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Abstract 

Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om hur lärare i förskoleklass kan använda 

problemlösning i matematik i sin undervisning. Syftet konkretiseras i följande 

frågeställning: hur kan lärare använda problemlösning i matematik i sin undervisning 

för elever i förskoleklass? Arbetets frågeställning har besvarats genom att 

systematiskt söka efter forskning som kan besvara frågeställningen. Sökningarna har 

genomförts i databaserna Eric (EBSCO), Libris och Summon@Dalarna. Resultatet 

visar hur läraren kan förbereda för en undervisning där problemlösning används, hur 

han/hon kan välja och formulera ett problem, hur problemet ska presenteras för 

eleverna, hur läraren kan stötta eleverna när de stöter på svårigheter samt hur 

eleverna kan presentera sina lösningsförslag. Förberedelserna innebär att läraren 

väljer ett matematiskt område som eleverna ska arbeta mot. Lärarens val och 

formuleringen av problemet innebär att han/hon ska bestämma sig för vilken 

svårighetsgrad problemet ska vara på samt utforma det så att det innebär en 

tankeprocess för eleven. Lärarens presentation av problemet sker främst utifrån 

berättelsernas värld. När läraren ska stötta eleven under problemlösningsprocessen 

bör han/hon utgå från elevens sätt att tänka och de strategier han/hon använder. 

Elevernas presentation av problemet kan ske på flera olika sätt varav att eleverna ritar 

sitt lösningsförslag är det sätt som främst förekommer i resultatet. Läraren står inför 

flera val i hur undervisningen där problemlösning används ska bedrivas. Några av 

dessa val presenteras i det här arbetet. Undervisning som presenteras kan kopplas till 

flera av de mål och riktlinjer som är avsedda för elever i förskoleklass. Det visar på 

att undervisningen som presenteras i det här arbetet syftar till att bedrivas för elever i 

förskoleklass. 

Nyckelord: Matematik, problemlösning, undervisning, förskoleklass. 
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1 Inledning 
I den första delen i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 

(förkortas hädanefter ”Lgr11”) återfinns skolans värdegrund och uppdrag. I denna 

del framgår det upprepade gånger att eleverna ska ges möjlighet att pröva sig fram till 

olika kunskaper. T.ex. är det skolans uppdrag att främja elevernas vilja att pröva egna 

idéer samt att lösa problem (Skolverket, 2011b:8-10). I läroplanens andra del lyfts 

skolans övergripande mål och riktlinjer där återfinns bland annat de kunskapsmål 

som eleven ska ha uppnått när de gått ut grundskolan. Dessa kunskapsmål kallas för 

de övergripande kunskapsmålen. De övergripande kunskapsmålens grunder är att 

skolans verksamhet ska bygga på utforskande, nyfikenhet och lust att lära. Ett 

specifikt övergripande kunskapsmålen är att eleverna ska kunna lösa problem. 

(Skolverket, 2011b:13-14). 

Förskoleklassens verksamhet ska bygga på skollagen samt del ett och del två i Lgr11 

(se beskrivning av del ett och två i Lgr11 i ovanstående stycke). Den tredje delen i 

Lgr11 samt förskolans läroplan gäller inte för förskoleklassen. I Lgr11:s andra del 

återfinns de övergripande målen. De övergripande målen ligger till grund för 

kursplanerna och kunskapskraven i Lgr11:s tredje del. De övergripande målen ligger 

även nära målen som anges i förskolans läroplan. Därigenom bygger de övergripande 

målen en brygga för eleverna från förskola, till förskoleklass, till skola (Skolverket, 

2011a:1-3). Genom att utgå från de övergripande målen i sin verksamhet i 

förskoleklassen uppfyller läraren skollagens syfte med förskoleklass. I syftet framgår 

att elever i förskoleklass ska förberedas för fortsatt utbildning (Svensk 

författningssamling, 2010:800, 9 kap) (Svensk författningssamling förkortas 

hädanefter SFS). 

I föregående stycke framgår det att förskoleklassen ska vara en skolförberedande 

verksamhet. Det finns dock studier som visar att förskolans upplägg dominerar i 

förskoleklassen. Andra studier visar dock att förskoleklassen fungerar som den 

skolförberedande verksamhet den ska vara (Skolverket, 2014:12). I en granskning 

framförs att flera lärare i förskoleklasserna använder Lgr11:s tredje del vid deras val 

av kunskapsinnehåll till undervisningen. Det centrala innehållet och kunskapskraven i 

Lgr11:s tredje del är dock endast är avsett för elever i åk 1-9. Hälften av lärarna i 

granskningen använde inte de övergripande kunskapsmålen (som återfinns i Lgr11:s 

andra del) i planering och undervisning i förskoleklassen. Samarbetet försvårades 

därmed mellan förskola och skola när det inte fanns något som visade vilka 

kunskaper eleverna hade med sig från förskoleklassen. Dock framgick det att 

situationen såg något bättre ut inom arbetsområdena matematik och språkutveckling 

där tydligt uppställda mål fanns. Däremot kvarstod problemet vid några av de 

övergripande kunskapsmålen som vid t.ex. målet att eleverna ska lösa problem 

(Skolinspektionen, 2015:13, 18-19).  

Ovanstående granskning är en mindre studie vars resultat endast går att härleda till de 

undersökta skolorna. Den visar ändå att det finns lärare i förskoleklass som har svårt 
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att veta vilka kunskapsmål deras undervisning ska bygga på. Detta leder i sin tur till 

att det blir svårt för läraren att veta vad undervisningen ska innehålla. Granskningen 

visar även att det finns lärare som inte kopplar sin undervisning till de övergripande 

kunskapsmålen där bland annat förmågan att lösa problem återfinns. Det kan därmed 

ifrågasättas huruvida problemlösning används eller inte i undervisningen. 

Alla elever från förskoleklass till årskurs 9 ska lösa problem (Skolverket, 2011b:13). 

En granskning visar dock att undervisningen brister i utvecklandet av elevens 

förmåga att lösa problem (Skolinspektionen, 2009:8-10, 15-17, 21-23). Elever ska 

kunna lösa enkla vardagsproblem och en bra matematikundervisning innebär: ”…en 

balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kunskaper om matematikens 

begrepp, metoder och uttrycksformer.” (Skolinspektionen, 2009:16). Granskningen 

visar dock att eleverna endast undervisas i begränsade delar av matematikämnet varav 

problemlösning får mindre, eller ingen tid alls. Detta beror på att lärarna ofta utgår 

från läroboken i sin undervisning vilket medför att undervisningen endast behandlar 

de delar av matematiken som presenteras där. När eleverna i senare årskurser ska 

göra nationella proven behöver de dock visa sin förmåga att lösa problem vilket blir 

en svårighet när de fått för lite träning i det (Skolinspektionen, 2009:16). 

Sammanfattningsvis framgår det i Lgr11 att eleverna i förskoleklass bör få lösa 

problem (Skolverket, 2011b:13). Undervisningen i matematik brister dock och 

eleverna får för lite träning i att lösa problem (Skolinspektionen, 2009). Några lärare i 

förskoleklass har svårt att veta vilka kunskaper och förmågor eleverna i förskoleklass 

ska arbeta mot och får därmed svårt att veta vad undervisningen ska innehålla. Det 

framgår även att lärarna missade att koppla sin undervisning till de övergripande 

målen där förmågan att lösa problem återfinns (Skolinspektionen, 2015). Min 

fundering blir därmed: hur lärarna i förskoleklass kan lägga upp sin undervisning där 

problemlösning används? 

2 Bakgrund 
I detta avsnitt ges en närmare beskrivning av de centrala begrepp som återfinns i 

arbetet samt beskrivs det sociokulturella perspektivet som är en syn på lärande. 

2.1 Centrala begrepp 
Arbetet bygger på fyra centrala begrepp som får en närmare beskrivning i det här 

avsnittet. Dessa fyra begrepp är förskoleklassen, matematiskt problem, 

problemlösning och problemlösningsförmåga. 

2.1.1 Förskoleklassen 

Målgruppen i det här arbetet är elever som går i förskoleklass. Därmed ges en 

närmare beskrivning på förskoleklassen och dess uppdrag. Sedan 1 januari 1998 är 

kommunerna skyldiga att erbjuda alla barn som bor i Sverige möjligheten att gå i 

förskoleklass (SFS, 2010:800, 9 kap. och Wollbrand, utan årtal). Eleverna börjar i 

förskoleklass på höstterminen när de är sex år gamla men en del börjar tidigare (SFS, 

2010:800, 9 kap.). De flesta sexåringarna är inskrivna i förskoleklass (Wollbrand, u.å.). 

Förskoleklassens verksamhet ska pågå under ett läsår och omfatta minst 525 timmar. 
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Det är en avgiftsfri utbildning där läroböcker och läromedel ska finnas tillgängligt. 

Förskoleklassens verksamhet ska utgå från eleven och dennes behov och uppmuntra 

till social gemenskap. Syftet med förskoleklass är att eleverna ska förberedas för 

fortsatt utbildning samt inspireras till att fortsätta utvecklas och lära (SFS, 2010:800, 9 

kap.). 

Verksamheten i förskoleklass ska förhålla sig skollagen samt Lgr11:s del ett och 

tillämpliga delar av del två. I del två framgår bland annat riktlinjer för betygsättning 

vilket inte är aktuellt för elever i förskoleklass, därav tillämpliga delar av del två. Del 

ett i Lgr11 berör skolans värdegrund och uppdrag och del två berör övergripande 

mål och riktlinjer. Undervisningen i förskoleklass ska planeras och genomföras 

utifrån de övergripande målen (Skolverket, 2011a:1-3). Bland de övergripande målen 

framförs ett par kunskapsmål som elever i förskoleklass har att arbeta mot. Några av 

dessa kunskapsmål är följande: 

”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola… 

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i 

vardagslivet… 

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt, 

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med 

andra och känna tillit till sin egen förmåga…” (Skolverket, 2011b:13). 

