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Abstract: 
Granskningar av skolans matematikundervisning liksom erfarenheter från min 
verksamhetsförlagda utbildning visar att undervisningen i matematik i stora drag kännetecknas 
av enskild räkning i en lärobok. Föregående visar sig trots att matematisk problemlösning har en 
central roll i skolans läroplan. En viktig faktor för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda 
ämneskunskaper är den enskilde lärarens förmåga att undervisa samt lärarens kunskaper i 
ämnet.   
    
Syftet med denna studie är att undersöka om deltagande i fortbildning förändrar hur lärare 
arbetar med matematisk problemlösning tillsammans med sina elever. Den metod som har 
använts till studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att sökningar efter 
vetenskaplig litteratur har gjorts i olika databaser. Det resultat som framkommit visar att 
oberoende av hur fortbildningen har organiserats sker en förändring i undervisningen hos de 
lärare som deltagit i fortbildning. Resultatet visar att majoriteten av de lärare som deltagit i 
fortbildning förändrar sin undervisning i matematisk problemlösning inom fyra större områden. 
Dessa områden är lärarnas val av problem, hur problemet introduceras för eleverna, vilket typ 
av kommunikation och interaktion som finns i klassrummet samt hur presentationen av olika 
lösningsförslag går till. Beroende på hur fortbildningen har organiserats sker denna förändring i 
olika stor utsträckning.   
 

Nyckelord: Fortbildning, matematisk problemlösning, problemlösningsorienterad 
undervisning, matematik  
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1 Inledning 
Nuvarande läroplan liksom föregående läroplan lägger stor vikt vid att eleverna ska få arbeta 
med matematisk problemlösning för att utveckla kunskaper i ämnet (Skolverket 2011a; 
Skolverket 2006:6, 10). Trots att matematisk problemlösning har en central roll i skolans 
styrdokument har jag under min verksamhetsförlagda utbildning noterat att en 
problemlösningsorienterad undervisning sällan förekommer i elevernas undervisning.  
 
Under min verksamhetsförlagda utbildning och under mitt arbete i skolan har jag lagt märke till 
att stor del av undervisningen i matematik innebär att eleverna arbetar med ett färdigt 
läromedel i form av en matematikbok. 2009 gjordes en granskning av 
matematikundervisningen i den svenska skolan som visade att det arbetssätt som kännetecknar 
elevernas matematikundervisning är just enskild räkning i en lärobok (Skolverket 2011b, s. 6). 
Skolverket (2011b, s. 6) menar att ett arbetssätt som baseras på enskild räkning ger eleverna 
begränsade möjligheter att utveckla många av de förmågor som matematikämnet syftar till att 
utveckla. 
 
Att ägna sig åt en undervisning som utgår från matematiska problem skiljer sig något från den 
traditionella undervisningen i matematik. Att arbeta med matematiska problem innebär att 
eleven ges möjlighet till självständigt tänkande samt att reflektera sig fram till olika lösningar 
(Boaler 1999, s. 16-18). Ett arbetssätt som utgår från ett matematiskt problem öppnar upp för 
kommunikation om eleverna får möjlighet att diskutera lösningsmetoder och strategier 
tillsammans med klasskamrater och lärare (Boaler 2011, s. 9). En mer traditionell undervisning i 
matematik går ofta ut på att läraren presenterar ett matematiskt område för eleverna och sedan 
visar en lämplig strategi för att lösa de uppgifter som är kopplade till området. Eleverna får 
sedan på egen hand arbeta med liknande uppgifter i sin lärobok och undervisningen blir en 
upprepning av ett redan givet exempel (Boaler 1999, s. 12-13, 39-40, 74). Detta arbete sker ofta 
under tystnad och eleverna uppmuntras sällan till att diskutera olika lösningsmetoder med 
varandra (Boaler 1999, s. 12-13). Liljekvist (2014, s. 3) menar att ett läroboksbaserat arbetssätt 
ofta leder till att eleverna lär sig termer och metoder utantill men att de många gånger saknar 
förmågan att använda dessa kunskaper för att lösa problem som förekommer utanför 
läroboken. 
 
Läraren har stor betydelse för undervisningens kvalité (Skolverket 2003, s. 36). En av de 
viktigaste faktorerna för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda ämneskunskaper är den 
enskilde lärarens förmåga att undervisa och lärarens ämneskunskaper (Skolverket 2003, s. 36). 
Skolverkets tankar kring den enskilde lärarens ämneskunskaper och mina erfarenheter om att 
problemlösning som arbetsmetod inte förekommer särskilt ofta i skolans 
matematikundervisning väckte nyfikenhet för att i denna studie undersöka vad tidigare 
forskning säger om fortbildning för lärare i matematisk problemlösning.  
 
Hösten 2012 påbörjades en stor didaktisk fortbildningssatsning i den svenska skolan. 
Satsningen kallas Matematiklyftet och riktar sig till alla lärare som undervisar i matematik. 
Satsningen drivs av Skolverket på uppdrag av regering och aldrig förr har en sådan stor 
fortbildningssatsning inom ett enskilt ämne ägt rum i den svenska skolan. Fortbildningen 
bygger på kollegialt lärande och syftar till att utveckla och kvalitetssäkra matematikundervisning 
i skolan för att öka elevernas måluppfyllelse (Skolverket 2013; Skolverket 2015, s. 1).  
 
Vetskapen om att en stor fortbildningssatsning i matematik har påbörjats i den svenska skolan 
motiverar att i denna studie undersöka om det sker en förändring i lärarnas 
undervisningsmetoder efter att de har deltagit i fortbildning som på något sätt fokuserat på 
matematisk problemlösning.  
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2 Syfte  
Syftet med denna studie är alltså att med utgångspunkt i befintlig litteratur undersöka om, och i 
så fall på vilket sätt, lärare som deltar i fortbildning med fokus på matematisk problemlösning 
förändrar hur de arbetar med matematiska problem tillsammans med sina elever.  

 
3 Bakgrund 
I det här avsnittet ges en kortfattad introduktion till vad fortbildning är och varför fortbildning 
i problemlösning anses vara nödvändigt för lärare som undervisar i matematik. Därefter 
kommer begreppet matematisk problemlösning att förklaras. Tillvägagångssättet för att lösa ett 
matematiskt problem beskrivs och begreppet matematiskt problem avgränsas. Olika arbetssätt 
kommer sedan att förklaras i syfte att förtydliga vad respektive arbetsform innebär. Då studien 
syftar till att undersöka hur lärare arbetar med matematiska problem i undervisningen kommer 
detta stycke även presentera olika teorier om lärande. Till sist lyfts det fram vad kursplanen i 
matematik säger om ämnet samt vad styrdokumenten säger om vilka kunskaper eleverna ska 
utveckla genom undervisningen. 
 
3.1 Vad är fortbildning? 

Fortbildning är en samlingsterm för olika slags studier och kurser som yrkesutövare och 
befattningshavare kan delta i (Marklund 2016). Enligt Marklund (2016) är syftet med dessa 
utbildningar och kurser att ge kunskaper och färdigheter som tidigare grundläggande utbildning 
inte har tillhandahållit. Marklund (2016) menar att fortbildning av skolväsendets personal sedan 
1950-talet har använts i syfte att genomföra utbildningsreformer som varit politiskt beslutade. 
För denna typ av fortbildning fanns under den perioden fortbildningsnämnder. 1991 upphörde 
dessa nämnder och fortbildning av skolans personal förekommer sedan dess på uppdragsbasis 
efter överenskommelse mellan kommuner och högskolor. Beroende på fortbildningens syfte, 
innehåll, målgrupp och form kan verksamheten också gå under benämningar som exempelvis 
vidareutbildning (Marklund 2016).  

 

Enligt Skolverket (2015-09-11) finns olika typer av fortbildning för skolans personal. Syftet med 
fortbildningar kan variera och vissa kurser innebär att läraren får behörighet i det ämne den 
undervisar eller att läraren erhåller högskolepoäng. Många fortbildningar vänder sig till grupper 
inom skolan och innebär ofta att även skolans rektor är involverad. Lärare kan själv önska att 
delta i fortbildningar även om vissa kurser kräver rektorns godkännande. En typ av fortbildning 
är den som på uppdrag av regeringen pågår just nu inom den svenska skolan. Denna 
fortbildningssatsning bygger på kollegialt lärande och kallas för Matematiklyftet. Kollegialt lärande 
är enligt Ernald (2012) en sammanfattande term för olika typer av kompetensutveckling som 
bygger på att kollegor tillägnar sig kunskaper och färdigheter genom ett strukturerat samarbete. 
Matematiklyftet riktar sig till alla undervisande lärare i matematik och syftar till att utveckla och 
kvalitetssäkra matematikundervisningen i skolan för att öka elevernas måluppfyllelse (Skolverket 
2013; Skolverket 2015, s. 1). 

 
3.2 Varför fortbildning? 

För att undervisningen i skolan ska hålla god kvalité har läraren stor betydelse (Skolverket 2003, 
s. 36). Lärarens ämneskunskaper liksom lärarens förmåga att undervisa är en av de viktigaste 
faktorerna för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda kunskaper i ett ämne (Skolverket 
2003, s. 36; Henrick, Cobb & Jackson 2015, s. 6). Utöver lärarens ämneskunskaper och 
praktiska arbete har lärarens uppfattningar om ämnet även stor inverkan på 
matematikundervisning (McDonough och Clarke 2005, s. 521).  
 
I många av dagens läroplaner i jämförelse med tidigare läroplaner ses matematik som en aktiv 
process. Trots det bedömer McDonough och Clarke (2005, s. 521) att många lärare inte 
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praktiserar denna förändring i sin undervisning. Lärarnas uppfattningar om matematik speglar 
ofta av sig i deras undervisning vilket resulterar i att undervisningen inte genomgått samma 
förändring som styrdokumenten. För att åstadkomma en förändring i 
matematikundervisningen menar McDonough och Clarke (2005, s. 521) att professionell 
utveckling av lärares uppfattningar om ämnet kan ses som ett verktyg. Även Gibbons och 
Cobb (s. 4) menar att matematikundervisningen i skolan i många fall inte ser ut så som den 
framställs enligt läroplanen. De menar att lärare behöver ges praktiskt och teoretiskt stöd för 
att en utveckling och omorganisering av undervisningen ska vara möjlig.       
 
