som de sedan uttryckte genom att framställa en serie.  
Resultat: Det blev en stor variation på svårighetsgraden på de matematiska 
problemen och studenterna löste serietecknandet på olika sätt. En del studenter lade 
ner mycket tid på att rita detaljerat och noggrant medan andra var enklare ritade med 
till exempel streckgubbar och utan bakgrundsdetaljer.  
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Slutsats: Studenterna upplevde matematiken som rolig och lustfylld men några elever 
tyckte att det var svårt efter som de inte tyckte att de kunde rita ”bra”, de blev 
besvikna när de inte lyckades framställa de bilder de hade i huvudet. En positiv effekt 
av det här sättet att jobba var att studenterna kunde lägga upp arbetet och skapa och 
lösa problem efter sin egen förmåga.  
Relevans: Detta är relevant eftersom det är lärarstudenter som testar på hur de skulle 
kunna lägga upp en matematiklektion med sina elever. Tanken var alltså att 
studenterna skulle inspireras till att eventuellt göra en liknande uppgift med sina 
klasser när de är färdiga lärare. 
Trovärdighet: Denna studie bedöms hålla god kvalitet då den innehåller, inledning, 
bakgrund, Syfte/frågeställningar, metod, resultat och diskussion. Det framgår dock 
inte hur länge studien pågick.   
 
Titel: How students “unpack” the structure of a world problem: graphic 
representations and problem solving.  
Årtal för publicering: 2015.  
Tidskrift: School science and mathematics.  
Författare: Edens, K. och Potter, A.  
Studiens ursprung: USA.  
Elevernas ålder: Årskurs 4 -5.  
Syfte: Studiens syfte var att ta reda på hur elever i mellanstadiet utifrån kön och 
etnisk härkomst visualiserar matematiska uppgifter grafiskt i en kombination av 
problemlösning- och teckningsuppgift.   
Metod/ genomförande: Studien genomfördes en vanlig skoldag under ordinarie 
lektionstid. Alla elever tilldelades ett häfte som innehöll fyra matematiska problem 
som alla utgick ifrån en tv-serie om en öde ö, med instruktioner om att problemen 
skulle lösas med hjälp av att rita.  
Resultat: Det framgick ett tydligt samband mellan enkla korrekta skisser och 
förmågan att kunna lösa matematiska problem. De elever som gjorde enkla men 
korrekta skisser med eller utan att rita detaljerade bilder till hade bäst resultat på 
uppgiften. Däremot hade de som gjorde enkla men felaktiga skisser inte bättre eller 
sämre resultat än de som bara ritade detaljerade bilder.  
Slutsats: Det finns ett starkt samband mellan att kunna rita korrekta skisser och lösa 
problem. däremot måste man inte kunna rita ”bra” för att vara en duktig 
problemlösare i matematik.  
Relevans: Den här artikeln är relevant för att den tar upp relationen mellan 
ritkunskaper och förmågan att lösa matematiska problem. 
Trovärdighet: Denna studie bedöms hålla god kvalitet då den innehåller, inledning, 
bakgrund, Syfte/frågeställningar, metod, resultat och diskussion.  
 
Titel: ‘Let’s Dance!’ theorising alternative mathematical practices in early childhood 
teacher education.  
Årtal för publicering: 2010.  
Tidskrift: Contemporary Issues in Early Childhood.  
Författare: Palmer, A.  
Studiens ursprung: Sverige.  
Elevernas ålder: 6 år.  
Syfte: Att belysa hur olika utlärningsstrategier påverkas av elevernas kön, intressen 
och klassrumsinredning. Metod/ genomförande: Analys av studentarbeten.  
Resultat: Eleverna, fyra flickor och en pojke, samarbetar bra. De hittar på och sätter 
ihop danssteg, diskuterar mönster i dansen, tränar in stegen och bestämmer sig för ett 
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gruppnamn. Men när det är dags att uttrycka dansstegen i symboler på papper så ritar 
de fyra flickorna detaljerade bilder över alla dansstegen medan pojken hellre vill leka i 
lekrummet.  
Slutsats: När eleverna tillåts att utforska matematiken fritt utvecklar de matematiska 
förmågor och kunskaper omedvetet. Men det krävs inte bara att läraren är kapabel att 
urskilja elevernas idéer, frågor och intressen utan också att läraren kan ta beslut och 
hjälpa eleverna med hur de ska gå vidare i arbetet och vilka frågor och mönster som 
är relevanta för arbetet.    
Relevans: Denna studie är relevant för att den beskriver sambandet mellan 
matematik, elevernas intresse och engagemang och vad det har för betydelse för 
elevernas kunskapsinlärning. 
Trovärdighet: Denna studie bedöms hålla god kvalitet då den innehåller, inledning, 
bakgrund, Syfte/frågeställningar, metod, resultat och diskussion. Den har dock ett 
genomgående starkt genus perspektiv men fokus ligger på de delar som berör 
skapande arbete och problemlösning.    
   