Utöver de kunskaper eleverna ska utveckla lyfts lekens roll för elevers lärande och 

detta berör särskilt elever under de tidiga åren i skolan (Skolverket, 2011b:9). 

Eleverna börjar i förskoleklassen med olika erfarenheter och med en nyfikenhet och 

lust att lära. Det är lärarens uppgift att ta till vara på det (Skolverket, 2014:29). 

Undervisningen ska utgå från läroplanen och elevernas intressen. Den ska även 

gynna elevernas kunskapsutveckling (Skolverket, 2014:32). När läraren planerar bör 

han/hon fråga sig huruvida leken, elevens inflytande och kunskapsutvecklingen 

återfinns i planeringen. Lärandet genom leken ska vara ett inslag i förskoleklassen 

både i arrangerade och icke arrangerade situationer (Skolverket, 2014:34). 

2.1.2 Matematiskt problem 

Ett matematiskt problem är en matematikuppgift som uppfyller vissa kriterier. För 

det första ska det finnas en person som vill lösa uppgiften. Personen ska inte veta 

innan hur han/hon ska gå tillväga för att lösa uppgiften samt ska det krävas en 

ansträngning av personen för att lösa den (Taflin, 2007:11). Vidare beskrivs att ett 

problem även kan vara ett rikt problem.  

För att problemet ska definieras som rikt krävs det att uppgiften uppfyller ytterligare 

kriterier utöver kriterierna för ett problem. Ett rikt problem ska leda till att eleven 

använder sig av metoder och kunskaper inom matematik som han/hon dels har 

kunskaper om sedan tidigare menäven leda till att nya kunskaper och strategier 

prövas. För att problemet ska anses vara rikt ska samtliga elever ha möjlighet att lösa 

åtminstone delar av problemet. Efterföljande gruppdiskussion ska sedan leda till att 

eleverna diskuterar fram en lösning på problemet utefter deras gemensamma 

förmåga. Problemet ska därmed helst inte ha en slutgiltig lösning utan det ska gå att 
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komma tillbaka till samma problem upprepade gånger och fortfarande finna nya 

kunskaper i det. Problemet får inte heller vara för lätt att lösa för då anses det vara en 

rutinuppgift istället för ett problem (en uppgift kan dock vara ett problem för vissa 

och en rutinuppgift för andra medan ett rikt problem aldrig ska upplevas som en 

rutinuppgift för någon). Det ska även finnas flera möjligheter att lösa problemet på. 

Detta är en förutsättning för att elever på olika nivåer ska kunna arbeta och ta lärdom 

av det. Problemet ska därefter kunna presenteras på olika sätt med olika 

uttrycksformer för att passa olika elevers uttryckssätt. Var och ens olika lösningar ska 

leda till en matematisk diskussion i grupper där väsentliga idéer och metoder tas upp. 

I och med att problemet ska gå att lösas med olika strategier och metoder bygger 

problemet broar mellan olika matematiska områden. Det är lärarens uppgift att lyfta 

de sammanhang som framkommer vid lösandet av rika problem så att eleverna får 

möjlighet att upptäcka dessa och utveckla sin matematik ytterligare. Till sist ska 

arbetet med problemet leda till att eleverna utvecklar kunskaper som de kan använda 

för att framställa egna problem (Taflin, 2007:11-12, 15 och Hagland, Hedrén och 

Taflin, 2005:28 -30). När eleverna ska lösa rika matematiska problem är det viktigt att 

eleverna får gott om tid på sig för det är en tidskrävande process (Larsson, 2007:4). 

Ett rikt problem ger fler möjligheter till efterföljande reflektioner och diskussioner 

inom matematiken än ett problem (Hagland m.fl., 2005:28). 

2.1.3 Problemlösning och problemlösningsförmåga 

Problemlösning är den process som personen genomför när han/hon ska lösa ett 

problem (Taflin, 2007:36). För att eleven ska ha förmågan att lösa ett problem krävs 

det fyra kompetenser enligt Hagland m.fl. (2005:20-21) som i sin tur refererar till 

Schoenfeld. Det första är ”resurser” som innebär att eleven behöver matematiska 

kunskaper inom det område som problemet berör. Det innebär även att eleven ska 

ha en känsla för hur han/hon ska gå till väga vid lösning av problemet. Det andra är 

”heuristik” som innebär att eleven ska ha kunskap om, samt kunna använda olika 

strategier och metoder för problemlösning. Det tredje är ”kontroll”. Det innebär att 

eleven ska ha kontroll över vad han/hon gör under problemlösningsprocessen. De 

ska även ha förmågan att reflektera över sitt eget tänkande. Till sist är det 

”föreställning/tilltro” vilket handlar om elevens syn på sig själv som matematiker 

samt dennes uppfattning om matematiken (Hagland m.fl., 2005:20-21).  

Definitionen på vad problemlösning innebär skiljer sig åt mellan olika forskare 

(Taflin, 2007:36). Olika definitioner på problemlösning innebär en undervisning där 

problemlösning antingen används som målet med undervisningen eller ett medel i 

undervisningen (Hagland m.fl., 2005:13-14). En undervisning där problemlösning är 

målet med undervisningen har, genom åren, inneburit att undervisa om metoder och 

strategier som eleverna kan använda när de löser problem. Undervisningen syftar till 

att utveckla elevernas förmåga att lösa problem. Några av strategierna som kan 

användas vid problemlösning är att: rita, gissa och använda konkreta material. En 

problemlösningsmodell som det undervisats om är Pólyas problemlösningsmodell 

(Hagland m.fl., 2005:14). Pólya är en forskare vars problemlösningsmodell bygger på 

fyra faser som problemlösaren behöver gå igenom för att kunna lösa ett problem 

(Taflin, 2007:32, 37). Pólyas fyra faser är: 1. Skapa sig en uppfattning om problemet. 
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2. Göra upp en plan för lösning. 3. Genomföra sin plan. 4. Återgå till problemet och 

kontrollera resultatet (Hagland m.fl., 2005:14). Det som i Hagland m.fl. (2005:13-14) 

kallas för problemlösning som mål kallas i Taflin (2007:40) för 

matematikundervisning om problemlösning. Läraren bör inte ge en direkt 

undervisning i olika strategier för enligt Hagland m.fl. (2005:20) ger det inget. 

Problemlösning som medel innebär att eleverna får använda matematisk 

problemlösning för att uppnå nya kunskaper inom matematiken. Fokus ligger inte på 

elevernas förmåga att lösa problem (Hagland m.fl., 2005:14). Eleverna kan istället 

uppmärksammas på strategier under problemlösningsprocessen vid t.ex. redovisning 

i storgrupp där olika strategier lyfts fram av eleverna (Hagland m.fl., 2005:20). 

Problemlösning som medel kan även ses som en matematikundervisning via 

problemlösning. Matematikundervisning via problemlösning innebär att använda 

problemlösning för att introducera eleverna inför ett visst matematiskt område. Det 

innebär även att eleverna ska utveckla kunskaper om problemet som leder till att 

han/hon sedan kan se problemet som en rutinuppgift. Detta sätt att använda 

problemlösning kräver noggrant utvalda problem från lärarens sida (Taflin, 2007:41). 

Det finns flera fördelar med att inkludera problemlösning i undervisningen. 

Matematikundervisningen bör vara varierande och att använda problemlösning är ett 

bra bidrag till den variationen. En bra undervisning i problemlösning skapar inte bara 

variation utan även arbetsglädje och motivation hos eleverna till att lära sig 

matematik. Genom ett arbete med problemlösning får eleverna möjlighet att pröva 

sina kunskaper som de utvecklat inom matematiken. De får även möjlighet att 

utveckla nya kunskaper under diskussioner om deras lösningar med lärare och 

klasskamrater (Hagland m fl., 2005:7-8). 

2.2 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet på lärande riktar sig främst till utveckling av 

förmågor som är kulturella i sin karaktär t.ex. att lösa problem. Det sociokulturella 

perspektivet har sitt ursprung från Vygotskijs arbete. Han menar att människan 

använder materiella och språkliga verktyg för att förstå och utveckla sin omvärld. 

Detta kallas för mediering. De språkliga verktygen har människan störst nytta av som 

medieringsverktyg enligt Vygotskij och hela den sociokulturella traditionen. Språket 

gör att vi kan uttrycka oss i kommunikation med andra människor, det sätter ord på 

det vi upplever i vår omvärld och det gör att vi kan fördjupa vår förståelse. Språket 

samspelar dock med andra medierande verktyg för att uppnå lärande (Säljö, 

2014:297-303). Appropriering är ett annat viktigt begrepp inom den sociokulturella 

traditionen. Begreppet beskriver hur personen tillägnar sig kunskaper. Personen 

möter och lära känna nya kulturella redskap, t.ex. lösa problem. Personen ska sedan 

ta reda på hur de nya redskapen kan användas som medierande verktyg för att förstå 

och utveckla ytterligare kunskaper som finns runt om i världen Det vill säga en 

kunskap leder till en annan kunskap (Säljö, 2014:301-304). Vygotskij menar att alla 

människor kan tillägna sig nya kunskaper i olika situationer, människan är i ständig 

utveckling. Detta leder oss in på det han kallar för ”den närmaste proximala 

utvecklingszonen”. Den närmaste proximala utvecklingszonen innebär att den 
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förmåga eller kunskap, om ett visst begrepp eller ämne, som människan har ger 

han/hon möjligheten att utveckla nya kunskaper som ligger nära den tidigare 

förmågan eller kunskapen. I skolans värld blir det lärarens eller en kunnigare 

klasskamrats uppgift att ge den lärande eleven verktygen för att nå den nya 

kunskapen. Det stöd som läraren eller eleven ger till den lärande eleven kallas för 

”scaffolding”. När den nya kunskapen sedan är befäst kan den lärande eleven 

använda den på egen hand (Säljö, 2014:305-306) 

Det sociokulturella perspektivet är högaktuellt i dagens skola vilket det finns flera 

anledningar till. Dels är det på grund av att perspektivet inte vänder sig till någon 

speciell pedagogik eller skola utan att det går att använda i den ”vanliga” skolan. Det 

är lärarens ansvar att organisera samspelet så att eleverna får möjlighet att 

appropriera kunskaper. Dels är det aktuellt på grund av att lärandet och utvecklingen 

bygger på ett samspel mellan människor. Kunskaper finns runt om oss och genom 

kommunikation inom olika aktiviteter tar vi del av den kunskap som finns (Säljö, 

2014:306-307).  