Helklassdiskussioner utgör en viktig del vid problemlösningsorienterad undervisning men att 
arrangera diskussioner som främjar elevernas kunskapsutveckling kan vara en stor utmaning för 
lärarna (Larsson 2015, s. 89). Larsson (2015, s. 89) menar därför att läraren behöver stöd i 
denna typ av utmaningar.  
 
3.3 Vad innebär matematisk problemlösning? 

I kursplanen för matematik finns problemlösning med som en förmåga som eleverna ska 
utveckla genom undervisningen samt som en del av det centrala innehållet. För att definiera 
vad matematisk problemlösning är fokuserar kommande stycke på två centrala begrepp, vilka 
är matematiska problem och problemlösning.    

3.3.1 Vad är matematiska problem?  

I de läroböcker som förekommer i stora delar av matematikundervisningen finns det ofta 
textuppgifter som eleverna uppmanas att lösa. Uppgifterna är ofta kopplade till det område 
kapitlet handlar om och många gånger innebär det att det finns en given lösningsmetod som 
eleverna hänvisas att använda (Skolverket 2011b; Liljekvist 2014, s. 10). Enligt Liljekvist 
benämns dessa uppgifter ofta som problem. Liljekvist (2014, s. 10) menar dock att ett 
matematiskt problem i en forskningskontext definieras som en uppgift där eleverna inte i 
förväg vet vilken metod de ska använda för att lösa problemet.   
  
I kommentarmaterialet till kursplanen i matematik definieras ett matematiskt problem som en 
uppgift där eleven inte på förhand vet vilken strategi den ska använda för att komma fram till 
en lösning (Skolverket 2011b, s. 9, 25). För att komma fram till uppgiftens lösning måste eleven 
istället använda sig av ett arbetssätt där den undersöker och provar sig fram för att lösa 
uppgiften (Skolverket 2011b, s. 9). Skolverket (2011b, s. 9) skriver att det som avgör om en 
uppgift kan klassas som ett problem eller inte är beroende av den tänkta problemlösarens 
kunskaper. En uppgift som upplevs som ett problem av en elev kan av en annan elev uppfattas 
som en rutinuppgift om eleven redan vet en metod för att lösa problemet. Ett matematiskt 
problem kan enligt Skolverket knyta an till olika kunskapsområden i ämnet och ha elevernas 
intressen, fantasier eller erfarenheter som utgångspunkt. Matematiska problem behöver inte ha 
en direkt anknytning till en vardaglig situation utan kan även vara rent matematiska. (Skolverket 
2011b, s. 9). Nedan följer ett exempel på ett matematiskt problem som vänder sig till elever i 
årskurs 1-3: 
 

Problemet Fiskar  

Kim ska köpa fiskar till sitt akvarium. I djuraffären kostar 4 fiskar 10 kr. 

 

a) Hur många fiskar får Kim för 20 kr? 

b) Hur många fiskar får Kim för 15 kr? 

c) Hur mycket kostar 10 fiskar? 

d) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. (Hagland, Sundberg & Hårrskog 

2014, s. 4) 
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Problemet ovan möjliggör att arbeta med bland annat naturliga tal och proportionella samband 
som dubbelt och hälften (Hagland m.fl. 2014, s.4). Problemets design gör att eleverna kan 
relatera till uppgiften med hjälp av deras intressen, fantasier eller erfarenheter. Den här typen av 
uppgift behöver inte vara ett matematiskt problem utan om eleven redan vet hur uppgiften ska 
lösas klassas den som en rutinuppgift. Hagland m.fl. (2014, s. 5) ger därför exempel på hur 
uppgiften kan förenklas och försvåras för att den ska kunna anpassas efter elevernas kunskaper.  
Anpassningar är viktiga för att varje enskild elev ska få möjlighet att uppfatta uppgiften som ett 
matematiskt problem. Exemplet nedan visar ett matematiskt problem som inte har någon 
anknytning till en vardaglig situation utan istället kan ses som ett rent matematiskt problem.  
 

Fyll i talen  

 

a) 1 + _ = 5 - _ 

b) 6 + _ = 11 - _ 

c) ¾ +  _ = 2 ¼ - _  

d) Hitta på ett eget liknande problem. Lös det. (Hagland m.fl. 2014, s. 32) 

   
Ett matematiskt problem är en uppgift som för eleven inte är av standardtyp (Skott, Jess, 
Hansen och Lundin 2010, s. 28–29). Uppgiften ska innehålla ett problem där lösningsmetoden 
är okänd för den som ska lösa det. För att avgränsa om en uppgift kan klassas som ett problem 
eller inte använder sig Taflin (2007, s. 55) av Schoenfelds fyra villkor för ett matematiskt 
problem. Villkoren som finns för att en uppgift ska vara ett problem är då följande: 

 
1. Problemet ska vara lätt att förstå.  

2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt.  

3. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier.  

4. Problemet ska leda till nya bra problem. (Taflin 2007, s. 55) 

 
Sammanfattningsvis avser ett matematiskt problem i denna studie en uppgift som eleven 
uppfattar som ett problem. Eleven vet ingen given lösning på uppgiften vilket gör att den kan 
benämnas som ett problem. En uppgift kan därmed inte benämnas som ett matematiskt 
problem innan den har mött sin mottagare eftersom den av en person kan uppfattas som ett 
problem medan en annan person kan uppfatta den som en rutinuppgift (Skolverket 2011b, s. 9; 
Skott m.fl. 2010, s. 29; Liljekvist 2014, s. 10). 

3.3.2 Vad är problemlösning?  

I grundskolans styrdokument återfinns begreppet problemlösning i kursplanen för matematik 
(Skolverket 2011a, s. 62-63). Begreppet benämns i sin helhet i det centrala innehållet men 
återfinns också i ämnets syftesbeskrivning samt som en förmåga eleverna ska utveckla genom 
undervisningen.  
 
Problemlösning handlar om att eleven till en början tilldelas en uppgift som når upp till de 
kriterier som finns för ett matematiskt problem (Lester 1985, s. 45–47). Uppgiften måste sedan 
tolkas och förstås av mottagaren, i det här fallet eleven, så att den uppfattas som ett problem. 
Elevens uppgift är sedan att välja ut lämpliga metoder och strategier för att finna en lösning på 
problemet. Till sist menar Lester (1985, s. 45–47) att problemlösning handlar om att eleven ska 
kunna se tillbaka på problemet för att kunna reflektera över valda strategier samt kunna se 
samband och tillämpa lösningen på andra problem. 
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Lesters tankar kring problemlösning påminner om Polyas (2004, s. xvi–xvii). Polya beskriver 
problemlösning som något som sker i fyra olika faser. En egen översättning och tolkning har 
gjorts av dessa faser vilka då är följande:   
 

 Att förstå problemet 

 Att göra upp en plan 

 Att genomföra planen 

 Att se tillbaka och kontrollera resultatet 

 
För att kunna lösa ett matematiskt problem behöver eleverna ha förståelse för problemets 
matematiska innehåll, alltså vad det är som ska lösas (Skolverket 2011b, s. 26). När eleven har 
skapat sådan förståelse handlar det om att eleven måste tolka innehållet för att veta vilka 
strategier den ska använda sig av för att komma fram till en lösning. Att lösa ett problem 
innebär enligt Skolverket (2011b, s. 9) att till en början inte veta vilken metod som ska 
användas för att lösa en uppgift. Genom att undersöka och prova sig fram med olika strategier 
kan eleven komma fram till en lösning av problemet. Problemlösning handlar inte bara om att 
hitta lämpliga metoder och strategier för att finna en lösning på uppgiften. Problemlösning 
handlar också om att i efterhand reflektera över och värdera om de strategier och metoder som 
har använts är rimliga i förhållande till problemets karaktär (Skolverket 2011b, s. 9). 
 
För att sammanfatta det tillvägagångssätt som används vid problemlösning innebär det att 
eleven i första hand måste förstå uppgiftens innehåll och dess matematiska problem. Därefter 
behöver eleven komma fram till vilken metod och vilka strategier den ska använda för att finna 
en lösning på problemet. När eleven fattat detta beslut använder den sig av sina valda strategier 
för att nå en lösning på problemet. Till sist handlar problemlösning om att eleven ska kunna 
värdera och reflektera över valda strategier för att kunna bedöma om problemets lösning 
verkar relevant eller inte. (Lester 1985, s. 45–47; Polya 2014, s. xvi–xvii; Skolverket 2011b, s. 9, 
26). 
 
3.4 Olika arbetssätt  

Arbetssättet i skolans matematikundervisning verkar vara varierande. Boaler (1999; 2011) 
liksom Skolverket (2011b) synliggör framförallt två olika arbetssätt som i denna studie benämns 
som Problemlösningsorienterad undervisning och Läroboksbaserad undervisning. Först definieras 
problemlösningsorienterad undervisning då begreppet problemlösning ingår i studiens syfte. Därefter 
följer en definition av vad en läroboksbaserad undervisning innebär eftersom detta kan ses som en 
kontrast till en problemlösningsorienterad undervisning.      