Titel: ‘I’m not a “maths‐person”!’ reconstituting mathematical subjectivities in 
aesthetic teaching practices.  
Årtal för publicering: 2009.  
Tidskrift: Gender and Education.  
Författare: Palmer, A.  
Studiens ursprung: Sverige.   
Elevernas ålder: Lärarstudenter.   
Syfte: Att ta reda på hur alternativa undervisningsmetoder i matematik kan ändra 
lärarstudenters attityd till matematik och vad matematikundervisning är under en 10 
veckors kurs.  
Metod/ genomförande: Artikeln beskriver två olika uppgifter som författaren hållit 
i från den 10 veckor långa kursen lärarstudenterna deltog i. Den första uppgiften 
bestod av att studenterna i grupp skulle skapa en sång utifrån ett givet rum. Eleverna 
skulle i sina texter beskriva sambandet mellan rummets design och matematik och 
”översätta” rummet till musik som de sedan skulle framföra på musikinstrument. 
Studenterna använde sig av matematiska begrepp som geometriska former och 
matematiska symboler för att beskriva rummets utseende, användning och ljud. De 
tecknade ner rummets matematiska symboler på papper för att sedan omvandla 
anteckningarna till musik. I den andra uppgiften skulle studenterna skriva 75 ord om 
ordet matematik. En del studenter skrev berättelser och minnen baserade på 
matematikupplevelser från när de var små medan andra studenter skrev listor med 
ord som de relaterade till matematik.  
Resultat: Studenterna producerade sånger och berättelser om matematik av olika 
karaktär. Många av studenterna uttryckte förvåning över att detta var matematik. De 
flesta elever tyckte att uppgifterna var roliga, givande och inspirerande. Men en del 
studenter som alltid har sett sig som ”mattemänniskor” kände sig obekväma med 
denna form av matematikundervisning.  
Slutsats: Studien visar att de flesta studenter blev mer positivt inställda till matematik 
och till att undervisa i matematik. Men att det kan vara svårt att tänka om i början.  
Relevans: Den här studien är relevant för att den visar på lärarstudenters inställning 
till att undervisa i matematik och syftar till att inspirera blivande lärare till kreativa sätt 
att undervisa i matematik. 
Trovärdighet: Denna studie bedöms hålla god kvalitet då den innehåller inledning, 
bakgrund, Syfte/frågeställningar, metod, resultat och diskussion. Även denna har 
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dock ett genomgående starkt genus perspektiv men fokus ligger på de delar som 
berör skapande arbete och matematisk problemlösning.     
 
Titel: Step back and hand over the cameras! Using digital cameras to facilitate 
mathematics learning with young children in K–2 classrooms.  
Årtal för publicering: 2011.  
Tidskrift: Australian primary mathematics classroom.  
Författare: Northcote, M.  
Studiens ursprung: Australien.  
Elevernas ålder: årskurs 2.  
Syfte: Att visa hur man som lärare kan ge eleverna mer inflytande över 
matematiklektionerna genom att ge dem digitalkameror.  
Metod/genomförande: Varje dag i tre veckor turades eleverna om att ta med sig en 
digitalkamera hem för att ta kort med matematiska motiv. Dessa foton använde 
läraren sedan för att göra olika matematiska problem och uppgifter till eleverna. 
Resultat: Framgår inte.  
Slutsats: Genom att låta eleverna ta kort fick de mer inflytande över 
matematiklektionerna vilket ledde till att eleverna visade mer glädje, intresse och 
engagemang för matematikundervisnigne. Och på så sätt utvecklade matematiska 
kunskaper.  
Relevans: Den här artikeln är relevant för min studie för att den är ett konkret 
exempel på hur lärare kan använda sig av digitalkameror och inspireras av elevbilder 
för att formulera matematiska problem till sina elever. 
Trovärdighet: Detta är inte en vetenskaplig studie som presenterar ett 
forskningsresultat utan en artikel med syfte att inspirera lärare till problemlösande 
undervisning. Den bidrar därför inte med en vetenskaplig slutsats vilket kan dra ner 
dess trovärdighet: Men även denna artikel ger ett konkret exempel på hur skapande 
arbete och matematisk problemlösning kan kombineras.  
 
4.6 Validitet, reabilitet och generaliserbarhet 

Studiens validitet, förmåga att mäta det som ämnas mätas berörs av studiens val av 
artiklar. För att stärka studiens validitet har studiens artiklar presenterats noggrant 
med en analys av artiklarnas trovärdighet (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.105). 
 
Reliabilitet handlar om studiens pålitlighet, om den går att upprepa med samma 
resultat (Karlsson 2007s.251). För att stärka studiens reliabilitet har sökprocessen, 
tillvägagångssättet och urvalet av relevanta artiklar beskrivits noggrant och tydligt. 
 