3 Syfte 
Syftet med studien är att få ökad kunskap om hur lärare i förskoleklass kan använda 

problemlösning i matematik i sin undervisning. 

Arbetets syfte konkretiseras i denna frågeställning: 

 Hur kan lärare använda problemlösning i matematik i sin undervisning för 

elever i förskoleklass? 

4 Metod 

4.1 Design 
Arbetets frågeställning har besvarats genom en systematisk litteraturstudie. Det vill 

säga att svar på arbetets frågeställning har sökts i tidigare forskning som bygger på 

empiriska studier. Det krävs därmed att det finns ett tillräckligt antal studier av god 

kvalité inom det valda ämnet eller problemområdet (Eriksson Barajas, Forsberg och 

Wengström, 2013:27). Efter sökningen har litteraturen kritiskt granskats och därefter 

valdes litteratur som kan besvara arbetets frågeställning. Den utvalda litteraturen 

bygger på aktuell forskning. Målet är att all litteratur som berör ämnet eller 

problemområdet skall redovisas men detta är inte alltid möjligt på grund av praktiska 

och ekonomiska skäl (Eriksson Barajas m.fl., 2013:31-32). 

4.2 Sökprocessen 

4.2.1 Databaser 

De databaser som använts är Libris, Eric (Ebsco) och Summon@Dalarna. Eric 

(Ebsco) valdes framför ERIC (fritt tillgängligt) och ERIC (Proquest) då båda dessa 

databaser är en del av Summon@Dalarna. Valet av databaser utgick från 

rekommendationer som menar att det är inom dessa databaser som kvalitativa 

avgränsningar kan genomföras. Inom Eric (Ebsco) och Summon@Dalarna 

markerades att alla träffar ska vara ”peer-reviewed” och i Libris avgränsades 
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sökningen till endast avhandlingar. ”Peer-reviewed” innebär att litteraturen har blivit 

granskad på innehåll och kvalité av två oberoende experter (Eriksson Barajas m.fl., 

2013:62).  

Eric (Ebsco) är världens största digitala databas med litteratur inom pedagogik. 

Sökningar inom Libris innebär träffar på högskole- och universitetsbibliotek i 

Sverige. I Summon@Dalarna finns det mesta av de resurser som biblioteket på 

Högskolan Dalarnas kan erbjuda, t ex. böcker, artiklar, uppsatser samt databaser som 

t ex. ERIC (fritt tillgängligt) och ERIC (Proquest) (Högskolan Dalarna, 2015). 

4.2.2 Sökord och sökstrategi 

Bakgrunden samt en provsökning ledde fram till följande sökord: 

Sökord - svenska 

1. Matematik 

2. Problemlösning* 

3. Matematikundervisning 

4. Förskoleklass 

5. Yngre elever 

6. Yngre barn 

Sökord – engelska 

1. Mathematic 

2. Problem solving* 

3. Teaching mathematics 

4. Preschool children 

5. Younger students 

6. Younger children 

7. Grade 1 

8. First grade 

9. Kindergarten 

10. Nursery school 

De svenska sökorden användes i sökmotorn Libris och de engelska sökorden 

användes i Eric (Ebsco). I Summon@Dalarna användes både svenska och engelska 

sökord. 

Trunkering användes efter ”problemlösning” och ”problem solving” främst för att 

inkludera problemlösningsförmåga. Ingen översättning till engelska hittades på 

problemlösningsförmåga. Därmed användes trunkering för att inkludera flera möjliga 

sätt att definiera problemlösningsförmåga på engelska, t.ex. problem solving skills. 

I och med att arbetet fokuserar på elever i förskoleklass är elever i sex års ålder 

målgruppen för denna studie. Internationellt existerar inte förskoleklass på samma 

sätt som i Sverige. Därmed har fler engelska sökord tagits fram som internationellt 

sett kan omfatta elever i åldern sex år. 
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Innan den systematiska sökningen påbörjades utformades ett sökschema på hur 

orden skulle kombineras i olika sökningar. Sökord 4-6 av de svenska sökorden och 4-

10 av de engelska sökorden har som syfte att definiera målgruppen sexåringar och 

därmed var tanken att den booleska operatorn OR skulle användas mellan dessa ord. 

Sökschemat såg ut enligt följande: (inom parentesen återfinns ord som endast 

används vid sökning med de engelska sökorden):  

a) 1 AND 2 

b) 1 AND 3 

c) 1 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

d) 1 AND 2 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

e) 1 AND 3 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

f) 1 AND 2 AND 3 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

g) 2 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

h) 2 AND 3 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

i) 3 AND 4 OR 5 OR 6 (OR 7 OR 8 OR 9 OR 10) 

4.2.3 Sökningen 

Sökningen påbörjades i Libris med sökning a och b i ovanstående sökschema. Vid 

sökning c var tanken att sökningen skulle innebära träffar som innehöll sökorden ”1 

och 4” eller ”1 och 5” eller ”1 och 6”. Istället gav sökningen träffar på ”1 och 4” eller 

endast ”5” eller endast ”6”. Därmed utformades sökschemat om och en ny sökning 

påbörjades i Libris. Fortsättningsvis utgick sökningen från de tre första sökorden: 

matematik, problemlösning* och matematikundervisning. Vid ohanterligt många 

träffar kombinerades de tre orden med varandra och därefter med sökord 4-6 (eller 

4-10). Målet var att kombinera sökorden så att samtliga träffar berörande ämnet 

inkluderades. Under en och samma sökning i Libris återkom samma litteratur 

upprepade gånger då litteraturen återfanns som t.ex. både bok och e-bok. 

Sökningen fortsatte i Eric (Ebsco). Där användes samma strategi som i den andra 

sökningen i Libris. Dock användes de engelska sökorden vars enda skillnad är att de 

innehåller flera sökord som behandlar målgruppen. Sökningen utgick från de första 

tre sökorden för att sedan kombineras med varandra och/eller med sökord 4-10 om 

sökningen gav ohanterligt många träffar (fler än 150 träffar). Vid sökning på 1 AND 

2 AND 3 AND 7 gav det fortfarande ohanterligt många träffar. Därmed skrevs 

sökningen om till 1 AND "2" AND 3 AND "7" för att förtydliga att problem solving 

och grade 1 hör ihop. Utan att sätt citattecken kring dessa ord kunde en sökning på 

grade 1 ge träffar som t.ex. innehöll ”grade 4” och ”number 1”. Citattecknen kring 

dessa ord gav ett hanterbart antal träffar. Under sökningen i Eric (Ebsco) återkom 

samma litteratur flera gånger. Detta berodde bland annat på att författarna beskrev 

målgruppen med flera ord. Därmed gav t.ex. 1 AND 2 AND 4 samma träffar som 1 

AND 2 AND 5. Sökning på 1 AND 3 gav samma antal träffar som på endast 3. 

Detta beror på att sökningen 1 AND 3 endast innebär att skriva ”mathematic” två 

gånger. 

I Summon@Dalarna med de engelska sökorden gav sökningen ohanterligt många 

träffar oavsett hur sökorden kombinerades I tidigare sökningar utfördes inte 
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avgränsningen på årtalet 1998 och senare fören vid läsning av titeln. Denna 

avgränsning lades till direkt i sökningen i Summon@Dalarna. Sökningar 

genomfördes på t.ex. 1 AND 2 AND 3 AND 4 och 1 AND 2 AND 3 AND 5 osv. 

samt med avgränsningen år 1998 och senare för att minska antalet träffar. Dock 

minskade inte antalet träffar nämnvärt. Vid sökning på 1 AND 2 AND 3 AND 4 

med begränsningarna ”peer-reviewed” och årtal 1998 gav sökningen 1991 träffar. 

Därför prövades att, på denna sökning, lägga till begränsningarna: ”språk: engelska”, 

”endast fulltext” och ”endast tidskriftsartiklar”. Träffantalet minskades endast till 

1855 träffar. Därför valdes att sökningarna med de engelska sökorden i 

Summon@Dalarna inte skulle undersökas vidare (genom att läsa titel osv.). 

Sökningen i Summon@Dalarna med de svenska sökorden gav dock hanterligt många 

träffar och kunde därmed fortsätta undersökas.  

Det var endast sökningar i Eric (Ebsco) som ledde fram till den utvalda litteraturen. 

Dessa sökningar var: 

Tabell 1: Sökningar som ledde till den utvalda litteraturen. 