3.4.1 Problemlösningsorienterad undervisning    

Arbetet med matematiska problem i skolans undervisning kan se ut på olika vis. 
Undervisningen kan ske för -, om - eller genom problemlösning (Riesbeck 2000, s. 15; Larsson 
2015, s. 20). Skillnaden mellan dessa sätt att se på problemlösning är att en undervisning för 
problemlösning innebär att eleverna först får utveckla nödvändiga procedurer och metoder för 
att i ett senare skede tillämpa kunskaperna för att lösa ett matematiskt problem (Riesbeck 2000, 
s. 15; Larsson 2015, s. 20). En undervisning om problemlösning innebär att fokus ligger på hur 
eleven förstår och angriper problemet och hur eleven sedan i interaktion med läraren 
reflekterar över valda strategier och utförandet (Riesbeck 2000, s. 16). Larssons (2015, s. 21) 
tolkning av en undervisning om problemlösning liknar Riesbecks. Samtidigt menar Larsson att 
fokus ligger på att eleverna ska få förståelse för hur problemlösningsprocessen går till genom 
att välja och använda generella strategier som att rita eller förutspå och kontrollera. En 
undervisning genom problemlösning innebär att kunskapen ses som dynamisk vilket betyder att 
den konstrueras av eleven själv under den aktiva processen (Riesbeck 2000, s. 17). Eleverna 
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tillägnar sig kunskaper under tiden de löser problemet. Genom att argumentera för tidigare 
erfarenheter med hjälp av matematiska resonemang utvecklar eleverna nya kunskaper genom 
eget valda metoder och strategier (Larsson 2015, s. 20).  
 
En problemlösningsorienterad undervisning handlar om att undervisningen utgår från 
elevernas tankar och idéer om hur uppgiften ska lösas (Boaler 1999, s. 16-18). 
Problemlösningsorienterad undervisning kan gå till på olika sätt men att arbeta med 
problemlösning som metod ska utveckla elevernas matematiska kunskaper och färdigheter 
(Asami-Johansson 2015; Ahlberg 1995). För att denna utveckling ska vara möjlig är det viktigt 
att elevernas lösningar synliggörs och ligger till grund för kommande undervisning. 
Problemlösningsorienterad undervisning kräver därför att undervisningen drivs framåt av 
eleverna istället för av läraren eller läroboken (Asami-Johansson 2015, s. 113–114; Ahlberg 
1995, s. 63).  
 
Problemlösningsorienterad undervisning innebär att eleverna ska få testa sig fram och 
undersöka olika metoder och strategier för att nå en lösning på problemet (Skolverket 2011b, s. 
25). Det är också viktigt att eleverna vid problemlösande aktiviteter ges möjlighet till att 
reflektera över hur de har kommit fram till en lösning och över resultatets rimlighet (Skolverket 
2011b, s. 9, 11; Boaler 2011). När eleverna arbetar med problemlösning ska arbetet inte 
fokusera på att eleverna kommer fram till rätt svar eller lösning. Syftet med undervisning ska 
vara att eleverna ges möjlighet att skapa förståelse för hur de har kommit fram till lösningen 
(Skolverket 2003, s. 44). 
 
Enligt Statens offentliga utredningar (2004, s. 128), SOU, är ensidigt individuellt arbete inte rätt 
väg att gå för att nå upp till kursplanens mål i matematik. SOU (2004, s. 131) likt Asami-
Johansson (2015) förklarar matematikämnet som kommunikativt och problemlösande och 
menar att denna typ av undervisning i större grad måste involveras i elevernas undervisning.  

3.4.2 Läroboksbaserad undervisning  

En undervisning där eleverna ägnar sig åt enskild räkning i en lärbok är karaktäriserande för 
läroboksbaserad undervisning (Skolverket 2011b, s. 6; Skolverket 2003, s. 18–19). Denna typ av 
undervisning beskrivs även av Boaler (2011) men benämns då som traditionell undervisning. 
Fortsättningsvis går Boalers syn på traditionell undervisning under benämningen 
läroboksbaserad undervisning.  
 
Läroboksbaserad undervisning karaktäriseras ofta av att läraren har en genomgång för eleverna. 
Under genomgången ger läraren exempel på vilka typer av uppgifter eleverna kommer att möta 
i läroboken under kommande lektion. Undervisningen fortgår sedan genom att eleverna enskilt 
arbetar vidare i läroboken. Detta arbete sker ofta under tystnad (Boaler 1999, s. 12-13). En 
undervisning som utmärks av enskilt arbete i en lärbok riskerar att eleverna inte utvecklar en 
matematisk förståelse eftersom att arbetet ofta innebär att de arbetar med en redan given 
lösningsmetod (Boaler 1999, s. 12-13, 107-109; Skolverket 2003, s. 19). Enligt SOU (2004, s. 
131) leder ett allt för ensidigt tyst arbete till att eleverna inte får uppleva matematikens 
problemlösningskonst och kommunikativa funktion. SOU (2004, s. 131) poängterar vikten av 
en lärobok men menar att den ska användas som ett komplement för undervisningen som 
helhet. För att göra matematiken begriplig och meningsfull för eleverna behöver 
undervisningen vara varierande. Diskussioner, problemlösning, grupparbete, undersökande 
arbetssätt och lärarledda genomgångar är exempel på aktiviteter som bör ersätta den nu 
dominerande läroboksbaserade undervisningen (SOU 2004, s. 131). 
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Även Ahlberg (1995, s. 11) beskriver att stora delar av skolans matematikundervisning innebär 
att eleverna utför beräkningar i en lärobok. Ahlberg menar att detta är vanligt förekommande 
även i lägre åldrar och kontrasten från barnens tid i förskolan och i vardagslivet blir därför stor 
(Ahlberg 1995, s. 9). Ett allt för ensidigt arbete i läroboken kan leda till att eleverna får en bild 
av att matematik endast handlar om att lösa uppgifter i en bok. En stor risk med denna typ av 
arbete är att eleverna går miste om hur de kan använda sig av matematiken för att lösa 
vardagliga problem (Ahlberg 1995). Ett allt för läroboksbaserat undervisningssätt kan också 
leda till att eleverna lär sig termer och metoder utantill som de sedan saknar förmågan att 
använda för att lösa uppgifter och problem som uppkommer utanför läromedlet (Liljekvist 
2014, s. 3). Vid en läroboksbaserad undervisning skapas ofta ett antagande hos eleverna där det 
är viktigare att räkna många tal med rätt svar på kort tid än vad det är att utveckla matematisk 
förståelse (Ahlberg 1995, s. 11; 2003, s. 19).  
 
3.5 Lärande  

Det finns flera olika teorier om lärande (Engström 2006, s. 65). De teorier som Engström 
menar att styrdokumenten i den svenska skolan utgår ifrån är behaviorismen, konstruktivismen och 
det sociokulturella perspektivet.   
 
Den behavioristiska utvecklingsteorin hävdar att eleven är mottagare av kunskap. Det betyder att 
läraren är kunskapsförmedlare och eleven mottagare av innehållet (Engström 2006, s. 66). Den 
här studien fokuserar på konstruktivismen och det sociokulturella perspektivet vilka bägge 
beskrivs mer utförligt i kommande stycken.   
 
Konstruktivismen bygger på att det är den lärande som aktivt skapar mening utifrån tidigare 
erfarenheter. Med det menas att det är den enskilde individen som själv skapar och/eller 
konstruerar kunskap (Engström 2006, s. 66). Det betyder att den lärandes aktiviteter har stor 
betydelse för vilka kunskaper den kommer att utveckla. Föregående innebär att läraren enligt 
denna teori får en annan betydelse än enligt behaviorismen. Den konstruktivistiska teorin 
innebär alltså att det är den lärandes, i det här fallet elevens, egna aktiviteter som är central för 
lärandet (Engström 2006, s. 66). Föregående gör att lärandemiljön får stor betydelse för vilka 
kunskaper eleven kan tillägna sig. Istället för att förmedla kunskap blir lärarens uppgift därmed 
att skapa situationer där eleven får möjlighet att utforska, upptäcka och tillägna sig nya 
erfarenheter. Lärarens uppgifter blir i och med det att skapa situationer som möjliggör för 
eleven att vara aktiv. Läraren har en stödjande roll när eleven konstruerar kunskap och genom 
att ge eleven förutsättningar för progression i arbetet gör läraren det möjligt för eleven att 
konstruera och tillägna sig nya kunskaper (Säljö 2000, s. 49). Piaget förknippas ofta med 
konstruktivismen och enligt Säljö (2000, s. 49) har Piaget haft en stor inverkan på den syn vi 
idag har om barns utveckling och lärande. 
 
Grunderna till det sociokulturella perspektivet är Vygotskijs teori om lärande (Säljö, Lundgren & 
Liberg 2010, s. 183). Vygotskijs teori bygger på att utveckling, lärande och språk hör samman 
vilket innebär att ett samspel mellan flera individer ligger till grund för lärande (Säljö m.fl. 2010, 
s. 183-191). Enligt Høines Johnsen (2010, s. 119) är Vygotskij känd för begreppet ”proximal 
utvecklingszon” och hans beskrivning av lärandet är att det sker en övergång mellan två zoner. 
Den zon där eleven befinner sig för stunden kallas den ”aktuella zonen” och den zon dit eleven 
är på väg kallas den ”proximala zonen”. En elev som har förstått ett begrepp befinner sig i den 
proximala utvecklingszonen vilket innebär att den är väldigt nära att tillägna sig nya kunskaper 
(Säljö m.fl. 2010, s. 191). I den proximala utvecklingszonen är eleven mottaglig för stöttning 
eller vägledning av någon annan (Engström 2006, s. 70; Säljö m.fl. 2010, s. 191). Stöttning och 
vägledning kan ske genom att någon som redan kan det eleven är på väg att utveckla visar eller 
berättar för eleven hur den ska göra. Lärarens roll från ett sociokulturellt perspektiv är att skapa 
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tillfällen där eleverna ges möjlighet till interaktion och kommunikation tillsammans med andra 
(Engström 2006, s. 70).  
 
3.6 Styrdokument  

I läroplanen för grundskolan lyfts matematiken fram som en kreativ, reflekterande och 
problemlösande aktivitet (Skolverket 2011a, s. 62). Läroplanen lyfter fram att vi till vardags 
möter matematik vid många olika tillfällen och i olika situationer. Ett av undervisningens syften 
är att eleverna genom undervisningen ska få möjlighet att utveckla ”tilltro till sin förmåga att 
använda matematik i olika sammanhang” (Skolverket 2011a, s. 62).  
 