Studiens generaliserbarhet påverkas av de urval av artiklar som gjorts under 
sökprocessen (Björkdahl Ordell (2007 s.86). Därför påverkar det faktum att få artiklar 
som berör årskurserna F-3 hittades studiens generalserbarhet.     
    

5. Resultat 
I detta kapitel presenteras en analys av de utvalda artiklarnas resultatkapitel. Resultatet 
presenteras i två delar en för varje fråga i studiens frågeställning med syfte att svara på 
den aktuella frågan. På slutet kommer en kort sammanfattning av resultatet.   

 
5.1 Att kombinera skapande arbete med problemlösning 

I denna del av resultatet kommer jag att besvara frågan: Hur kan skapande arbete 
kombineras med matematisk problemlösning? Något som framkommit under 
studiens gång är att skapande arbete och matematisk problemlösning kombineras på 
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olika sätt i de sex artiklarna. Det användas som inspiration som leder till 
problemlösning, som slutmål som resulterar i en färdig bild, sång eller dans som en 
representationsform av det matematiska problemet och som verktyg för att lösa ett 
matematiskt problem (Häikiö 2007 s.245). Med anledning av detta kommer de utvalda 
artiklarnas resultatkapitel presenteras tillsammans efter var i den matematiska 
problemlösningsuppgiften det skapande arbetet kommer in. Innan, under eller efter. 

5.1.1 Innan matematisk problemlösning som inspiration 

Northcote (2011) beskriver en undervisningsform där bildframställning genom 
fotografering med digitalkameran används som verktyg till problemlösningsuppgiften 
snarare än som slutmål. Läraren i klassen lät under tre veckor sina elever turas om att 
ta med en digitalkamera hem för att ta fotografier med matematikinspirerade motiv. 
Fotona kom att föreställa vardagliga saker och händelser från elevernas liv (Northcote 
2011 s.29). Istället för att låta klassen jobba med redan färdiga matematiska problem 
och uppgifter ur läroböcker använde läraren elevernas egna fotografier till att 
formulera olika matematiska problem och uppgifter till klassen (Northcote 2011 s.30-
31). Bilden nedanför är ett exempel på foto som en av eleverna tog.    

 
Bild 1 

5.1.2 Under matematisk problemlösning som verktyg 

Bunten, Schad och Georgeson (2009) handlar om en klass 5 som under en 

matematiklektion tar sig an frågan: Hur många löv fäller ett träd på hösten? Det här 
problemet hjälps klassen åt att lösa tillsammans. Det börjar med att de står under ett 
träd på skolgården och tittar upp på trädet och funderar på hur många löv finns det i 
trädkronan. Klassen har fått instruktioner om att trädkronan har ungefär samma form 
som en cirkel, och att löven på marken också skulle bilda en cirkel om de föll rakt ner 
mot marken. Dessutom har de fått veta att under en säsong fäller ett träd ungefär 4,5 
lager löv om löven skulle falla rakt ner i formen av en cirkel (Bunten, Schad och 
Georgeson 2009 s.517). Klassen börjar med att uppskatta diametern på den cirkel 
trädkronan bildar och räkna ut arean av cirkeln. Därefter tar de med sig några löv in i 
klassrummet som de ritar av på papper och klipper ut. Papperslöven delas sedan in i 
mindre geometriska figurer som eleverna räknar ut arean på. Alla löv som togs in i 
klassrummet var inte lika stor och därför skiljdes också arean år någon cm2 (Bunten, 
Schad och Georgeson 2009 s.513) När eleverna hade räknat ut arean på löven var det 
dags att uppskatta hur många löv som skulle få plats i ett lager i den cirkel som bildas 
under trädkronan. Detta gjorde dem genom att dela cirkelns area med arean på ett löv 
mitt emellan det största och det minsta lövet. Svaret på den divisionen gångrades 
sedan med 4.5 eftersom att ett träd fäller uppskattningsvis 4.5 lager löv på en höst. 
Klassen fick fram att trädet skulle fälla ca 40200 löv till hösten (Bunten, Schad och 
Georgeson 2009 s.514-515). Bilden nedanför visar en flicka som överför lövets form 
till papper. 
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Bild 2 

Edens och Potter (2015) skriver om en klass som kombinerat matematisk 
problemlösning och teckningsskapande. Uppgiften genomfördes av 214 fjärde- och 
femteklassare under lektionstid på ett vanligt lektionspass (Edens och Potter 2015 
s.188-189). Alla elever tilldelades ett häfte som innehöll fyra stycken 
problemlösningsuppgifter som alla skulle lösas med hjälp av att teckna. Frågorna var 
inspirerade av en tv-serie om en paradisö. I den första uppgiften skulle eleverna till 
exempel räkna ut hur djupt havet är runt ön. Till hjälp hade de måtten på en påle som 
stuckits ner i vattnet och instruktionen att de måste använda en teckning för att lösa 
uppgiften (Edens och Potter 2015 s.189). Dessa uppgifter resulterade i 
problemlösning som innehöll både enkla skisser och detaljerade teckningar. Edens 
och Potter (2015 s.191) upptäckte genom sin studie att det finns ett starkt samband 
mellan att kunna rita enkla skisser och att behärska förmågan att lösa matematiska 
problem. Däremot finns det inget samband mellan att vara en god tecknare och att 
kunna lösa matematiska problem. Bilden nedanför visar hur en av eleverna löste 
uppgiften. 