Eric 

(Ebsco) 

2015-12-02      

Sökord - 

engelska 

Begränsningar Antal 

träffar 

Läst titel 

och 

subjects 

Läst 

abstract 

Läst 

fulltext 

Vald 

litteratur 

1 AND 2 

AND 4 

Peer-reviewed 63 63 10 7 Kyttälä 

m.fl. (2013) 

Pramling & 

Pramling 

Samuelsson 

(2008) 

Huber & 

Lenhoff 

(2007) 

 

1 AND 2 

AND 9 

Peer-reviewed 73 73 7 6 Jacobs & 

Philipp 

(2010) 

Outhred & 

Sardelich 

(2007)  

2 AND 3 

AND 9 

Peer-reviewed 39 39 1 1 Champagne 

m.fl. (2014) 

 

4.3 Etiska aspekter 
De etiska aspekter som finns att ta hänsyn till vid en systematisk litteraturstudie gäller 

främst urval och presentationen av resultatet. I en systematisk litteraturstudie ska 

urvalet inte ske efter huruvida litteraturen stöder eller inte stöder arbetets 

frågeställningar (Eriksson Barajas m.fl., 2013:69-70). I detta arbete har inga 

urvalskriterier avsett att välja bort litteratur med en viss åsikt angående arbetets 
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frågeställning. Samtlig litteratur som ingår i studien ska redovisas samt förvaras på ett 

säkert sätt i minst tio år (Eriksson Barajas m.fl., 2013:70). Litteraturen i det här 

arbetet presenteras i ett senare stycke och den kommer att förvaras. Den utvalda 

litteraturen ska godkännas av en etisk kommitté eller att noga etiska överväganden 

ska ha utförts (Eriksson Barajas m.fl., 2013:70). Genom kommande 

kvalitetsgranskning har det granskats huruvida etiska överväganden har utförts i den 

utvalda litteraturen.  

4.4 Urvalskriterier 
Som nämnts tidigare började sökningen med en begränsning att litteraturen skulle 

vara ”peer-reviewed” (eller endast avse avhandlingar i sökmotorn Libris). Vid 150 

träffar eller färre lästes alla titlar (och subjects i sökmotorn Eric). Vilka abstract som 

lästes avgjordes genom att litteraturen skulle ha publicerats 1998 eller senare. Denna 

avgränsning valdes då förskoleklass infördes i det svenska skolsystemet 1998 och den 

utvalda litteraturen ska bygga på aktuell forskning (Eriksson Barajas m.fl., 2013:31). 

Urvalet för vilka abstract som skulle läsas avgjordes även genom att se om det 

framgick i titeln (subjects) om litteraturen berörde frågeställningarna i det här arbetet 

eller att den riktade sig till åldersgrupper kring målgruppen sexåringar. Endast 

litteratur som var skriven på engelska och svenska valdes att undersökas vidare då det 

är språken författaren behärskar.  

Vid läsning av abstract utgick urvalet fortfarande från att litteraturen skulle beröra 

arbetets frågeställning. T.ex. valdes litteratur bort som riktade sig till problemlösning 

men inte inom matematik och litteratur som riktade sig till matematik men inte 

problemlösning. Åldern framgick inte alltid i titel och subjects men vid en del 

tillfällen i abstract. Litteratur som berörde elever som gick i, det som i Sverige 

motsvarar, lågstadiet eller yngre valdes att läsas vidare. 

Fulltext skummades igenom på den litteratur som återstod. Samma urvalskriterier 

som vid läsning av abstract användes. Dock specificerades vilken målgrupp 

litteraturen skulle rikta sig till. Målgruppen för den utvalda litteraturens skulle vara 

elever i åldern sex år och/eller att eleverna går i en skolförberedande skolform. T.ex. 

är litteratur utvald som riktar sig till femåringar i Australien. Där börjar de dock i 

skolan när de är sex år, vilket innebär att eleverna har sitt skolförberedande år när de 

är fem år. En artikel valdes bort på grund av att fulltext inte kunde hittas. 

4.5 Kvalitetsgranskning 
All utvald litteratur är ”peer-reviewed”, vilket innebär att den är granskad på innehåll 

och kvalité av två oberoende experter (Eriksson Barajas m.fl., 2013:62). En 

kvalitetsgranskning har ändå genomförts på den utvalda litteraturen. Denna utgår 

från ett par kriterier som kvalitativ och kvantitativ forskning ska uppfylla för att anses 

vara forskning med god kvalité, enligt Eriksson Barajas m.fl. (2013).  

4.5.1 Kvantitativ forskning 

Dessa frågor har använts för att kvalitetsgranska litteraturen som bygger på 

kvantitativ forskning: 
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 Har de utfört ett slumpmässigt eller icke slumpmässigt urval? 

 Hur stort är bortfallet? 

 Hur många personer ingår i studien? 

 Hur förhåller de sig till etiska aspekter? 

 Ger resultatet svar på syftet med undersökningen? 

 Om reliabiliteten har diskuterats och värderats i undersökningen, vilket värde 

fick den? I annat fall vilket frågeformulär har använts i undersökningen? 

Ovanstående frågeställningar utgår från kriterier som framförs som viktiga vid 

kvantitativ forskning. Bland annat påverkar urvalet för huruvida det är en forskning 

med god kvalité eller inte. Urvalet kan vara slumpmässigt eller ett icke slumpmässigt. 

Ett slumpmässigt urval ger studien större möjlighet till att anses pålitlig. Validiteten 

för studien kan mätas i både intern och extern validitet. För en god intern validitet är 

bortfallet viktigt. Ett mindre bortfall är att eftersträva. Beroende på vad som 

undersöks påverkar bortfallet olika mycket och vid enkät- och intervjustudier får 

forskare alltid räkna med ett visst bortfall. För en god intern validitet är det även 

viktigt att forskaren är objektiv i sin bedömning. Utan en god intern validitet blir det 

bland annat svårt för forskaren att dra säkra slutsatser. Urvalet påverkar även 

studiens externa validitet som berör huruvida resultatet kan anses vara generaliserbart 

eller inte (Eriksson Barajas m.fl., 2013:93-100). Kvalitén på den kvantitativa 

forskningen påverkas även av urvalets storlek. Undersökningar där många personer 

inkluderas bör väljas framför undersökningar med få personer (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013:98). 

Etiska aspekter är viktiga att ta hänsyn till i all vetenskaplig forskning enligt Eriksson 

Barajas m.fl. (2013:70, 141). Det finns ett krav att all vetenskaplig forskning ska 

godkännas av en etisk kommitté eller att noggranna etiska överväganden har utförts. 

God etik inom forskning innebär bland annat att individerna ska skyddas mot skada 

eller men och att detta går före möjligheten att inhämta ny kunskap. God etik handlar 

även om att forskaren ska framföra resultatet på ett noggrant och välgrundat vis 

(Eriksson Barajas m fl., 2013:70, 141). 

En forskning med hög reliabilitet är en forskning med god kvalité. Vid 

presentationen av en del forskning beräknas och diskuteras reliabiliteten. Om 

reliabiliteten i forskningen får ett värde på 0,8 eller högre anses det vara en forskning 

med hög kvalité. Reliabiliteten på forskning kan även avgöras på vilket formulär som 

använts vid insamlingen av data. Ett etablerat formulär är att föredra medan ett 

formulär som formulerats för enbart en undersökning kan innebära lägre reliabilitet 

(Eriksson Barajas m.fl., 2013:102-105). 

4.5.2 Kvalitativ forskning 

God kvalité inom kvalitativ forskning utgår från andra kriterier än vid kvantitativ 

forskning (Eriksson Barajas m.fl., 2013:139). Dessa frågor har använts vid 

kvalitetsgranskning av litteraturen som bygger på kvalitativ forskning: 

 Beskrivs urvalsstrategin och är den relevant för att få fram information? 
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 Hur förhåller sig forskaren till etiska aspekter? 

 Ger resultatet svar på syftet med undersökningen? 

 Diskuteras resultatet mot tidigare vetenskaplig forskning? 

Urvalet i kvalitativ forskning har inte samma syfte som vid kvantitativ forskning. 

Bland annat beror det på att målet med kvalitativ forskning inte är att generalisera. 

Urvalet i en kvalitativ forskning utgår istället från huruvida personerna kan bidra till 

att få svar på forskningens syfte (Eriksson Barajas m.fl., 2013:136-139). 

Som nämnts tidigare är etiska aspekter viktigt för all forskning (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013:70,141). En god etik innefattar bland annat att redovisa resultatet på ett 

noggrant och välgrundat vis. Resultatet ska presenteras tydligt med en struktur och 

röd tråd så att det är enkelt för läsaren att förstå vad forskaren har kommit fram till. 

Resultatet ska utgå från insamlad data som tydligt framförs i resultatet (Eriksson 

Barajas m.fl., 2013:142). 

Det finns ett par kriterier att utgå från för att avgöra studiens validitet. Det är viktigt 

att forskaren, för en god kvalité, kan argumentera för sitt resultat och ställa det mot 

tidigare påståenden och argument. En tydlig diskussion och argumentation där 

resultatet i studien prövas och övertygar läsaren är viktigt för resultatets rimlighet 

(validitet) (Eriksson Barajas m.fl., 2013:142-145). 

Kvalitetsgranskningen visade att både litteraturen som använder sig av en kvantitativ 

och kvalitativ metod har varierad kvalité utifrån kvalitetsgranskningens kriterier. 

Samtlig litteratur brister på någon punkt men visar i huvudsak på en forskning med 

god kvalité. En närmare presentation av kvalitetsgranskningens resultat sker under 

nästkommande rubrik där det här arbetets litteratur presenteras 

4.6 Presentation av den utvalda litteraturen 
I detta avsnitt presenteras litteraturen som uppfyllde de tidigare nämnda 

urvalskriterierna.  

Variations in Both-Addends-Unknown Problems 

Champagne, Zachary M.; Schoen, Robert; Riddell, Claire M. (2014) 

Publicerad i: Teaching Children Mathematics. 

Syftet med studien är att undersöka ”both-addends-unknown problems”, det vill säga 

problem där två av termerna är okända. Med två okända termer får uppgifterna flera 

möjliga svar. Författarna vill dela med sig av sina erfarenheter av de observationer 

som genomförts samt ge förslag på klassrumsaktiviteter som utgår från dessa 

problem. Studiens syfte är även att förmedla hur läraren skapar ett ”both-addends-

unknown problem” samt hur läraren går tillväga för att lära ut dessa problem.  