Syftesbeskrivningen i kursplanen för matematik avslutas med en sammanfattning av de 
förmågor eleverna ska ges möjlighet att utveckla genom undervisning. Förmågorna är följande:    
 

 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 att 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. 63)   

 
Sammanfattningsvis kan undervisningen i matematik ses som en aktivitet där eleverna ska få 
möjlighet att lösa problem, reflektera, argumentera och analysera (Skolverket 2011a, s. 62-63). 
Eleverna ska genom undervisning få möjlighet att föra matematiska samtal och få en förståelse 
för matematikens användning i vardagslivet.    
 
I första delen av skolans läroplan, där skolans värdegrund och uppdrag synliggörs, står följande:   
 

Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. (Skolverket 2011a, s. 9) 

 

För att främja elevernas utveckling är ett av skolans uppdrag att undervisningens innehåll och 
arbetssätt ska vara varierande. Undervisningen ska förmedla kunskaper i olika former där 
utforskande, nyfikenhet och en lust att lära ska utgöra en grund för verksamheten (Skolverket 
2011a, s. 10, 13). Ett av de övergripande kunskapsmål som undervisningen ska utveckla hos 
eleverna är att varje elev efter grundskolan ska kunna använda ett matematiskt tänkande i 
vidare studier och vardagliga situationer. Varje elev ska kunna arbeta självständigt såväl som i 
grupp samt känna förtroende till sin förmåga att lära, utforska och lösa problem. Eleven ska 
genom kreativitet kunna lösa problem med hjälp av att omsätta idéer till handling. (Skolverket 
2011a, s. 13). 
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4 Metod 
I det här avsnittet beskrivs den här systematiska litteraturstudiens design. Studiens sökprocess 
redovisas och sökningens begränsningar och urval synliggörs. Sökresultaten redovisas i en 
tabell för att ge en överblick av resultaten. Därefter finns en kvalitetsgranskning och en kort 
sammanfattning av utvald litteratur. Slutligen redovisas genomförandet av innehållsanalysen 
samt vilka etiska aspekter denna studie tar hänsyn till.  

 
4.1 Design 

Den här studien är en systematisk litteraturstudie vilket innebär att studiens syfte avses besvaras 
med hjälp av tidigare forskningsresultat (Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 2013, s. 
70). En förutsättning för att en systematisk litteraturstudie ska vara möjlig att genomföra är att 
det finns ett tillräckligt stort underlag av tidigare studier inom området (Eriksson Barajas m.fl. 
2013, s. 26–27). Tidigare studier måste vara relevanta och hålla god kvalité eftersom dessa ska 
fungera som underlag för bedömningar och slutsatser. Eriksson Barajas m.fl. (2013, s. 27) 
presenterar fyra kriterier som alla ska uppfyllas för att en studie ska räknas som en systematisk 
litteraturstudie. Kriterierna är följande:  
 

1. Tydligt beskrivna kriterier och metoder för sökning och urval av artiklar 

2. En uttalad sökstrategi 

3. Systematisk kodning av alla inkluderade studier 

4. Metaanalys ska användas för att väga samman resultat från flera små studier 

(om det är möjligt). (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 27) 

 
Som stöd för studiens arbetsgång har ovanstående kriterier om vad en systematisk 
litteraturstudie ska innehålla funnits till hands.   
 
Alla använda metoder i en systematisk litteraturstudie ska redovisas och vara öppna för 
granskning vilket detta kapitel avser att göra (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 28). Att göra en 
systematisk litteraturstudie innebär att söka, kritiskt granska och därefter sammanställa litteratur 
som är aktuell för det område som ska undersökas (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 31–32). En 
systematisk litteraturstudie är lämplig att använda för att besvara praktiska frågeställningar och 
lämpar sig väl utifrån den här studiens syfte. En systematisk litteraturstudie passar bra för att 
undersöka om det finns vetenskapliga belägg för att rekommendera en viss typ av åtgärder eller 
undervisningsmetoder inom skolan (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 27–31).  

 
4.2 Sökprocess 

Detta avsnitt avser att redovisa hur sökprocessen för denna studie har gått till. Den sökmetod 
som har använts för insamling av litteratur motiveras och sökresultatet presenteras i form av en 
tabell. Studiens begränsningar diskuteras och urvalsprocessen redovisas. Därefter granskas den 
valda litteraturen och en kortare sammanfattning av litteraturens innehåll presenteras. 

4.2.1 Sökmetod 

Den metod som använts för sökning av litteratur till studien är sökningar i olika databaser. 
Inledningsvis gjordes två sökningar i Summon som är tillgänglig via Högskolan Dalarnas 
hemsida. Denna sökning gjordes på svenska i syfte att se om någon tidigare publicerad 
forskning fanns att tillgå. Sökningen övergick därefter till Eric ProQuest, en databas som också 
finns tillgänglig via högskolan Dalarnas hemsida. I Eric ProQuest gjordes samtliga sökningar på 
engelska. Träffar som inte gått att öppna eller inte funnits som fulltext via Eric ProQuest eller 
via Högskolan Dalarna har sökts med hjälp av Google Scholar. Till sist gjordes två sökningar i 
Libris som även det är en söktjänst tillgänglig via Högskolan Dalarnas hemsida. I Libris gjordes 
en sökning på engelska och en sökning på svenska. Söktjänster och databaser har använts enligt 
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rekommendationer av en bibliotekarie vid Högskolan Dalarna samt av Eriksson Barajas (2013, 
s. 75–78). Ytterligare en aspekt som ligger till grund för valet av söktjänster och databaser är att 
de databaser som använts kan begränsas till att enbart visa vetenskapliga artiklar i träfflistan. 
Att följa bibliotekariens rekommendation om att använda Eric ProQuest ansågs relevant då 
motiveringen var att den databasen tillhandahåller ett stort urval pedagogisk forskning. 
 
Lämpliga sökord har tagits fram utifrån studiens syfte och bakgrundsdel. Synonymer till 
centrala begrepp inom området har också använts i sökningen. De svenska sökord som har 
använts i studien är följande: fortbildning, matematik, problemlösning, lärare. De engelska sökord som 
använts är: problem solving, math*, primary school, learning, thinking classroom, mathematics teacher, service 
training, supporting, development, education.   

4.2.2 Begränsningar 

De sökningar som gjorts för denna studie har skett på svenska och engelska. Alla sökningarna 
som genomförts på engelska avgränsandes till att all litteratur ska vara ”peer reviewed”. Det 
innebär att litteraturens innehåll och kvalité har granskats av minst två oberoende experter 
(Eriksson Barajas 2013, s. 62). De svenska sökningarna avgränsades till att endast visa 
avhandlingar. Vid de två sökningarna som genomfördes i Libris användes inga avgränsningar 
då avgränsningarna i den databasen först var möjlig efter sökningen genomförts. Då båda 
sökningarna resulterade i ett litet antal träffar behövdes ingen avgränsning göras. Flera av de 
sökningar som gjordes på engelska avgränsades till att involvera litteratur från år 2000 och 
framåt. Denna begränsning gjordes för att minska urvalet och öka studiens kvalité genom att 
använda forskning som publicerats under samma tidsperiod som majoriteten av den forskning 
som studiens bakgrund refererar till. Sökningarna visade också att artiklar före år 2000 i större 
utsträckning handlar om hur lärare kan göra för att lära ut matematisk problemlösning. Få 
artiklar var studier där lärare deltagit i fortbildning för att lära ut matematik genom 
problemlösning. Föregående typ av artiklar ansågs mer relevant för denna studie och resultatet 
begränsandes därför från år 2000 och framåt.  

4.2.3 Urval 

Urvalet till denna studie har skett genom olika steg. Till en början lästes de titlar som 
sökningarna resulterade i. Titlar som innehöll något eller några av sökorden var av intresse och 
som ett första urval lästes texternas abstract. De texter som valdes ut handlade i första hand om 
lärare som deltagit i fortbildningsprogram som på olika vis varit kopplade till matematisk 
problemlösning.  
 
Urvalet baseras på sökningar i de olika databaserna. Med de begränsningar som använts gav 
sökningen totalt 8595 träffar. Då vissa sökningar har haft ett utfall som inte varit hanterbart att 
läsa igenom har mellan 20-60 titlar lästs. Sökningarna sorterades efter förekomsten av sökord 
vilket gjorde att titlarna blev mer irrelevanta ju fler titlar som lästes. Därav lästes inte alltid 
samma antal titlar utan detta varierade till följd av förekomsten av sökord. Relevant litteratur 
valdes ut genom titlarna och gick på så vis vidare i urvalsprocessen. Totalt antal artiklar efter 
detta urval var 87 och abstracten på samtliga artiklar lästes. Artiklar som inte troddes kunna 
svara på studiens frågeställning valdes bort och efter denna process återstod 26 olika artiklar. 
Litteraturen som återstod lästes igenom för att se om den var relevant eller inte i förhållande till 
studiens syfte. Efter denna process återstod 6 texter som ansågs mest betydelsefulla för att 
kunna besvara det studien syftar att undersöka. 

4.2.4 Sökresultat 

Kommande tabell (Tabell 1) presenterar en sammanfattning av studiens litteratursökningar. 
Litteratur som påträffats vid tidigare sökningar anges i tabellen med (x) där x är antalet studier 



 

16 
 

som redan påträffats. Summan av utvalda artiklar blir 6 då en av studierna återkom i mer än en 
sökning.   
 
Tabell 1. Resultat vid litteratursökning.  