Bild 3  

5.1.3 Efter matematisk problemlösning som representationsform 

 Cho, Osborne och Sanders (2015) genomförde en studie på en klass lärarstudenter 
som gjorde en serietecknings- och problemlösningsuppgift. Klassen fick välja om de 
ville arbeta enskilt eller i grupp och deras uppgift var att rita en serie som beskrev ett 
matematiskt problem, samt skriva en beskrivning av det matematiska problem som 
beskrevs i serien (Cho, Osborne och Sanders 2015 s.46-47). I den här studien 
formulerade studenterna först ett matematiskt problem som de löste för att sedan 
representera det matematiska problemet i form av en serie. 15 olika serier skapades av 
olika karaktär. Över hälften av serierna innehöll fler än en karaktär och i 14 av 15 
serier hade det matematiska problemet vävts in i en historia (Cho, Osborne och 
Sanders 2015 s.47). Studenternas seriefigurer framställdes i olika svårighetsgrad av 
tecknande. En del elever som kände sig bekväma med att rita tecknade figurerna i sin 
serie med mycket detaljer medan andra elever som inte kände sig lika bekväma i att 
rita framställde sina seriefigurer genom enkla former utan detaljer (Cho, Osborne och 
Sanders 2015 s.51). Bild ett föreställer en av de 15 serier som skapades i studien.   
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Bild 4    

Palmer (2009) och (2010b) beskriver två olika kombinationer av matematiks 
problemlösning och skapande arbeten där det skapande arbetet dels används som 
verktyg under problemlösningens gång men också som resulterar i två olika 
slutprodukter, en dans och en sång. Dansen skapades av fem stycken sexåringar som 
alla hade ett intresse för dans (Palmer 2010b s.134). När de hade bestämt låt började 
de testa olika danssteg som de lärde varandra. De fotograferade varandra när de 
dansade men när eleverna skulle översätta dessa foton på danssteg till olika symboler 
som de illustrerade på papper var det en ur elevgruppen som tröttnad och inte ville 
vara med längre trots peppning och uppmuntran från lärare och gruppmedlemmar 
(Palmer 2010b s.137). Hela projektet avslutades med en dansuppvisning som även 
gruppens femte medlem deltog i (Palmer 2010b s.137-138).  Palmer (2009) beskriver 
en klass lärarstudenter som testade på att kombinera matematiskproblemlösning med 
musikframställning. Studenterna blev i grupper om fem tilldelade ett rum på skolan, 
till exempel toaletten eller cafeterian. Uppgiften bestod i att omvandla rummets 
arkitektur och design till musik genom matematik. Eleverna började med att iaktta 
rummet, dess vinklar och former. Dessa vinklar och former översattes sedan till 
symbolspråk. De runda lamporna i taket blev cirklar och dörren en rektangel. När 
studenterna kommit så här lång var det dags att sätta ihop alla symboler till mönster 
och representera alla symboler med ljud. Den runda lampan som illustrerades av en 
cirkel blev till exempel representerad av ljudet av en tamburin Palmer 2009 s.390). På 
slutet av lektionen var det dags för grupperna att spela upp sina låtar för varandra 
(Palmer 2009 s.391).         

     
5.2 Elevernas relation till matematikundervisning 

I denna del av resultatet kommer jag att besvara frågan: Hur påverkas relation till 

matematik hos elever i årskurs F-3 av en kombination av skapande arbete och 

matematisk problemlösning? Svaren kommer att presenteras under två kategorier, 

positiva effekter och negativa effekter.    

5.2.1 Positiva effekter av skapande arbete och problemlösning 

En positiv effekt av att kombinera matematisk problemlösning och skapande arbete 
är att de flesta elever visar ett större engagemang för uppgiften (Cho, Osborne och 
Sanders 2015 s.51; Northcote 2011 s.32; Bunten, Schad och Georgeson 2010 s.514). 
Cho, Osborne och Sanders (2015 s.51) såg att studenterna blev mer engagerade när 
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det fick göra någonting nytt och annorlunda på matematiklektionen. De fann att 
eleverna upplevde matematiken som rolig och givande när de fick utmana sin kreativa 
sida. Northcote (2011 s.32) upplevde att eleverna blev mer engagerade och 
intresserade av matematik när de själva hade varit med och bidragit till utformningen 
av matematiklektionerna genom att ta den fotografin som låg till grund för 
formuleringen av de matematiska problemen. Bunten, Schad och Georgeson såg 
också att eleverna genom sitt engagemang gärna vill fortsätta och testa lösa 
problemen på flera sätt (Bunten, Schad och Georgeson 2010 s.514).   