Det är en kvalitativ forskning som genomförts i USA. Artikeln är en del av en större 

studie som pågått under fyra år och innefattat hundratals barn i lågstadieåldern. 

”Both-addends-unknown problems” riktar sig till elever som går i kindergarten till 

årskurs två.  
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Denna artikel anses vara en artikel med god kvalité utifrån samtliga punkter utom 

den sista i kvalitetsgranskningen. Den sista punkten berör huruvida resultatet i 

artikeln diskuteras mot tidigare forskning. Det går inte att finna någon tydlig 

koppling till tidigare forskning i artikeln. 

Mathematical Concepts Come Alive in Pre-K and Kindergarten Classrooms 

Huber, Lynn L. och Lenhoff, Rosalyn S. (2006) 

Publicerad i: Teaching Children Mathematics. 

Syftet med studien är att ge förslag på hur barnlitteratur kan leda till 

matematikinlärning. Matematikinlärning innebär i studien en tänkande, 

problemlösande och resonerande process.  

Det är en kvalitativ forskning som genomförts i USA. Det framgår inte under hur 

lång tid studien pågått men det är åtminstone över flera månader. Detta antagande 

görs utifrån att det framgår att en uppgift genomfördes med flera månaders 

mellanrum. Vilken ålder det är på eleverna som deltog i studien framgår inte heller. I 

titeln står det dock att eleverna går i ”Pre-K” och ”Kindergarten” och ett exempel i 

artikeln utgår från elever i åldern fem och åtta år. 

På andra punkten i kvalitetsgranskningen kan denna artikel ifrågasättas huruvida det 

är en artikel med god kvalité. Den andra punkten berör huruvida artikeln förhåller sig 

till etiska aspekter. I artikeln publiceras bilder på elevers teckningar och på dessa 

bilder står elevernas namn. På resterande punkter i kvalitetsgranskningen anses denna 

artikel ha god kvalité. 

Supporting Children's Problem Solving 

Jacobs, Victoria R. och Philipp, Randolph A. (2010) 

Publicerad i: Teaching Children Mathematics 

Syftet med studien är att undersöka hur lärare kan stödja/hjälpa elever som har 

svårigheter att lösa ett matematiskt problem.  

Det är en kvalitativ forskning som genomförts i USA. De personer som är 

involverade i studien är en lärare, fyra lärarstudenter och en elev på fem år och som 

går i ”kindergarten”. Artikeln utgår från en större studie med 131 blivande och 

praktiserande lärare. 

Eleven i studien nämns vid namn och det framgår inte om det är fingerat namn. 

Därmed kan artikelns kvalité ifrågasättas utifrån hur den förhåller sig till etiska 

aspekter. På resterande frågor i kvalitetsgranskningen anses artikeln dock ha god 

kvalité. 

The role of the working memory and language skills in the prediction of word 

problem solving in 4- to 7-year-old children. 

Kyttälä, Minna, Aunio, Pirjo, Lepola, Janne och Hautamäki, Jarkko (2013) 

Publicerad i: Educational Psychology. 
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Syfte med studien är att analysera hur elevernas verbala och visuellt–rumsliga 

arbetsminne och språkliga förmåga har för påverkan på deras förmåga att lösa 

matematiska ordproblem som presenterats muntligt. 

Det är en kvantitativ studie där finsktalande elever i Finland fick genomföra olika 

tester. Resultaten på testerna omvandlades till olika värden som sedan 

sammanställdes i tabeller. Åldern på eleverna var fyra-sju år med en medelålder på 

cirka sex år. Studien innefattar 116 elever från nio ”kindergarten” och ”preschools”.  

Det framgår inte i artikeln hur stort bortfallet är och därmed kan inte kvalitén 

avgöras på den punkten. På första punkten i kvalitetsgranskningen, som ifrågasätter 

om det utförts ett slumpmässigt eller icke slumpmässigt urval, framgår det att elever 

avsiktligt valts bort som inte uppnådde en viss nivå i språkliga egenskaper. Därmed är 

inte urvalet slumpmässigt. Dock var detta urval nödvändigt för att kunna mäta det 

undersökningen avsåg att mäta. Utöver det anses denna artikel vara en artikel med 

god kvalité. 

"A Problem Is Something You Don't Want to Have": Problem Solving by 

Kindergartners. 

Outhred, Lynne och Sardelich, Sarah (2005) 

Publicerad i: Teaching Children Mathematics 

Syftet med studien är visa att även yngre elever kan lösa ganska komplicerade 

problem samt att de kan utforma egna problem. 

Artikeln utgår från en kvalitativ forskning som genomförts i Australien. Samtliga 

elever i studien är i åldern fem år. Eleverna deltog i en problemlösningsaktivitet en 

gång i veckan i sexton veckor. Problemen som de arbetade med innehöll addition, 

subtraktion, multiplikation, division och enklare bråk som 1/2.  

Utifrån majoriteten av kvalitetsgranskningens punkter visar artikeln på god kvalité. 

De framgår dock namn i artikeln som inte framförs som fingerade namn. Därmed 

kan artikelns kvalité ifrågasättas på punkt två som berör huruvida forskaren har 

förhållit sig till etiska aspekter.  

Identifying and Solving Problems: Making Sense of Basic Mathematics 

through Storytelling in the Preschool Class. 

Pramling, Niklas och Pramling Samuelsson, Ingrid (2008) 

Publicerad i: International Journal of Early Childhood 

Syfte med studien är att undersöka var svårigheten ligger hos elever som ska 

presentera sin lösning på problemet som en illustration. De undersöks om 

svårigheten ligger i att utrycka sig genom en illustration, i det matematiska eller om är 

det att tolka matematiska begrepp i uppgiften. 

Det är en kvalitativ forskning som genomförts i en förskoleklass i Sverige. Studien 

utgår från att analysera en videoinspelning på en lärare och dennes klass på tjugo 

elever. Samtliga personer i studien talar svenska.  
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I artikeln presenteras dialoger med namn på eleverna. Det framgår inte om dessa 

namn är fingerade. Därmed kan artikeln brista när det gäller hur författarna förhåller 

sig till etiska aspekter. På resterande punkter i kvalitetsgranskningen visar artikeln på 

god kvalité. 

4.7 Dataanalys 
Den utvalda litteraturen har analyserats genom en innehållsanalys (Eriksson Barajas 

m.fl., 2013:163-164). Samtlig litteratur lästes först igenom upprepade gånger. Därefter 

klipptes delar ut från litteraturen som kunde besvara arbetets frågeställning. Dessa 

delar klistrades sedan in i ett nytt dokument. Den text som klistrats in i det nya 

dokumentet har analyseras för att finna teman och mönster som till sist kunde 

presenteras i resultatet. 

5. Resultat 
Syftet med arbetet är att få ökad kunskap om hur lärare i förskoleklass kan använda 

problemlösning i matematik i sin undervisning. I detta avsnitt presenteras delar från 

den utvalda litteraturen som kan besvara syfte och frågeställning. 

5.1 Lärarens förberedelser 

I förberedelserna för en lektion där problemlösning används ska läraren bestämma 

sig för vilka matematiska kunskaper som ska behandlas. Detta bör ske innan 

han/hon väljer ut vilket problem eleverna ska arbeta med (Champagne m.fl., 

2014:119, Huber och Lenhoff, 2006:227-229 och Outhred och Sardelich, 2005). När 

matematikområdet som eleverna ska arbeta med är valt kan förberedelserna innebära 

att välja passande barnlitteratur till det området. Barnlitteraturen ligger till grund för 

de problemlösningsuppgifter som presenteras för eleverna (Huber och Lenhoff, 

2006:227-229). Allt eftersom eleverna når nya kunskaper inom matematiken 

presenteras för nya matematikområden. Problemlösningsundervisnigen är 

strukturerad och pågår under en viss tid(Outhred och Sardelich, 2005). 

Förberedelserna kan även innebära att, under tidigare problemlösningstillfällen, 

undersöka hur eleverna tänker när de löser problem. I artikeln där ”both-addends-

unknown problems” presenteras menar författarna att läraren har mycket kunskap att 

hämta genom att undersöka hur eleverna tänker när de löser dessa problem. Bland 

annat får lärarna kunskap om hur de ska gå tillväga när de presenterar dessa problem 

för eleverna (Champagne m.fl., 2014:119-121). 

5.2 Välja och formulera problem 
Problemlösning ska innebära en tankeprocess för eleverna och problemen ska vara 

utformade därefter (Champagne m.fl., 2014:119, Huber och Lenhoff, 2006, Jacobs 

och Philipp, 2010 och Pramling och Pramling Samuelsson, 2008). I en artikel 

presenteras en typ av problem som kallas för ”both-addends-unknown problems”. 

Dessa problem kännetecknas av att två av termerna är okända i en uppgift vilket ger 

uppgiften flera möjliga svar.”Both-addends-unknown problems” kan delas upp i tre 

olika typer beroende på elevernas sätt att tänka när de löser dessa problem. Dessa tre 
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typer kallas för: ”placement-based problems”, ”attribute-based problems” och 

”model-dependent problems”. Ett ”placement-based problems” kännetecknas av att 

ett antal identiska föremål ska placeras på en av två åtskilda platser. Dessa objekt ska 

inte kunna särskiljas från varandra. Som exempel på ett ”placement-based problems” 

presenteras fem oidentifierade hamstrar som kan röra sig mellan en liten och en stor 

bur. Frågan är: på hur många olika sätt kan hamstrarna fördelar sig i respektive bur? 

Exempelvis kan tre hamstrar befinna sig i den lilla buren och två i den stora buren. 

Ett ”attribute-based problem” liknar ett ”placement-based problem”. Det enda som 

skiljer de åt är hur eleverna kan lösa de två problemen. Vid ett ”attribute-based 

problem” flyttar inte ett objekt från en plats till en annan utan istället är det objektet 

som ändras beroende på de olika möjliga lösningar som finns. Som exempel på ett 

”attribute-based problem” presenteras fem äpplen som kommer i en kartong. 