Databas Sökord Begränsningar Utfall Lästa 

titlar 

Lästa 

abstract 

Granska

de texter 

Utvalda 

texter 

Summon Fortbildning 

matematik 

Avhandlingar 4 4 0 0 0 

Summon Problemlösning 

matematik 

Avhandlingar 30 30 3 2 0 

Eric 

ProQuest 

problem solving 

math* AND 

primary school 

AND learning 

peer reviewed 356 40 5 2 1 

O’Shea & 

Leavy 

Eric 

ProQuest 

thinking 

classroom AND 

problem solving 

AND math* 

peer reviewed, 

2000-2015 

160 20 4 2 1  

Wood, 

Williams & 

McNeal 

Eric 

ProQuest 

mathematics 

teachers in 

service training 

problem solving 

peer reviewed 13 13 10 2 1 

Kramarski & 

Revach  

Eric 

ProQuest 

mathematics 

teachers AND 

problem solving 

peer reviewed, 

2000-2015 

1968 40 25 3(1) 2(1) 

Sakshaug & 

Wohlhuter, 

(O’Shea & 

Leavy)  

Eric 

ProQuest 

supporting 

mathematics 

teachers in 

problem solving 

peer reviewed 63 20 4 1 0 

Eric 

ProQuest 

mathematics 

teachers in 

problem solving 

peer reviewed, 

2000-2015 
 

1299 60 27 10 2 

Ho & 

Hedberg, 

Tarim  

Eric 

ProQuest 

development for 

teachers AND 

math* AND 

problem solving 

peer reviewed, 

2000-2015 

361 20 3 2(1) 0 

Eric 

ProQuest 

mathematics 

teacher education 

AND problem 

solving 

peer reviewed 4331 20 6 2 0 

Libris mathematics 

teachers in 

service training 

problem solving 

 6 6 0 0 0 

Libris lärare matematik 

problemlösning 

 4 4 0 0 0 

Totalt   8595 277 87 26(2) 7(1) 
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4.2.5 Kvalitetsgranskning och sammanfattning av utvald litteratur 

Den litteratur som valts ut till studien har blivit granskad enligt följande frågeställningar:   
 

1. Är studiens syfte tydligt formulerat? 

2. Beskrivs urvalsmetoden? 

3. Anges plats för studiens genomförande? 

4. Är datainsamlingsmetoden beskriven? 

5. Är analysmetoden beskriven? 

6. Besvaras studiens syfte? 

7. Finns det några slutsatser dragna utifrån studiens resultat? 

 
Frågorna ovan besvarades med Ja eller Nej där antalet Ja tilldelades med 1 poäng. Varje artikel 
kan därmed få totalt 7 poäng. En bedömning gjordes på studiernas kvalité enligt följande 
intervaller, 0-3 poäng – låg kvalité, 4-5 poäng – godkänd kvalité, 6-7 poäng – hög kvalité.        
 

Författare/Fråga 1 2 3 4 5 6 7 Totalt 

O’Shea & Leavy 1 1 1 1 1 1 1 7 

Ho & Hedberg 1 - 1 1 1 1 1 6 

Tarim 1 1 1 1 1 1 1 7 

Kramarski & Revach 1 1 1 1 1 1 1 7 

Sakshaug & Wohlhuter - 1  - 1 1 - 1 4 

Wood, Williams & McNeal 1 - 1 1 1 1 1 6 

 

Sammanfattning av utvald litteratur  
Till denna studie har totalt 6 artiklar valts ut med avsikt att besvara studiens syfte. Nedan följer 
en kortare sammanfattning av varje artikel.  
 
Den första artikeln som ingår i studien är en kvalitativ undersökning (O’Shea och Leavy 2013). 
Artikeln beskriver en studie som genomförts i syfte att undersöka lärares förståelse för att 
undervisa och organisera matematikundervisning med problemlösning utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv. Studien genomfördes med fem irländska matematiklärare som 
inte hade någon tidigare erfarenhet av undervisning med den konstruktivistiska teorin som 
utgångspunkt. Samtliga lärare undervisade enligt traditionella metoder. Studien startade med att 
lärarna fick fortbildning i hur den konstruktivistiska teorin ser på lärande och hur undervisning 
i matematisk problemlösning kan utgå från ett konstruktivistiskt perspektiv. Studien pågick 
under en fyramånadersperiod.  
 
Den andra artikeln baserar sig på kvantitativ och kvalitativ data (Ho och Hedberg 2005). 
Artikeln beskriver en studie som genomförts tillsammans med tre matematiklärare som 
undervisar i olika skolor i Singapore. Den totala tiden för studien var cirka 4 månader. Syftet 
med studien var att undersöka om ett fortbildningsprogram för lärarna kunde höja deras 
medvetenhet om problemlösningens idéer och processer. Fortbildningsprogrammet startade 
med att lärarna intervjuades och undervisningen observerades. Lärarna fick sedan delta i 
workshops där Polyas fyra faser i problemlösningsprocessen diskuterades. Lärarnas 
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undervisning observerades igen och lärarna intervjuades återigen. För- och eftertester användes 
för att avgöra om eleverna nått några framgångar i matematisk problemlösning. 
 
Artikel tre beskriver en studie som genomförts i syfte att undersöka om grupparbete är en 
effektiv metod för att utveckla förskolebarns problemlösningsförmåga (Tarim 2009). Data till 
studien samlades in genom intervjuer, observationer av undervisningen samt genom ett för- 
och eftertest av barnens förmåga att lösa matematiska problem. Totalt deltog 65 barn från 
Turkiet i studien, 54 barn utvärderades. Barnens genomsnittsålder var mellan 5 och 6 år. 
Barnen ingick i tre olika grupper, två försöksgrupper och en kontrollgrupp. Lärarna i 
försöksgrupperna fick delta i fortbildningsworkshops som fokuserade på hur matematisk 
problemlösning kan genomföras med grupparbete som utgångspunkt. Innan studien 
undervisade samtliga lärare enligt traditionella metoder och ingen av dem hade tidigare 
erfarenhet av undervisning i matematik genom grupparbete. Studien pågick cirka 13 veckor.  
 
Syftet i artikel fyra var att undersöka om israeliska matematiklärares yrkeskunskaper förändras 
genom fortbildning (Kramarski och Revach 2009). Artikeln bygger på en kvantitativ och 
kvalitativ studie där data samlats in genom observationer, intervjuer och för- och eftertest av 
lärarnas matematiska – och pedagogiska kunskaper. I studien deltog 64 grundskollärare som 
delades in i två grupper. Grupperna fick olika typer av fortbildning varav den ena fokuserade 
på att undervisa lärarna utifrån ett självinlärningsperspektiv. Lärarna i den här gruppen 
undervisades från ett lärar- och elevperspektiv och under hela problemlösningsprocessen fick 
de använda sig av metakognitiva frågor. Den andra gruppen fick arbeta med samma 
matematiska problem och uppgifter men fick ingen självinlärningssupport. Den här gruppen 
fick istället ta del av och diskutera forskning om hur barns matematiska förståelse och 
resonemang kan främjas.     
 
Artikel fem handlar om 41 lärare som deltar i en fortbildningskurs i syfte att göra dem till bättre 
problemlösare (Sakshaug och Wohlhuter 2010). Detta för att uppmuntra lärarna att börja 
undervisa matematisk problemlösning i sina egna klassrum. Fortbildningen innebar att lärarna 
fick läsa litteratur om problemlösning samt att de fick arbeta med matematiska problem. 
Parallellt med fortbildningen genomförde lärarna undervisning med samma matematiska 
problem i sina klasser. Data samlades in genom att lärarna skrev ner tankar och reflektioner om 
fortbildningen och om deras egen undervisning. Forskarens noteringar under fortbildningen 
och intervjuer med lärarna ligger också till grund för studiens resultat.  
 
Den sjätte artikeln bygger på en studie vars syfte är att undersöka hur olika klassrumskulturer 
påverkar undervisningen i matematisk problemlösning (Wood, Williams och McNeal 2006). 
Fem amerikanska klasser ingick i forskningen och innan studiens start involverades lärarna i en 
fortbildningskurs. En av klasserna ägnade sig åt ordinarie undervisning vilken var 
läroboksbaserad, denne lärare involverades inte i någon fortbildning. Övriga fyra lärare delades 
in i två grupper. En av gruppernas fortbildning inriktade sig på att problemlösningsorienterad 
undervisning ska fokusera på att eleverna får förklara olika strategier medan den andra 
gruppens fortbildning inriktade sig på att eleverna får möjlighet att argumentera för och 
ifrågasätta olika lösningsförslag.   
 
4.4 Analysmetod 

För att avgöra vilka delar av ovannämnd litteratur som var av betydelse för den här studien har 
en analys av innehållet gjorts (Eriksson Barajas m.fl. 2013, s. 146–147). Analysen genomfördes 
på samtliga artiklar som valts ut till studien och började med att artiklarna lästes igenom en och 
en. Ord som inte blivit översatta i urvalsprocessen men krävde översättning för att innehållet 
skulle förstås översattes då samtlig litteratur är på engelska. De delar ur artiklarna som ansågs 
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vara av vikt för den här studien gulmarkerades. Delar som ansågs vara av vikt var sådana delar 
som med hänsyn till studiens bakgrund ansågs vara relevant i förhållande till studiens syfte. 
Innehåll som ansågs vara av vikt var hur lärare organiserar och genomför 
problemlösningsorienterad undervisning. Lärares tankar och idéer om lärande och om 
problemlösning som undervisningsmetod ansågs även relevant för studien. De markerade 
delarna lästes sedan igen för att kortfattat sammanfattas på svenska i ett Word-dokument. 
Denna sammanfattning gjordes för att samla all litteratur som valts ut till studien i ett och 
samma dokument. När samtlig litteratur sammanfattats på svenska användes dokumentet för 
att se samband och urskilja olikheter i den forskning som de olika artiklarna handlade om. De 
svenska sammanfattningarna lästes igenom och analyserades utifrån punkter som med hänsyn 
till bakgrunden verkade relevanta för en problemlösningsorienterad undervisning. De punkter 
som ansågs vara av vikt var lärares val av problem, lärares introduktion till problemet, vilken 
interaktion och kommunikation som förekommer i klassrummet samt hur presentationen av 
olika lösningsförslag går till. De fyra huvudområdena tilldelades en varsin färg. Analysen 
fortsatte med att relevant information markerades med samma färg som aktuellt huvudområde 
hade tillägnats.  
  