  
En annan positiv effekt av detta arbetssätt är att de flesta elever utvecklar en mer 
positiv inställning till matematik. Efter att flera studenter tidigare uttryckt oro över 
matematikundervisningen (Cho, Osborne och Sanders 2015 s.45; Palmer 2009 s387-
388; Palmer 2010 s.130) upptäckte Palmer (2009 s.401) att majoriteten av studenterna 
blev mer positivt inställda till matematik och till att undervisa i matematik när de insåg 
att det kan vara så mycket mer än den traditionella matematik som de var vana vid 
från sin egen skoltid. Dessutom ändrades studenternas uppfattning om vad 
matematik och matematikundervisning kan vara när de fick jobba med matematik 
genom musikprojektet (Palmer 2009 s.400).  
    
En positiv effekt som (Palmer 2010b s.135) upptäckte genom att kombinera dans och 
matematik var att när arbetssättet utgår ifrån elevernas intressen upplever de 
matematiken lustfylld. Eftersom eleverna kände sig bekväma med att dansa och var 
vana vid det behövdes dessutom inga omfattande instruktioner av läraren utan 
eleverna kunde jobba på självständigt och utforska matematikens mönster och 
symbolspråk (Palmer 2010b s.135). Att det finns fördelar med att skapande arbete kan 
bidra till att individanpassa problemlösning var något som även Cho, Osborne och 
Sanders (2015 s.51) insåg. Bild 4 (se sidan 15) föreställer en serie som skapades av en 
elev som själv anser sig vara dålig på matematik. Tack vare utformandet av uppgiften 
vågade den här studenten utmana sig själv och framställa, enligt Cho, Osborne och 
Sanders (2015 s.48), ett avancerat problem. Eftersom studenterna själva fick välja 
matematiskt problem och hur serien skulle utformas samt om de ville jobba enskilt 
eller i grupp så blev uppgiften individanpassad. Eleverna lade både det matematiska 
problemet och serietecknandet på en nivå som de behärskade vilket ledde till en 
variation i de matematiska problemens svårighetsgrad och bildernas kvalitet i serierna 
(Cho, Osborne och Sanders 2015 s.51).  

5.2.2 Negativa effekter av skapande arbete och problemlösning  

Att kombinera skapande arbete med matematisk problemlösning har inte enbart 
positiva effekter. Palmer (2009 s.400) upptäckte att det inte var alla studenter som 
kände sig positivt inställda till att blanda skapande arbete med matematisk 
problemlösning eller matematik över huvud taget. En liten grupp av studenter, den 
grupp som redan innan kursen tyckte om matematik och ansåg sig själva kunniga 
inom matematik kände sig obekväma i det nya sättet att tänka kring matematik. De 
studenterna beskrev en viss oro över att inte längre veta exakt vad som förväntades av 
dem när de skulle lösa matematiska problem och uppgifter genom att skapa och spela 
musik (Palmer 2009 s.400).  Även Cho, Osborne och Sanders 2015 s.51) såg att en del 
av studenterna kände sig obekväma med de estetiska inslagen eftersom de inte tyckte 
att de kunde rita fina bilder. Eleverna hade svårt att bortse från det färdiga resultatet 
och det blev en stor stressfaktor att framställa serierna.   
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En annan negativ effekt som Palmer (2010b s.137-138) insåg var lärarens svårighet att 
ha kontroll över projektet om det blir för fritt. Vilket i det här fallet ledde till att en 
elev valde att inte delta under de delar av projektet som eleven tyckte var mindre 
roliga. Det är därför viktigt som lärare att ha koll på vilka kunskaper arbetet syftar till 
att lära eleverna.  

 
5.3 sammanfattande resultat 

Matematisk problemlösning och skapande arbete går att kombineras på flera olika 
sätt. De flesta uttrycksätt som musik, dans och bild- och form går att kombineras med 
problemlösning i flera olika aspekter av matematisk problemlösning. Det går att 
använda i början av problemlösningsfasen som en inspiration till att formulera 
matematiska problem, som verktyg till att lösa det matematiska problemet eller som 
slutprodukt som det matematiska problemet representeras med.   
 