Kartongen kan innehålla både röda och gröna äpplen. Frågan är: hur många 

kombinationer av hur många röda respektive gröna äpplen som återfinns i kartongen 

kan uppstå? Den tredje och sista typen av ett ”both-addends-unknown problem” är 

”model-dependent problems”. Denna typ av problem kännetecknas av att det kan 

lösas som både ett ”placement-based problem” och ett ”attribute-based problem”. 

Det är elevens sätt att tänka som avgör hur det ska lösas. Ett exempel på ett ”model-

dependent problem” utgår från fem studenter som får svara på frågan om deras 

favoritglass är choklad eller vanilj. Frågan som sedan ställs till eleverna är: på hur 

många olika sätt studenterna kan fördela sig mellan att ha vanilj respektive choklad 

som favoritglass? Om eleverna väljer att lösa problemet genom att utgå från de fem 

studenterna och fördela dem mellan choklad respektive vanilj blir det ett ”placement-

based problem”. Om eleverna istället väljer att utgå från choklad respektive 

vaniljglass och fördelar sorterna mellan studenterna blir det ett ”attribute-based 

problem” (Champagne m.fl., 2014:117-118). 

Vid lärarens val och formulering av ett ”both-addends-unknown problems” bör 

han/hon tänka på hur frågan ställs (Champagne m.fl., 2014:119-121). Frågor med 

öppna slut är att föredra om läraren vill öppna upp för elevers tankeverksamhet. 

Deras svar på sådana frågor kan vara både oväntade och positivt överraskande för 

läraren (Huber och Lenhoff, 2006:226, 230). Svårighetsgraden på problemen varierar 

beroende på hur frågan ställs. T.ex. är det skillnad på att be eleverna att hitta ett sätt 

att sortera hamstrarna på mellan de två burarna och att be eleverna att hitta alla sätt. 

Även valet av hur stort antal eleverna ska arbeta med avgör svårighetsgraden och 

kräver därmed eftertanke från lärarens sida. T.ex. är det skillnad på att välja mellan 

två sorters glass och tre sorter (Champagne m.fl., 2014:119-121).  

Eleverna kan även få producera egna problem. I en artikel framförs att detta skedde 

först när eleverna hade arbetat med problemlösning under en period. Vid 

producerandet av egna problem utgick eleverna oftast från en struktur som följde 

den struktur som problemet de arbetat med hade. Även nya strukturer framgick och 

arbetet med att producera egna problem ansågs motivera eleverna (Outhred och 

Sardelich, 2005:152-153). 
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5.3 Lärarens genomförande 

5.3.1 Presentation av problemet 

Det framgår att matematikuppgifter kan utformas och presenterats med barnlitteratur 

som grund. Dessa matematikuppgifter löses sedan med problemlösning (Huber och 

Lenhoff, 2006). Problem kan även presenteras som en berättelse. Möjligtvis har detta 

som syfte att introducera problemlösning på ett lekfullt sätt för eleverna. Huruvida 

eleverna upplever det lekfullt framgår inte (Pramling och Pramling Samuelsson, 

2008:66). Det framgår även att problem kan presenteras utifrån barnlitteratur eller 

vardagliga händelser i elevens närhet (Outhred och Sardelich, 2005). Samtliga 

ovanstående tillvägagångsätt att presentera ett problem sker, på något vis, utifrån 

berättelsernas värld. Användandet av bra barnlitteratur har berikat hela 

matematikundervisningen. Barnlitteraturen och matematiken utgör tillsammans ett 

gyllene tillfälle för eleverna att se ett sammanhang mellan matematiken, böckerna och 

det verkliga livet. Matematiken blir genom kopplingen till det verkliga livet en 

aktivitet som motiverar eleverna (Huber och Lenhoff, 2006:226, 230). Det faktum att 

eleverna får utgå från en, för dem, bekant kontext är ett första steg till att de 

utvecklades och kan lösa allt svårare problem enligt Outhred och Sardelich 

(2005:148, 153). Problemlösningsuppgifter som presenteras som en berättelse kan 

dock innebära svårigheter för eleverna. I en artikel yttrade sig dessa svårigheter i att 

eleverna inte kunde skilja på om problemuppgiften var matematiskt eller praktiskt. 

Främst var det ordet ”dela” som innebar svårigheter för flera av eleverna. Några 

tolkade det rent matematiskt som ”division” medan andra elever såg det som en 

praktisk aktion där en kniv är nödvändig (Pramling och Pramling Samuelsson, 

2008:66, 73, 75). 

Problemen presenteras muntligt för eleverna då flera inte kan läsa än (Outhred och 

Sardelich, 2005:148). Även problemet som presenterades som en berättelse 

presenterades muntligt för eleverna (Pramling och Pramling Samuelsson, 2008). 

Matematiska ordproblem som presenteras muntligt för eleverna kan innebära 

svårigheter för eleven som inte är kopplade till deras matematiska förmåga. I de 

yngre åldrarna är det deras visuellt–rumsliga arbetsminne som påverkar deras 

förmåga att lösa matematiska ordproblem som presenteras muntligt för dem. Elever 

med ett gott visuellt-rumsligt arbetsminne har möjlighet att bilda och lagra mentala 

modeller av ordproblemen, vilket är extra viktigt när ordproblemen presenteras 

muntligt. Elevers visuellt-rumsliga arbetsminne påverkar därmed hur bra eller inte 

bra de löser dessa problem (Kyttälä m.fl., 2013:689). Det finns dock hjälpverktyg 

som eleverna kan använda för att komma ihåg (Outhred och Sardelich, 2005:148). 

5.3.2 Stötta 

Ibland uppstår det svårigheter för eleverna under problemlösningsprocessen och 

eleverna behöver stöttning för att komma vidare. Några elever behöver mer stöttning 

medans andra behöver mindre (Outhred och Sardelich, 2005:149). Läraren ställs 

inför ett val mellan många olika sätt att stötta eleverna framåt när de löser problem 

(Jacobs och Philipps, 2010:99-100). Fokus bör vara på att stötta eleven genom att 

diskutera med eleven utifrån dennes matematiska tänkande. Stöttningen ska bygga på 
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elevens sätt att tänka och inte lärarens. Detta sätt att stötta eleven är något som tar 

tid att utveckla hos läraren. Det är svårt då läraren ställs inför en situation där 

han/hon behöver agera snabbt och samtidigt tänka igenom sitt beslut noggrant. Till 

lärarens hjälp har tre punkter utformats som han/hon kan utgå från. För det första 

ska läraren se över vad han/hon vet om elevens strategier och förståelse inom 

matematiken, samt vad detta kunnande grundar sig på. För det andra ska läraren hitta 

ett sätt för eleven att använda dessa strategier och förståelse så att eleven vet hur 

han/hon ska gå vidare med problemet. Till sist ska läraren fundera över om han/hon 

har agerat utifrån elevens matematiska tänkande vid stöttningen och på vilket sätt det 

skedde. Om läraren kommer fram till att han/hon inte har utgått från elevens 

matematiska tänkande vid stöttningen kan det vara så att läraren inte hjälper eleven, 

utan istället löser problemet åt eleven (Jacobs och Philipps, 2010:102-104). Med rätt 

stöttning från lärarna kan eleverna lösa ganska komplicerade problem (Outhred och 

Sardelich, 2005:154). 

5.3.3 Elevernas presentation av lösningsförslag 

I följande studier är det främst lösningsförslag som eleverna ritat som presenteras: 

Champagne m.fl. (2014), Huber och Lenhoff (2006), Pramling och Pramling 

Samuelsson (2008) och Outhred och Sardelich (2005). Lösningsförslag på problem 

kan dock presenteras på olika sätt. T.ex. genom att eleven ritar, skriver eller att de 

genom en praktisk konstruktion eller ett arrangemang illustrerar sitt svar (Huber och 

Lenhoff, 2006:226). Problemet, som nämnts tidigare, där fem äpplen kommer i en 

kartong och antingen kan vara röda eller gröna kan presenteras på samtliga sätt som 

Huber och Lenhoff (2006:226) framför (Champagne m.fl., 2014:117). Lösningen på 

problemet kan ritas genom att äpplen ritas med de två färgerna i olika korgar och det 

kan skrivas i text. Det kan även, med t.ex. klossar och lådor eller med riktiga äpplen 

och kartonger, praktiskt konstrueras en lösning. Detsamma gäller med exemplet på 

ett ”model-dependent problem” (Champagne m.fl., 2014:117). Lösningen på hur 

många olika sätt studenterna kan fördela sig mellan att ha vanilj respektive choklad 

som favoritglass kan ritas, det kan skrivas ner och lösningen kan, med t.ex. studenter 

och glass, praktiskt konstrueras. 

I en artikel visade det sig att eleverna kan ha svårt att rita sina svar. Eleverna klarade 

det matematiska i en uppgift men får sedan svårt att få ner det i en illustration. Detta 

blev extra tydligt när läraren tillförde bilder till den berättade problemsagan. Läraren 

tillförde bilderna för att hjälpa eleverna men det blev istället svårare för de att rita 

egna illustrationer när lärarens bilder fanns i deras minne (Pramling och Pramling 

Samuelsson, 2008:74, 76). En annan artikel visar däremot en positiv bild av att elever 

får rita sina lösningsförslag. Eleverna fick kombinera sin presentation med att både 

rita och praktiskt konstruera sina svar. De fick rita sina lösningsförslag upprepade 

gånger under en längre tid. Från början var elevernas illustrationer ostrukturerade 

och därmed svåra att förstå medan de efter en tid blev bättre och mer strukturerade. 