4.5 Etiska aspekter   

Vid en systematisk litteraturstudie är de etiska överväganden med hänsyn till studiens urval och 
presentation av resultatet en viktig del (Eriksson Barajas 2013, s. 69). Enligt Eriksson Barajas 
(2013, s. 70) bör i första hand studier som fått tillstånd av en etisk kommitté eller studier där 
noggranna etiska överväganden gjorts väljas till en systematisk litteraturstudie. De artiklar som 
valts ut till den här studien är samtliga på engelska och kommer från olika delar av världen. 
Etiska överväganden redovisas inte i dessa studier på samma sätt som i en svensk avhandling 
men för att säkerhetsställa kvalitén och innehållet av den här studien har den litteratur som 
valts ut varit ”peer reviwed”. Det innebär att artiklarnas innehåll och kvalité har granskats av 
oberoende experter (Eriksson Barajas 2013, s. 62).  
 
För att hålla en god kvalité på studien har den litteratur som valts ut och gått vidare från 
urvalsprocessen redovisats oavsett vilket resultat studien visat. Enligt Eriksson Barajas (2013, s. 
70) inkluderar de etiska övervägandena att all litteratur ska analyseras och presenteras på ett 
objektivt sätt samtidigt som utvald litteratur ska sparas och arkiveras vilket gjorts i den här 
studien.   
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5 Resultat 
Nedan presenteras centrala fynd som bedömts relevanta för att besvara syftet med denna 
studie. Under bearbetningen av den litteratur som valts ut till studien visar det sig att det sker 
en förändring i lärarnas undervisningsmetoder efter att de har deltagit i fortbildning som på 
olika vis har fokuserat på matematisk problemlösning. Gemensamt för all forskning är att 
denna förändring av undervisningen syns i lärarnas val av problem, hur lärarna introducerar 
problemet för eleverna, vilken typ av interaktion och kommunikation som förekommer i 
undervisningen och hur eleverna tillåts presentera sina lösningar (Tarim 2009; Kramarski och 
Revach 2009; Wood m.fl.2006; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 2005; O’Shea 
och Leavy 2013). 

 
5.1 Val av problem  

Lärare som fått fortbildning i matematisk problemlösning använder fler problem som inte är av 
rutinkaraktär än tidigare. De problem som används i undervisningen går att lösa med olika slags 
metoder och strategier (Ho och Hedberg 2005, s. 247; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404). 
En studie visar att det inte finns någon skillnad i lärarnas val av uppgiftens design i en studie 
där samtliga lärare fått fortbildning. Fortbildningskurserna i den studien har fokuserat på olika 
typer av undervisningsmetoder inom problemlösning vilket alltså inte resulterade i någon 
skillnad när det kom till lärarnas val av matematiskt problem i undervisningen (Kramarski och 
Revach 2009, s. 390). I en studie där samtliga lärare ingått i samma fortbildningskurs visar 
resultatet att 26 av 41 lärare väljer problem utifrån dess matematiska innehåll snarare än utifrån 
vilka begrepp och förmågor eleverna kan utveckla genom problemlösningsprocessen. 
Resultatet visar också att som grund för valet av problem ligger lärarnas nyfikenhet om vilka 
strategier deras elever kan komma att använda för att lösa problemet (Sakshaug och Wohlhuter 
2010, s. 401–402).     

 
5.2 Introduktion av problemet 

Introduktionen och presentationen av ett matematiskt problem är väldigt viktig för elevernas 
lärande. Forskning visar att lärare som genomgått fortbildning oftare introducerar och 
presenterar ett problem för eleverna utan att avslöja delar av problemet. Det gör att uppgiften 
behåller karaktären av ett matematiskt problem. I flera fall där lärare inte fått någon 
fortbildning eller inte känt sig bekväma med undervisningsmetoden har de en tendens att visa 
eleverna en strategi som fungerar för att lösa problemet. Det gör att uppgiften går från att vara 
ett matematiskt problem till att bli en rutinuppgift (Kramarski och Revach 2009, s. 392–393; 
Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 402, 406-407; Wood m.fl. 2006, s. 234).  
 
Studier där lärare har fått fortbildning i att undervisa problemlösning utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv visar att några lärare har svårt att inte leda in eleverna på en viss 
metod för att finna en lösning på problemet. Lärarna i studien skulle i sin undervisning utgå 
från Polyas fyra faser om lärande för att enklare tillämpa ett konstruktivistiskt perspektiv i sin 
undervisning (O’Shea och Leavy 2013, s. 300). Resultatet visar att lärarna har svårt att förhålla 
sig till att eleverna på egen hand ska få förstå och skapa en plan för hur problemet ska lösas 
(O’Shea och Leavy 2013, s. 303–304, 307–308). Lärare som känner osäkerhet inför en 
problemlösningsorienterad undervisning avslöjar ofta delar av lösningsprocessen när de 
introducerar problemet för eleverna (Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 406–407).    
 
Andra studier som fokuserat på att höja lärarnas medvetenhet om problemlösningens idéer och 
processer har också använt Polyas fyra faser om problemlösning som utgångspunkt (Ho och 
Hedberg 2005). Samtliga lärare som ingått i fortbildning där problemlösningsprocessen varit i 
fokus spenderar mindre tid än tidigare på att eleverna vid introduktionen ska förstå problemet. 
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Lärarna har istället fördelat tiden mer jämnt över alla fyra faser i Polyas 
problemlösningsprocess (Ho och Hedberg 2005, s. 247).  
 
5.3 Interaktion och kommunikation  

Lärare som har medverkat i fortbildning i matematisk problemlösning ställer generellt andra 
sorters frågor till eleverna än lärare som inte deltagit i någon fortbildning (Tarim 2009; 
Kramarski och Revach 2009; Wood m.fl.2006; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och 
Hedberg 2005; O’Shea och Leavy 2013). Oavsett hur fortbildningen har organiserats visar 
resultatet från samtliga studier att interaktionen och kommunikationen mellan lärare och elever 
har förändrats efter fortbildningen. Resultatet baseras på jämförelser från de studier där det 
funnits kontrollgrupper vars lärare inte deltagit i någon fortbildning och/eller de studier där 
lärarnas undervisning observerats innan och efter fortbildningen (Tarim 2009; Kramarski och 
Revach 2009; Wood m.fl.2006, s. 234–235; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 
2005; O’Shea och Leavy 2013).  
 
En majoritet av de lärare som genomgått fortbildning har förändrat sin undervisning till mer 
elevcentrerad än tidigare. Efter fortbildningen försöker många av lärarna att använda sig av en 
mer vägledande - än styrande roll i undervisningen. I många klassrum förändras därmed 
undervisning från att ha varit procedurinriktad och styrd av läraren till att det är eleverna som 
driver undervisning framåt (Kramarski och Revach 2009, s. 391–393; O’Shea och Leavy 2013, 
s. 303–306; Wood m.fl. 2006, s. 234–235).  
 
I två studier (O’Shea och Leavy 2013, s. 313; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 405–406) visar 
observationer och intervjuer med lärare att de upplever det svårt att gå från en styrande roll till 
att använda en mer vägledande roll för att undervisa eleverna. Många av de lärare som fått 
fortbildning i att undervisa utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv styrde sina elever på något 
vis trots att de fått fortbildning om Polyas fyra faser i problemlösningsprocessen (O’Shea och 
Leavy 2013, s. 313). Resultatet från den andra studien (Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404, 
406) visar också att några lärare har svårt att anpassa sig till rollen att vara mer vägledande än 
att ge eleverna direktiv i hur uppgifter ska lösas. Detta trots att lärarna i sin fortbildning själva 
fått arbeta med matematiska problem och läst litteratur om barn som matematiska 
problemlösare. Intervjuer med några av lärarna i den här studien visade att de vid nästa 
problemlösningstillfälle skulle ge eleverna mer direktiv när problemet presenterades genom att 
lösa ett liknande problem gemensamt innan eleverna fick arbeta med problemet på egen hand. 
Observationer från dessa lärares undervisning visar dock att lärarna inte använder en mer 
procedurinriktad undervisning vid nästa problemlösningstillfälle. Att lärarna trots allt inte 
agerar som de uttalat sig menar författarna visar på att de genom fortbildningen trots allt ökat 
sin förståelse för delar av problemlösningsprocessen och hur den kan tillämpas i 
undervisningen (Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404).  
 
Oavsett hur lärarnas fortbildning har organiserats visar det sig att övervägande del av de lärare 
som deltagit i fortbildning i större grad nu än tidigare använder sig av och förstår vikten av 
grupparbete och pararbete under lösningsprocessen av ett matematiskt problem. (O’Shea och 
Leavy 2013, s. 314; Ho och Hedberg 2005, s. 247; Tarim 2009, s. 335–336; Sakshaug och 
Wohlhuter 2010, s. 401–402). Viktigt att poängtera är att en lärare som tidigare använt sig av 
grupparbete och problem som inte varit av standardkaraktär i observationerna efter 
fortbildningen konstaterats ha gått till en mer lärarcentrerad och läroboksbaserad undervisning. 
Intervjuer med läraren visar att hans uppfattning är att hans elever inte gynnas av en 
undervisning som utgår från att lösa matematiska problem utifrån Polyas fyra steg i 
problemlösningsprocessen (Ho och Hedberg 2005, s. 247).  
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När lärarna i större utsträckning än tidigare använder sig av grupparbeten i undervisningen 
förändras interaktionen i klassrummet från att ha varit lärare – elevkoncentrerad till ett samspel 
mellan eleverna (Wood 2006, s. 233; Kramarski och Revach 2009, s. 391–393). Wood m.fl. 
(2006, s. 233) visar i sin studie att lärarnas undervisning ser olika ut beroende på om de deltagit 
i fortbildning eller inte och beroende på vilket fokus fortbildningen haft. Elever vars lärare har 
deltagit i någon typ av fortbildning om problemlösning oavsett fokus ges fler möjligheter till att 
delta i olika typer av interaktionstillfällen i undervisningen än i de klasser där lärarna inte 
genomgått någon fortbildning. I den klass där läraren inte deltagit i någon fortbildning var 
undervisning i stora delar läroboksbaserad vilket var en bidragande orsak till att eleverna gavs 
väldigt få tillfällen att kommunicera med varandra (Wood 2006, s. 233). Liknande resultat sågs i 
Kramarski och Revachs (2009, s. 391–393) studie där en grupp lärare fick fortbildning i 
självinlärningsmetoder, förmågan att ansvara för sitt eget lärande. Resultatet från denna studie 
visar att lärare som fått fortbildning i större utsträckning skapar ett undervisningsklimat som 
ger eleverna möjlighet till grupparbeten och ansvar för redovisningar och diskussioner med 
varandra. Eleverna uppmuntras av sina lärare att ställa metakognitiva frågor innan, under och 
efter problemlösningsprocessen för att reflektera över sitt eget lärande. Observationer från 
undervisningen i de klasser där lärarna inte fått denna typ av fortbildning visar att eleverna ges 
färre tillfällen och en annan typ av interaktion och kommunikation med varandra och med 
läraren.  
 