Det finns många positiva aspekter för eleverna med att kombinera matematisk 
problemlösning med skapande arbete: undervisningen blir individanpassad och den 
väcker engagemang, intresse och glädje hos eleverna men det finns även svårigheter 
med detta arbetssätt. Alla elever känner sig dock inte bekväma i att skapa och känner 
stor press eller prestationsångest när de ställs inför nya främmande utmaningar där de 
inte riktigt vet vad som förväntas av dem.   

 

6. Diskussion  
I detta kapitel diskuteras studiens resultat tillsammans med bakgrunden. Det kommer 
också en metoddiskussion där studiens resultat diskuteras med utgångspunkt i 
studiens metod.  

 
6.1 Resultatdiskussion 

Syftet med studien har varit att ta reda på vad befintlig forskning uppger om att 
kombinera skapande arbete med matematisk problemlösning och visa vad denna 
kombination bidrar med till yngre elevers relation till matematikämnet. Med 
frågeställningarna: 

 Hur kan skapande arbete kombineras med matematisk problemlösning? 

 Hur påverkas relation till matematik hos elever i årskurs F-3 av en 

kombination av skapande arbete och matematisk problemlösning?   

 

I den här diskussionen kommer varje fråga att diskuteras för sig. 

6.1.1 Hur kan skapande arbete kombineras med matematisk problemlösning? 

Innan starten av den här studien stod det klart för mig att eleverna ska få uppleva 
skapande arbeten i den dagliga undervisningen (Skolverket 2011a s.9). Att de ska få 
testa på att kombinera till exempel dans, musik och bild med andra skolämnen som 
matematik. Men det fattades kunskap om hur, även fast matematiken är på många sätt 
ett estetiskt ämne (Skolverket 2011a s.55).  
 
En sak som framkom tydligt efter att ha läst de olika artiklarna är att 
problemlösningen och skapande arbeten kan kombineras på olika sätt då det 
skapande arbetet tilldelas olika roller inom problemlösning. Det framkom exempel på 
lärare som använde elevernas bilder till att formulera matematiska problem, lärare 
som använde skapande arbete som metod, verktyg och tillvägagångssätt för att lösa 
ett matematiskt problem och lärare som lät sina elever gestalta eller representera ett 
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matematiskt problem genom olika former av skapande arbeten. Vilket stämmer väl 
överens med Häikiö (2007 s.245) som menar att skapande arbete kan användas på 
olika sätt både som process och som slutmål.   
 
Cho, Osborne och Sanders (2015), Palmer (2009) och Palmer (2010b) kategoriseras i 
resultatdelen som artiklar där eleverna först löser ett matematiskt problem som de 
sedan representerar med hjälp av dans, sång och bild. Detta är tydligt i Cho, Osborne 
och Sanders (2015) artikel där eleverna först hittar på ett matematiskt problem i form 
av en matematisk frågeställning som de sedan gör en serie av. Vilket exempel bild 4 
tydligt visar då det är seriekaraktärerna som presenterar både det matematiska 
problemet och lösningen. Men i Palmer (2009) och (2010b) är detta inte lika tydligt. 
Detta eftersom uppgiften från början var att eleverna skulle göra en dans eller skriva 
en sång med hjälp av matematiska symboler. Dessa sånger och danser blev också 
slutresultatet. Först och främst ställdes frågan: Vad är ett matematiskt problem? är det 
ett matematiskt problem att göra en dans eller en sång? I Skolverkets 

Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (skolverket 2011b) står det ett matematiskt 
problem till skillnad från en rutinuppgift är en uppgift som eleverna inte direkt vet 
hur de ska lösa och därför måste prova sig fram till en lösning. Eftersom eleverna inte 
fick någon förklaring på hur de skulle lösa uppgiften att göra en sång eller en dans 
med hjälp av matematikens uttryck och symboler kan slutsatsen att uppgifterna 
klassas som matematiska problem dras. Däremot skulle Palmer (2009) och (2010b) 
lika gärna kunna kategoriserats som artiklar där skapande arbete används som ett 
verktyg i matematisk problemlösning eftersom eleverna under hela arbetets gång 
använde sig av ett undersökande och gestaltande uttryckssätt för att uttrycka sina 
kunskaper vilket (Häikiö 2007 s.14) menar är väsentligt för skapande arbete. 
 
I Bunten, Schad och Georgeson (2009) och Edens och Potter (2015) använder sig 
eleverna av pennan och ritar som tankeverktyg medan de löser uppgifterna. Detta går 
hand i hand med det som Lindahl (2002 s.91-92) menar med att pennan fungerar som 
ett tankeredskap för eleverna. Men som det går att läsa i Skolverket (2011 s.8) finns 
det inte bara ett sätt att bedriva undervisning på. Northcote (2011) visar att även 
fotografering och matematisk problemlösning går att kombinera, i det här fallet som 
inspiration till att formulera matematiska problem. Detta var intressant eftersom jag 
själv inte hade tänkt att man kunde använda sig av elevers fotografier på det här sättet.    
 