Läraren betonade för eleverna att illustrationerna skulle innehålla både mängden i 

problemet och sambandet mellan de olika mängderna. Detta skulle träna eleverna på 

att finna en struktur (Outhred och Sardelich, 2005:149-150, 153). I båda ovanstående 

artiklar kompletterades illustrationerna med diskussioner med eleverna (Outhred och 
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Sardelich, 2005:149 och Pramling och Pramling Samuelsson, 2008:74). I den ena 

artikeln fick eleverna diskutera sina tankar om sin lösning av problemet. Elevernas 

lösningsförslag var både illustrerade och praktiskt konstruerade. Diskussionerna 

hjälpte både elever och lärare att få ett sammanhang mellan elevernas praktiska och 

illustrativa lösning och den metod de använt (Outhred och Sardelich, 2005:149). 

5.4 Sammanfattningsvis 
Sammanfattningsvis kan en undervisning där problemlösning används förberedas 

med att läraren väljer vilket matematikområde eleverna ska arbeta med. 

Förberedelserna kan även innebära att läraren undersöker hur eleverna tänker när de 

löser ett problem. Detta för att veta hur problemet ska utformas. Vid valet av 

problem finns en del aspekter som läraren bör tänka på. Exempelvis bör läraren 

fundera på: syftet med problemet, vilken typ av problem och svårighetsgraden på 

problemet. Eleverna kan även få formulera egna problem. När problemet ska 

presenteras för eleverna i de yngre åldrarna är det främst en muntlig presentation 

utifrån berättelsernas värld som framförs. Detta tillvägagångssätt att presentera 

problemet visar på både positiva och negativa erfarenheter för lärare. När eleverna 

löser problemet stöter de ibland på svårigheter. Läraren bör stötta eleven vidare 

genom att utgå från elevens sätt att tänka. Till sist framförs hur eleverna kan 

presentera sina lösningsförslag och att detta kan ske på flera olika sätt. Det är dock 

främst att eleverna får presentera sitt lösningsförslag genom en illustration som 

framkommer i resultatet. 

6 Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 
Metoden för det här arbetet är att systematiskt söka efter litteratur som kan ge ökad 

kunskap om hur lärare i förskoleklass kan använda problemlösning i matematik i sin 

undervisning. Förskoleklass är en skolform som är specifik för svensk skola vilket 

medförde att det var svårt att finna litteratur som berörde just dem. Endast en artikel 

bygger på en studie i just en förskoleklass i Sverige. För resterande artiklar har urvalet 

skett genom att målgruppen ska vara i samma ålder som eleverna i förskoleklass eller 

att de ska gå i liknande skolform som förskoleklassen. Därmed kan det ifrågasättas 

huruvida arbetet berör specifikt förskoleklassen. 

En styrka för arbetet är systematiken i sökningarna. De tre första orden 

kombinerades så att, om möjligt, alla träffar har undersökts. Sökningen började med 

endast ett sökord och om träffantalet var hanterbart undersöktes samtliga artiklar 

vidare. Vid ohanterligt antal träffar kombinerades först de tre första sökorden för att 

avgränsa sökningen. Endast om det fortfarande gav ohanterligt många träffar 

kombinerades de tre första sökorden med sökorden som beskriver målgruppen. 

Detta avgränsade sökningen ytterligare. Metoden med bland annat sökprocessen har 

därefter tydligt beskrivits i arbetet vilket ökar reliabiliteten.  

Sökningen i Summon@Dalarna gav ohanterligt många träffar med de engelska 

sökorden och därmed undersöktes inte dessa träffar vidare. Lägst antal träffar gav 

sökningen på 1 AND 2 AND 3 AND 10 med avgränsningarna ”peer-reviewed” och 
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årtal 1998 eller senare. Denna sökning gav 436 träffar. På grund av praktiska skäl 

fanns inte möjligheten att söka igenom 436 titlar eller fler. I Eric (EBSCO) framgick 

att sökord 10, som är ”nursery school”, inte gav ett relevant resultat. Vid sökningen 

på 1 AND 2 AND 3 AND 4 prövades ytterligare avgränsningar vilket medförde 

1855 träffar som lägst. Inga avgränsningar som prövades kunde få ner antalet träffar 

och därmed utelämnades sökningen i Summon@Dalarna med de engelska sökorden. 

Sökningen gick istället vidare till de andra databaserna. Målet är att all litteratur som 

berör ämnet eller problemområdet ska redovisas men detta är inte alltid möjligt på 

grund av praktiska eller ekonomiska skäl (Eriksson Barajas m.fl., 2013:31-32). I och 

med detta kan relevanta artiklar för det här arbetet ha gått förlorade vilket påverkar 

resultatet negativt. Artiklar från Summon@Dalarna hade kunnat både stärka resultat i 

arbetet men även motsäga sig det. Det är en liten studie med sex utvalda artiklar. 

Studiens omfång möjligtvis utökats om träffarna i Summon@Dalarna hade sökts 

igenom. 

Fem av artiklarna i det här arbetet använde sig av kvalitativa metoder och en använde 

sig av en kvantitativ metod. Artikeln som använde sig av en kvantitativ metod bidrog 

endast till en liten del i resultat. Studier som använder sig av kvantitativa metoder 

anses oftast mer generaliserbara än studier som använt sig av kvalitativa metoder. 

Dels är urvalet oftast större när kvantitativa metoder använts, dels har kvalitativa 

metoder oftast ett annat syfte än att generalisera (Eriksson Barajas m.fl., 2013:98, 

136). Därmed är generaliserbarheten för resultatet i det här arbetet låg vilket kan ses 

som en brist. Två av artiklarna har dock, trots att de använt sig av kvalitativa 

metoder, ett ganska stort urval på över 100 personer. Detta ökar generaliserbarheten 

för deras studie. Det här arbetet bygger endast på sex artiklar vilket medför att 

resultatet inte är generaliserbart.  

Samtlig litteratur i studien är vetenskapligt granskad på kvalité (peer-reviewed). Detta 

betyder dock inte att litteraturen alltid är av god kvalité. Därmed har en 

kvalitetsgranskning genomförts. Kvalitetsgranskningen visade att litteraturen i 

huvudsak är litteratur av god kvalité vilket kan ses som en styrka för arbetet. Samtlig 

utvald litteratur är relevant för att besvara syftet med det här arbetet och har därmed 

bidragit med relevant information till resultatet.  

6.2 Resultatdiskussion 
I det här avsnittet diskuteras hur läraren kan använda matematisk problemlösning i 

sin undervisning i förskoleklass. Med utgångspunkt från resultatet innebär det att 

diskutera vilka förberedelser läraren kan behöva göra, vad läraren kan behöva tänka 

på när han/hon väljer problem, hur problemet kan presenteras för eleverna, hur 

läraren kan stötta eleven längs vägen och hur eleverna kan presentera sina 

lösningsförslag. 

Vid förberedelserna inför att använda problemlösning i sin undervisning bör läraren 

bestämma sig för vilket matematiskt område eleverna ska arbeta mot (Champagne 

m.fl., 2014:119, Huber och Lenhoff, 2006:227-229 och Outhred och Sardelich, 2005). 

T.ex. framgick det i en artikel att lärarna började med att bestämma sig för vilket 
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matematiskt område eleverna skulle arbeta med, sedan bestämdes vilken 

barnlitteratur som skulle presenteras för eleverna för att till sist utforma ett problem 

utifrån barnlitteraturen (Huber och Lenhoff, 2006:227-229). Undervisning som utgår 

från ett matematiskt område är jämförbart med som kallas för problemlösning som 

medel. I bakgrunden framgår det att problemlösning kan användas i undervisningen 

som både medel och mål. Problemlösning som medel syftar bland annat till att 

eleverna får arbeta med problemlösning för att utveckla olika matematikkunskaper 

(Hagland m.fl., 2005:14 och Taflin, 2007:41).  

Problemet ska därefter väljas och formuleras. Det är lärarens uppgift är att utforma 

ett problem som eleverna sedan kan lösa. Det framkommer en typ av problem i 

resultatet som är anpassat elever i de yngre åldrarna. Denna typ av problem kallas för 

”both-addends-unknown problems”. ”Both-addends-unknown problems” delas 

dock upp i tre olika typer då de kan lösas på olika vis beroende på hur det 

formuleras. För att använda denna typ av problem i undervisningen bör läraren 

fundera över hur problemet ska utformas och vilken av de tre typerna av ”both-

addends-unknown problems” eleverna ska arbeta med (Champagne m.fl., 2014:117-

118). Det finns ytterligare aspekter för läraren att fundera över när han/hon utformar 

ett problem. För det första bör läraren fundera över huruvida problemet är utformat 

så att det innebär en tänkande process för eleverna (Champagne m.fl., 2014:119, 

Huber och Lenhoff, 2006, Jacobs och Philipp, 2010 och Pramling och Pramling 

Samuelsson, 2008). Om problemet innebär en tänkande process för eleverna syftar 

det till ett av kunskapsmålen som återfinns för elever i förskoleklass. I detta 

kunskapsmål framgår det att eleverna ska få lära sig att använda sitt matematiska 

tänkande (Skolverket, 2011b:13). För det andra bör läraren fundera över vilken 

svårighetsgrad problemet ska ligga på. Svårighetsgraden regleras genom 

formuleringen av problemet samt vilket antal eleverna ska arbeta med (Champagne 

m.fl., 2014:119-121).  

Det är lärarens uppgift att formulera problemet (Champagne m.fl., 2014:119-121). 

Problemet bör formuleras så att eleven inte vet innan hur han/hon ska lösa det samt 

att det krävs en ansträngning vid lösningen. Om eleven dessutom vill lösa problemet 

uppnår det kriterierna för ett problem enligt Taflin (2007:11). För att en uppgift ska 

vara ett problem ska det finnas en person som vill lösa uppgiften, personen vet inte 

innan hur han/hon ska gå tillväga samt ska det krävas en ansträngning av personen 

(Taflin, 2007:11). Används sedan problemet i undervisningen bör det innebära att 

eleverna får lösa problem, vilket är ett av de kunskapsmål elever i förskoleklass ska 

arbeta mot (Skolverket, 2011b:13). 