5.4 Presentation av lösningsförslag   
Det finns en stor skillnad i hur lärare låter sina elever presentera sina lösningsförslag beroende 
på om lärarna deltagit i fortbildning eller inte. Kramarski och Revach (2009, s. 391–393) visar 
att de lärare som fått fortbildning utifrån ett självinlärningsperspektiv i stor utsträckning låter 
eleverna förklara sina lösningar för varandra för att kunna hitta samband och få möjlighet att 
generalisera olika lösningsförslag. De är eleverna som genom upptäckter och slutsatser driver 
undervisningen framåt. Resultat från samma studie visar att lärare som inte fått denna typ av 
fortbildning driver en mer procedurinriktad undervisning. Majoriteten av alla lösningar 
upptäcks och sammanfattas av läraren istället för av eleverna. Resultatet visar också att elever 
som redogör för sina svar gör detta utan förklaring till valda strategier. Samtidigt kräver de 
frågor som läraren ställer till eleverna under momentet inte att eleverna behöver generalisera 
eller dra några slutsatser om olika mönster eller samband mellan olika lösningar. 
  
Lärare som deltagit i fortbildning som fokuserat på att undervisa matematisk problemlösning 
genom att ”förklara strategier” eller genom att ”fråga/argumentera” låter sina elever utförligt 
presentera sina lösningsstrategier. Lärare som genomgått fortbildning lägger stor vikt vid denna 
fas i problemlösningsprocessen medan denna typ av presentation av lösningsförslag inte är lika 
vanligt förekommande i de klasser där läraren inte deltagit i fortbildning. Undervisningen där 
lärarna deltagit i fortbildning skiftar från att läraren undervisar lösningsförslag för eleverna till 
att eleverna undervisar varandra (Wood 2006, s. 234–235). 
 
Observationer visar att lärare som fått fortbildning i att undervisa problemlösning utifrån ett 
konstruktivistiskt perspektiv har svårt att inte styra och lotsa eleverna när problemets lösning 
ska presenteras (O’Shea och Leavy 2013, s. 313).   
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6 Diskussion  
 
6.1 Metoddiskussion 

Den metod som använts i den här studien är att systematiskt söka och kritiskt granska litteratur 
som är aktuell för studien. Sökningen av litteratur har gjorts utifrån vissa begränsningar och 
urvalsprocessen har gjorts genom flera steg innan utvald litteratur har sammanställts. En styrka 
i studien är att stor vikt har lagts vid att förstå de resultat som sökningarna gett innan någon 
litteratur har valts bort. Det finns dock ingen garanti på att relevant information har valts bort 
av missförstånd då majoriteten av all litteratur som granskats har varit på engelska.   
 
Inledningsvis gjordes sökningar på svenska vilket övergick till engelska relativt snabbt då de 
svenska sökningarna gav få resultat. Sökningarna avgränsades till svenska och engelska då 
övriga språkkunskaper är begränsade. De svenska sökorden översattes till engelska ord och 
begrepp. De engelska sökningarna gjordes även med synonymer till vissa ord för att öka 
studiens trovärdighet genom ett större urval. En svaghet är att få sökningar gjordes på svenska 
och att även få sökord användes vid utförandet. Detta ses som en svaghet eftersom det 
begränsar möjligheten till att basera den här studien på svensk forskning. Fördelar med att 
använda engelska sökord istället för svenska är att det finns mycket utländsk forskning om 
matematik, problemlösning och fortbildning av lärare. Många av de sökningar som gjordes på 
engelska begränsades till år 2000-2015 vilket kan innebära att relevant information har 
utelämnats. Begränsningen gjordes för att få ett hanterbart utfall samt för att öka studiens 
trovärdighet genom att använda forskning som gjorts inom samma tidsspann som majoriteten 
av studiens bakgrund refererar till. Forskning innan år 2000 visade sig inte innehålla lika stor 
utsträckning studier som handlade om lärare som deltagit i fortbildning om matematisk 
problemlösning vilket också ligger till grund för denna begränsning.   
 
En brist som kan ses i sökningen är att resultatet sorterades på förekomsten av sökord i 
artiklarnas titel. Detta innebär att studien kan ha gått miste om relevanta artiklar eftersom 
sökningar som gett stort utfall har ansetts mindre relevanta ju längre bak i söklistan de infunnit 
sig. Texter vars abstract inte funnits lättillgängligt eller texten inte funnits i fulltext har också 
valts bort vilket betyder att information som kan vara betydelsefull för studien har valts bort. 
Detta beslut togs av praktiska skäl då det inte ansågs tidseffektivt att beställa artiklar. Av 
ekonomiska skäl har även artiklar som kostat pengar valts bort vilket alltså också kan innebära 
att information som skulle kunna påverka studiens resultat har utelämnats. En svaghet som 
upptäckts är att ingen sammanfattning på en sökning med fyra träffar har lästs igenom. Efter 
att resultatets titlar lästs igenom gick sökningen istället vidare. Betydelsefull information kan ha 
åsidosatts och utifrån antalet träffar bör litteraturens abstract lästs igenom trots att titlarna inte 
verkade vara av intresse. Föregående konstaterande gäller även de två sökningar som gjorts i 
Libris vilka gav sex respektive fyra utfall. 
 
Samtliga artiklar som valts ut till studien är ”peer reviewed” vilket bör innebära att 
informationen är pålitlig. Att de artiklar som valts ut visar ungefär samma resultat ökar också 
studiens reliabilitet. En styrka är att de artiklar som valts ut genomgått en kvalitetsgranskning 
där samtliga artiklar anses vara av godkänd - eller hög kvalité. I studien ingår endast sex artiklar 
vilket är för få för att kunna ta några generella beslut om resultatet. Anledningen till att inte fler 
artiklar involverats är till följd av de tidsramar som studien haft att rätta sig efter. En styrka är 
att till följd av att urvalet inte är så stort har den utvalda litteraturen granskats och analyserats 
väl. Att artiklarna kommer från olika delar av världen kan också ses som en styrka som gör 
studiens resultat mer tillförlitligt.    
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Artiklarna har analyserats utifrån den metod som beskrivs i studiens metoddel. En fördel med 
att samtliga artiklar är på engelska är att mycket tid har ägnats denna process i studien. Ord och 
begrepp har översats vid olika tillfällen och artiklarna har lästs igenom flertalet gånger. Detta 
kan ses som en styrka eftersom det innebär att samtliga artiklar har bearbetas grundligt.  

 
6.2 Resultatdiskussion 

Studiens syfte har varit att undersöka om, och på vilket sätt, deltagande i fortbildning som 
fokuserat på matematisk problemlösning förändrar hur lärare arbetar med matematiska 
problem i sin undervisning. Enligt Skolverket (2003, s. 36) och Henrick m.fl. (2015, s. 6) har 
läraren stor betydelse för undervisningens kvalité vilket även framkommer av 
forskningsresultatet i den här studien (Tarim 2009; Kramarski och Revach 2009; Wood 
m.fl.2006; Sakshaug och Wohlhuter 2010; Ho och Hedberg 2005; O’Shea och Leavy 2013). En 
av de viktigaste faktorerna för att eleverna ska ha möjlighet att utveckla goda ämneskunskaper 
är att den enskilde läraren har en god förmåga att undervisa samt att den har goda 
ämneskunskaper (Skolverket 2003, s. 36; Henrick m.fl. 2015, s. 6).  
 
Resultatet i den här studien visar att lärare som deltagit i fortbildning i större utsträckning ägnar 
sig åt en undervisning i enlighet med den som i bakgrunden är karaktäriserande för en 
problemlösningsorienterad undervisning. Det vill säga en undervisning som för eleverna 
innebär att de får reflektera över olika strategier samt presentera och ta del av olika 
lösningsmetoder (Boaler 2011, s. 57–69; Ahlberg 1995; Asami-Johansson 2015). Lärare som 
inte får möjlighet att delta i fortbildning kan därför tänkas få svårare att utveckla elevers 
kunskaper och färdigheter genom en problemlösningsorienterad undervisning. Detta antagande 
görs utifrån studiens resultat kopplat till Ahlberg (1995) och Asami-Johansson (2015) som båda 
menar att en förutsättning för att utveckla elevernas kunskaper genom matematisk 
problemlösning är att elevernas lösningar synliggörs. Samtidigt menar Ahlberg (1995) och 
Asami-Johansson (2015) att det är elevernas slutsatser och upptäckter som ska driva 
undervisningen framåt. Resultatet i studien visar att lärare som inte deltagit i någon fortbildning 
i stor utsträckning är de som driver undervisningen framåt. Föregående visar sig genom att 
eleverna får ta del av lärarens lösningar och slutsatser istället för att själva få presentera och 
reflektera över egna och kamraters lösningar på problemet (Kramarski och Revach 2009, s. 
391–393; Wood 2006, s. 234–235; O’Shea och Leavy 2013, s. 313). 
 