Sammanfattningsvis har det i studien framkommit att flera olika uttryck för skapande 
arbete som att fotografera, rita, teckna serier, dansa och skapa musik går att 
kombinera med matematisk problemlösning både som inspiration till en matematisk 
problemformulering Northcote (2011), som själva problemformuleringen (Palmer 
2009; Palmer 2010b), som verktyg för att lösa problemet (Bunten, Schad och 
Georgeson 2009; Edens och Potter 2015) och som representationsform efter att 
problemet ä löst (Cho, Osborne och Sanders 2015). Eleverna ska under 
matematiklektionerna få pröva på olika strategier för att lösa matematiska problem 
(Skolverket 2011 s.55) vilket möjligheter skapas för genom en undervisningsmetod 
där skapande arbete och matematisk problemlösning kombineras.   

6.1.2 Hur påverkas relation till matematik hos elever i årskurs F-3 av en kombination av 
skapande arbete och matematisk problemlösning?   

Den här frågan har varit svår att finna svar på då bara ett fåtal studier som berör 
årskurserna F-3 har hittats. De resultat som hittats kommer ändå att diskuteras även 
om de berör elever i stort och inte specifikt elever i årskurs F-3.  
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En sak som intresserade mig innan genomförandet av den här studien var att ta reda 
på hur en undervisningsmetod där skapande arbete och problemlösning kombineras 
påverkar elevernas relation till matematik. Detta eftersom att jag själv vill arbeta på ett 
liknade sätt. Det som framkom var att det idag finns många elever och vuxna som 
tycker att matematik är svårt och som inte litar på sin förmåga att lösa matematiska 
problem och matematiska uppgifter (Boaler 2009 s.3). Detta var ett mönster som 
tydligt sågs i resultaten på de artiklar som valts ut, framför allt i de artiklar som 
berörde lärarstudenter (Cho, Osborne och Sanders 2015 s.45; Palmer 2009 s387-388). 
Men efter projektens gång när studenterna fått testa på att lösa matematiska problem 
med hjälp av skapande arbeten upplevde studenterna matematikundervisningen som 
positiv (Palmer 2009 s.401) och eleverna visade ett större engagemang för matematik 
(Cho, Osborne och Sanders 2015 s.51; Northcote 2011 s.32; Bunten, Schad och 
Georgeson 2009 s.514). Vilket går hand i hand med det Jämterud (2015) hävdar om 
att ett upplägg av matematiklektionerna där eleverna tilldelas konkreta vardagsnära 
problem leder till ett ökat intresse och en stärkt motivation för matematik hos 
eleverna. Detta anses som positivt eftersom undervisningen i matematik ska bidra till 
att eleverna utvecklar ett intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda 
matematik i olika sammanhang (Skolverket 2011a s.55).  
 
Som det framkommit i resultatet ansåg lärarna att en kombination av skapande arbete 
och matematisk problemlösning ledde till en ökad möjlighet att individanpassa 
matematikundervisningen (Palmer 2010b s.135; Cho, Osborne och Sanders 2015 
s.51). Dock var det inte alla elever som upplevde det som positivt att kombinera 
skapande arbete med problemlösning (Palmer 2009 s.400; Cho, Osborne och Sanders 
2015 s.51) upptäckte att det fanns elever som kände en ökad stress och press över att 
behöva prestera något estetiskt eftersom de inte visste vad som förväntades av dem 
eller inte blev nöjda med det som de skapade. Något som både (Palmer 2009; Cho, 
Osborne och Sanders 2015) har gemensamt är att deras studier berör lärarstudenter 
och att de använde sig av skapande arbete, i Palmer 2009 fall som musikstycke och i 
Cho, Osborne och Sanders fall en serie, som uttryckssätt och representationsform, 
alltså en slutprodukt. Detta skapade funderingar över om det är bättre att använda 
skapande arbete som en introduktion eller ett verktyg till problemlösning snarare än 
som uttryckssätt. Eftersom det är skolans uppdrag att främja ett lustfyllt lärande hos 
alla elever (Skolverket 2011a s.9). Dock gäller, som tidigare nämnt, både Palmer 
(2009) och Cho, Osborne och Sanders (2015) studier lärarstudenter. Det har inte 
hittats något som tyder på att det i den målgrupp som sågs som ansågs mest 
intressant i denna studie, årskurs F-3, också finns elever som tycker att skapande 
arbete är ett arbetssätt där vissa elever känner sig obekväma. Dock börs det tilläggas 
att alla artiklar i min studie inte föreskriver elevernas reaktioner lika tydligt som 
Palmer (2009) och Cho, Osborne och Sanders (2015).       
 