En upptäckt som gjorts i denna studie är att lärare som genomgått fortbildning i matematisk 
problemlösning, oavsett hur den har organiserats, efter deltagandet tillämpar en annan teori om 
lärande i sin undervisning. Lärare praktiserar i större utsträckning än tidigare ett 
konstruktivistiskt perspektiv på lärande i sin undervisning. Resultatet visar att fler lärare 
använder sig av grupparbeten och en mer elevcentrerad undervisning vilket är typiska 
aktiviteter enligt den konstruktivistiska teorin (Kramarski och Revach 2009, s. 391–393; O’Shea 
och Leavy 2013, s. 303–306, 314; Wood m.fl. 2006, s. 234–235; Ho och Hedberg 2005, s. 247; 
Tarim 2009, s. 335–336; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 401–402). Den konstruktivistiska 
teorin bygger nämligen på att det är elevens egen aktivitet som ligger till grund för vilka 
kunskaper eleven kommer att utveckla (Engström 2006, s. 66; Säljö 2000, s. 49). Det finns ett 
samband mellan detta resultat och de teorier som beskrivs i bakgrunden. Boaler (1999, s. 16-18) 
liksom SOU (2004, s. 131) menar att en problemlösningsorienterad undervisning ska utgå från 
elevernas tankar och idéer om hur problemet ska lösas. Samtidigt förklarar de matematiken 
som ett kommunikativt och problemlösande ämne vilket resultatet av studien visar att lärare 
som genomgått fortbildning verkar ha förståelse för. Förståelsen visar sig genom att lärarna 
använder sig av andra metoder i sin problemlösningsorienterade undervisning i jämförelse med 
vad de gjorde innan fortbildningen och/eller i jämförelse med vad kollegor som inte deltagit i 
fortbildning gör.   
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I bakgrunden skrivs det att konstruktivismen bygger på att eleven själv konstruerar sitt lärande 
men det framgår också att lärande sker med hjälp av kommunikation. En viktig del för att 
utveckla nya begrepp är att få utrycka sig genom språket vilket är grunden enligt det 
sociokulturella perspektivet (Engström 2006, s. 70; Säljö m.fl. 2010, s. 183-191). En viktig del i 
denna teori är att kunskap utvecklas genom språklig kommunikation tillsammans med andra 
(Engström 2006, s. 70; Säljö m.fl. 2010, s. 183-191). I bakgrunden kan också läsas att 
problemlösning handlar om att eleven ska kunna värdera och reflektera över valda strategier för 
att bedöma olika lösningars relevans (Lester 1985, s. 45–47; Polya 2014, s. xvi–xvii; Skolverket 
2011b, s. 9, 26). De teorier från bakgrunden som här beskrivits kopplas till studiens resultat 
som visar att reflektion genom kommunikation utgör en stor del av undervisningen i de klasser 
där lärarna deltagit i fortbildning (Kramarski och Revach 2009, s. 391–393; O’Shea och Leavy 
2013, s. 303–306, 314; Wood m.fl. 2006, s. 234–235; Ho och Hedberg 2005, s. 247; Tarim 
2009, s. 335–336; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 401–402).   
 
Resultatet visar att flertalet av de förmågor som matematiken syftar att utveckla i olika 
utsträckning tillgodoses i de klasser där lärarna deltagit i fortbildning (Skolverket 2011a, s. 63). 
Eleverna ska genom undervisningen i matematik bland annat få möjlighet att utveckla sin 
förmåga att värdera valda strategier och metoder. Resultatet i studien visar att en stor del av 
undervisning i de klasser där lärarna fått fortbildning inom problemlösning utgörs av den typen 
av samtal (Wood 2006, s. 234–235; Kramarski och Revach 2009, s. 391–393). I bakgrunden 
framgår att en läroboksbaserad undervisning ofta utmärks av enskilt arbete där eleverna arbetar 
med en redan given lösningsmetod (Boaler 1999, s. 12-13, 107-109; Skolverket 2003, s. 19). 
Dessa teorier kan knytas till resultatet där det går att se att lärare som inte deltagit i fortbildning 
ofta ägnar sig åt en undervisning som karaktäriseras av få grupparbeten och få tillfällen där 
eleverna får möjlighet att utveckla sin förmåga att värdera och argumentera för strategier och 
metoder. Resultatet visar även att dessa lärare har svårt att låta eleverna arbeta med ett 
matematiskt problem utan att i någon fas av problemlösningsprocessen leda in eleverna på en 
given strategi för att lösa problemet (O’Shea och Leavy 2013, s. 313).  
 
Matematikundervisningen i skolan ska också ge eleverna möjlighet att utveckla sina förmågor 
att kommunicera, argumentera och analysera med matematiken som utgångspunkt (Skolverket 
2011a, s. 63). Studiens resultat visar att eleverna får stora möjligheter till den typen av 
interaktion och kommunikation när undervisningen leds av lärare som deltagit i fortbildning i 
matematisk problemlösning (Kramarski och Revach 2009, s. 391–393; O’Shea och Leavy 2013, 
s. 303–306, 314; Wood m.fl. 2006, s. 234–235; Ho och Hedberg 2005, s. 247; Tarim 2009, s. 
335–336; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 401–402).   
 
Resultatet i studien visar att lärarnas undervisning påverkas av den fortbildning de deltagit i. I 
de flesta fall har det medfört att lärarnas undervisning i större utsträckning utformas och 
karaktäriseras av ett konstruktivistiskt – och sociokulturellt perspektiv. Det har också resulterat 
i att undervisningen i stor utsträckning går till så som problemlösning och en 
problemlösningsorienterad undervisning beskrivs i bakgrunden. Viktigt att lyfta är att 
ovanstående diskussion om hur fortbildning påverkat undervisningen inte gäller alla lärare som 
deltagit i någon form av fortbildning. I resultatet framgår att en lärare efter att deltagit i 
fortbildning gått från en elevcentrerad undervisning till en mer lärarcentrerad undervisning (Ho 
och Hedberg 2005, s. 247). Resultatet visar också lärare som genom fortbildning blivit mer 
medvetna om problemlösningsprocessen men som trots det har svårigheter i att förändra 
undervisningen och det egna ledarskapet i förhållande till de riktlinjer som finns för att 
undervisning ska karaktäriseras av en konstruktivistisk – och sociokulturell syn på lärande 
(O’Shea och Leavy 2013, s. 303–304, 307–308, 313; Sakshaug och Wohlhuter 2010, s. 404, 
406).  
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Resultatet, liksom bakgrunden, i denna studie pekar på att fortbildning i matematik kan ses som 
ett fördelaktigt verktyg för att förändra lärares undervisning i matematisk problemlösning från 
en procedurinriktad – till en mer aktiv process. Studien visar att fortbildning kan organiseras på 
olika vis med olika fokus vilket i resultatet visar sig genom att lärarna fokuserar olika mycket på 
olika delar i problemlösningsprocessen. Samtliga studier visar att lärarens undervisning har 
genomgått någon typ av förändring efter deltagande i fortbildning. Att göra några 
generaliseringar om hur fortbildningen bör organiseras kan inte göras här då studien inte 
baseras på tillräckligt mycket forskning. Att fortbildning kan ses som en fördelaktig metod för 
att förändra matematikundervisningen i svenska skolan kan inte heller fastställas då studien 
baseras på forskning från andra delar av världen.   
        

7. Slutsats och förslag till fortsatt forskning 
 
7.1 Slutsats  
Den här studien visar att det sker en förändring i lärares undervisning efter deltagande i 
fortbildning. Majoriteten av de lärare som deltagit i fortbildning ägnar sig i större utsträckning 
än tidigare åt en undervisning som är likvärdig med den undervisning som i bakgrunden 
karaktäriserar en problemlösningsorienterad undervisning. Det kan inte göras någon 
generalisering att förändringen alltid ser ut enligt föregående beskrivning då studiens resultat 
visar att enstaka lärare efter deltagande i fortbildning använder en mer procedurinriktad 
undervisning än tidigare.  
 
Studien ger inblick i att ett arbete med matematiska problem innefattas av flera stadier i 
undervisningen. Dessa stadier är lärarens val av problem, introduktion av problemet, hur 
eleverna får förstå och arbeta med problemet samt hur problemets lösningar presenteras. En 
slutsats som dras av denna studie är att lärare som deltagit i fortbildning om matematisk 
problemlösning i olika utsträckning förändrar sitt sätt att undervisa inom ramarna för dessa 
stadier. Föregående slutsats baseras på de studier där det gjorts en jämförelse med lärarnas 
tidigare undervisning och/eller en jämförelse med de lärare som inte deltagit i fortbildning. En 
annan slutsats som dras är att fortbildning kan organiseras olika samt fokusera på olika 
pedagogiska metoder vilket resulterar i att deltagande i fortbildning kan förändra och påverka 
lärares undervisning på olika vis.  
 
7.2 Fortsatt forskning   
I den här studien har nya frågor uppstått som kan vara av intresse för fortsatt forskning inom 
området. I resultatdelen framkommer det att lärares undervisning med matematiska problem 
och deras uppfattningar om en problemlösningsorienterad undervisning ser olika ut beroende 
på vilken typ av fortbildning de deltagit i. Att undersöka vilken typ av fortbildning som är mest 
gynnsam för elevernas kunskapsutveckling är därför ett förslag till fortsatt forskning inom 
området.  
 
Ett annat förslag till kommande studier är att undersöka lärares uppfattningar om fortbildning i 
matematik. Resultatet i denna studie visar att det sker en förändring i lärares undervisning efter 
att de deltagit i fortbildning i matematisk problemlösning. Det kan därför vara av intresse att 
undersöka vad lärare har för erfarenheter av att delta i fortbildning i matematik. Upplever lärare 
att matematisk problemlösning är involverat i den fortbildning de deltagit i? Vilka erfarenheter 
har lärare av att undervisa genom matematisk problemlösning? Upplever lärare att fortbildning 
i matematik har förändrat hur de organiserar elevernas undervisning med matematiska 
problem?      
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