Men precis som Skolverket (2011a s.8) hävdar finns det flera vägar för lärare att nå 
målen och det är där igenom lärarens skyldighet att ge eleverna utrymme för det egna 
skapandet och för att själva välja uttrycksform Skolverket (2011a s.14).  Därför är 
viktigt som lärare att inte fastna vid att det bara finns ett sätt att lösa det matematiska 
problemet för eleverna. I till exempel Cho, Osborne och Sanders (2015), där eleverna 
skulle ge uttryck för ett matematiskt problem genom en serie, hade eleverna inte 
behövt rita. De hade kunnat få välja om de ville rita eller fotografera eller klippa ut 
figurer ur tidningar och klistra in i sin serie och så vidare. På så sätt hade lärarna 
kunnat undgå problemet med att en del elever kände sig obekväma med att rita 
eftersom att de inte ansåg sig vara tillräckligt goda tecknare. Detta skulle kunna vara 



 

20 
 

ytterligare ett sätt att göra matematikundervisningen ännu mera individanpassad. Det 
viktigaste är som lärare att hitta en bra balans mellan kreativa och problemlösande 
aktiviteter (Skolinspektionen 2009 s.16) i sin undervisning. Och på så sätt väcka 
elevernas nyfikenhet och lust att lära matematik (Boaler 2009 s.2).   

6.2 Metoddiskussion 

Eftersom det här är en systematiskt utförd litteraturstudie med syfte att belysa 
befintlig forskning inom mitt valda ämnesområde påverkas den här studiens 
trovärdighet av den tidsbegränsning studien haft. Studien har endas pågått under 10 
veckor och det har därför varit omöjligt att leta rätt på och sätta sig in i all tidigare 
publicerad forskning inom mitt valda ämnesområde. Även fast det inte finns någon 
gräns för hur många eller hur få artiklar som ska ingå i en systematiskt utförd 
litteraturstudie (Eriksson Barajas m.fl. 2013 s.28,31) hade studiens resultat kunnat 
utvidgas med ytterligare artiklar genom till exempel manuell sökning eller genom att 
söka efter svenska artiklar eller avhandlingar. Vilket hade styrkt studiens reliabilitet 
ytterligare.     
 
Den här studien innehåller sex stycken vetenskapliga artiklar utspridda över tre länder. 
Två studier är gjorda i Sverige, tre i USA och en i Australien. Dessa tre länder är alla 
västerländska länder och det var intressant att se att resultaten var likvärdig oavsett 
vilket land studien härstammar ifrån. Dock bör det tilläggas att det finns en negativ 
aspekt av att alla sex artiklar är skrivna på engelska. Engelska är inte mitt modersmål 
och därför har ord och uttryck behövt översättas och det kan därför hända att delar 
av texterna missförståtts.       
 
En annan svårighet som stöttes på under sökprocessen var att formulera och sätta 
tillsammans sökord som resulterade i relevanta artiklar. De sökningar som gjordes 
resulterade inte ett stort utbud av studier som innehöll både problemlösning och 
skapande arbete och dessutom berörde den ålderskategori som var mest intressant för 
studiens frågeställning nämligen de allra yngsta årskurserna i skolan, årskurserna F-3. 
Ett av studiens syften var att visa vad en kombination av skapande arbete och 
matematisk problemlösning bidrar med till yngre elevers relation till matematikämnet. 
Men eftersom sökningarna gav få träffar på artiklar som berörde yngre elever 
inkluderades även studier som berörde elever upp till årskurs 6 samt lärarstudenter. 
Och detta begränsar studiens validitet, alltså studiens förmåga att mäta det som avsågs 
mätas (Eriksson Barajas 2013 s.105). Med tanke på detta har det varit svårt att dra 
några generella slutsatser kring frågan: Hur påverkas relation till matematik hos elever 
i årskurs F-3 av en kombination av skapande arbete och matematisk problemlösning?      

 
7. Slutsats 
De slutsatser som dragits av studien är att skapande arbete och matematisk 
problemlösning med fördel kan kombineras på ett flertal sätt. Det kan användas både 
som inspiration, verktyg och slutprodukt och det ger eleverna positiva erfarenheter av 
att arbeta kreativt med matematik vilket leder till att eleverna oavsett ålder känner ett 
ökat engagemang och intresse för matematik. Men det är viktigt som lärare att tänka 
på att alla elever inte känner sig bekväma med att skapa och att det kan vecka 
prestationsångest hos eleverna när de behöver presentera en slutprodukt som till 
exempel en serie eller ett musikstycke. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på 
sina elever och försöka anpassa uppgifterna efter alla elevers förutsättningar. Det går 
dock inte att dra några generella slutsatser kring hur relationen i matematik hos elever 
i årskurserna F-3 påverkas av en kombination av skapande arbete och matematisk 
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problemlösning. Eftersom det under studiens gång inte har framkommit tillräckligt 
mycket fakta kring detta. Därför krävs det vidare forskning för att helt kunna besvara 
studiens frågeställningar.    
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