Som nämnts tidigare finns det tre typer av ”both-addends-unknown problems”. 

Dessa tre typer är ”placement-based problems”, ”attribute-based problems” och 

”model-dependent problems”. I resultatet kännetecknas ett ”model-dependent 

problem” av att det kan lösas som både ett ”placement-based problem” och ett 

”attribute-based problem”, det kan lösas på flera sätt. Eleverna löser ett ”placement-

based problem” genom att placera ett antal föremål på två åtskilda platser och ett 

”attribute-based problem” genom att ändra föremålen efter hur många möjliga svar 
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det finns (Champagne m.fl., 2014:117-118). I resultatet framförs även att eleverna får 

formulera egna problem. Detta sker dock när eleverna har fått arbeta med problem 

under en period (Outhred och Sardelich, 2005:152-153). Tidigare framgår att 

problemet ska utgå från ett matematiskt område.(Champagne m.fl., 2014:119, Huber 

och Lenhoff, 2006:227-229 och Outhred och Sardelich, 2005). Det framgår även att 

det går att påverka ”both-addends-unknown problems” svårighetsgrad (Champagne 

m.fl., 2014:119-121). Detta bör betyda att möjligheten finns att lägga 

svårighetsgraden på en nivå där eleverna kan lösa problemet samtidigt som det är en 

utmaning för dem. Som nämnts upprepade gånger ska problemet utformas så att det 

innebär en tänkande process för eleven (Champagne m.fl., 2014:119, Huber och 

Lenhoff, 2006, Jacobs och Philipp, 2010 och Pramling och Pramling Samuelsson, 

2008). Vilket bör betyda att problemet blir en utmaning för eleven. Ovanstående 

resonemang att: ett ”model-dependent problem” kan lösas på olika sätt, att det kan 

anpassas till olika svårighetsgrader, att problemet bör utgå från ett matematiskt 

område och att problemlösning så småningom leder till att eleverna kan lösa egna 

problem bör till viss del vara jämförbart med det, som Hagland m.fl. (2005) och 

Taflin, (2007), presenterar som ett rikt matematiskt problem. Ett rikt matematiskt 

problem ska leda till att eleven använder sig av metoder och kunskaper i matematiken 

som han/hon dels har kunskap om sedan tidigare men även leda till att nya 

kunskaper och strategier prövas. Alla elever ska ha möjlighet, att till viss del, lösa 

problemet samtidigt som det inte ska vara för lätt att lösa. Problemet ska gå att lösa 

och presenteras på olika sätt. Det ska bygga broar mellan olika matematiska områden 

(vilket det gör genom att problemet kan lösas på olika sätt) och det ska utveckla 

kunskaper som leder till att eleven kan framställa egna problem (Hagland m.fl., 

2005:28-30 och Taflin, 2007:11-12, 15). Ett ”model-dependent problem” uppfyller 

majoriteten av kriterierna för ett rikt problem. Dock framgår det inte hur ”model-

dependent problems” syftar till att använda tidigare och nya matematikkunskaper. 

Det framgår inte heller hur dessa problem kan presenteras på olika sätt. Detta 

framkommer dock i ett senare stycke.  

När ett problem har formulerats ska det presenteras för eleverna. I resultatet framgår 

det att problemen presenteras muntligt för eleverna med återkoppling till 

berättelsernas värld (Huber och Lenhoff, 2006, Outhred och Sardelich, 2005 och 

Pramling och Pramling Samuelsson, 2008). En artikel framför att problem även 

presenteras utifrån händelser i elevens närhet (Outhred och Sardelich, 2005). När 

problemet presenteras som en berättelse för eleverna kan lärarens syfte varit att 

presentera problemlösning på ett lekfullt sätt. Huruvida eleverna såg på 

problemlösningen på ett lekfullt sätt eller inte framgår dock inte (Pramling och 

Pramling Samuelsson, 2008:66, 73, 75). Om eleverna ser på problemlösning på ett 

lekfullt sätt när problemet presenteras som en berättelse kan det återkopplas till 

Lgr11. I Lgr11 framförs leken som ett viktigt inslag för elevers lärande i de yngre 

åldrarna (2011b:9). Om eleverna inte ser på problemlösning på ett lekfullt sätt när 

problemet presenteras som en berättelse bör läraren eventuellt ändra sin 

undervisning och ha med ett lekfullt inslag. Leken bör återfinnas i samtlig 

undervisning i förskoleklass (2014:34).  
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I resultatet framgår inget som tyder på att presentationen av problemet ska innebära 

att läraren ska presentera olika strategier eller metoder som kan användas vid 

problemlösning för eleverna (Huber och Lenhoff, 2006, Outhred och Sardelich, 2005 

och Pramling och Pramling Samuelsson, 2008). Detta tyder på att problemlösning 

används som ett medel i undervisningen (Hagland m.fl., 2005:14 och Taflin, 

2007:41). Hade det framgått att läraren ska inleda med att undervisa i olika metoder 

och strategier hade undervisningen istället syftat till problemlösning som mål. En 

undervisning där problemlösning används som mål syftar till att undervisa om de 

metoder och strategier som eleverna kan använda sig av när de löser problem 

(Hagland m.fl., 2005:14). 

En muntlig presentation av problemet utifrån berättelsens värld visar på olika utfall i 

undervisningen. Dels framgår det att bra barnlitteratur berikat hela 

matematikundervisningen och att det ger ett sammanhang för eleverna mellan 

matematiken och det verkliga livet (Huber och Lenhoff, 2006:226, 230). Detta 

sammanhang har setts som en början till att eleverna har löst allt svårare problem 

(Outhred och Sardelich, 2005:148, 153). Undervisningen i förskoleklass ska utgå från 

eleven och dess behov (SFS, 2010:800, 9 kap.). En undervisning som går att koppla 

till elevens verklighet bör kunna ses som en undervisning som utgår från eleven. I 

resultatet framförs även att problem presenterats utifrån det som skett i elevernas 

närhet (Outhred och Sardelich, 2005). Undervisningen i förskoleklass ska utgå från 

elevens intressen (Skolverket, 2014:32). Detta uppfylls om det som sker i elevernas 

närhet är sammankopplat med deras intressen.  

En undervisning där problemet presenteras muntligt som en berättelse för eleverna 

har även inneburit svårigheter för eleverna. En svårighet som uppstod för eleverna 

var att de hade svårt att skilja på om problemet var en matematisk uppgift eller en 

praktisk (Pramling och Pramling Samuelsson, 2008:73, 75). En annan svårighet 

berodde på det faktum att problemet presenteras muntligt för eleverna. Eleverna kan 

ha de matematiska kunskaperna men behöver även ett bra visuellt-rumsligt 

arbetsminne för att komma ihåg vad som presenterats muntligt för dem (Kyttälä 

m.fl., 2013:689).  

I ovanstående stycke framgår det att eleverna kan stöta på svårigheter när problemet 

presenteras för dem. Resultatet visar att eleverna även kan möta svårigheter när de 

löser ett problem (Jacobs och Philipps, 2010:99-100). När eleverna möter svårigheter 

behöver de stöttning från läraren för att ta sig vidare. Denna stöttning sker i 

diskussion mellan lärare och elev och bör utgå från elevens strategier, förståelse och 

dennes sätt att tänka. Stöttningen syftar till att ge eleven verktyg för att kunna gå 

vidare med sitt problemlösande (Jacobs och Philipps, 2010:102-104). Stöttning som 

sker genom diskussion, som utgår från eleven och som syftar till att ge eleven verktyg 

för att komma vidare går att jämföra med ett lärande utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Det är främst genom språket som vi delar våra kunskaper med varandra 

enligt Säljö (2014:297-303). De kunskaper eleven har innebär att de har väldigt nära 

till att utveckla nya kunskaper. För att ta sig vidare och utveckla nya kunskaper ska 

t.ex. läraren ge eleven verktygen för att nå den nya kunskapen. Det stöd som läraren 
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ger till eleven kallas för ”scaffolding”. När den nya kunskapen är befäst kan eleven 

använda den på egen hand (Säljö, 2014:305-306). Denna syn på lärande är högaktuellt 

i dagens skola enligt Säljö (2014:306-307). 

Slutligen ska eleverna presentera sina lösningsförslag. I resultatet sker detta främst 

genom att eleverna får rita sina lösningsförslag (Champagne m.fl., 2014, Huber och 

Lenhoff, 2006, Pramling och Pramling Samuelsson, 2008 och Outhred och Sardelich, 

2005). Det framgår dock att det finns flera sätt att presentera ett lösningsförslag på 

(Huber och Lenhoff, 2006:226). Dessa olika sätt går att använda på bland annat det 

exempel på ”model-dependent problem” som presenteras i resultatet (Champagne 

m.fl., 2014:117). I och med att ett ”model-dependent problem” kan presenteras på 

flera olika sätt uppfyller det ytterligare ett kriterium för ett rikt matematiskt problem. 

Detta kriterium syftar till att problemet ska kunna presenteras på olika sätt (Hagland 

m.fl., 2005:28-30 och Taflin, 2007:11-12, 15).  

Det framgår i resultatet att eleverna skulle presentera sina lösningsförslag som en 

illustration och att detta ibland innebar svårigheter för eleven. Svårigheten uppstod 

bland annat när eleven hade svårt att uttrycka sig i just en illustration (Pramling och 

Pramling Samuelsson, 2008:74, 76). Verksamheten i förskoleklassen ska utgå från 

eleven och dess behov (SFS, 2010:800, 9 kap.). Därmed bör eleven få möjlighet att 

presentera sitt lösningsförslag på flera sätt än enbart genom en illustration.  

Presentationen av lösningsförslaget kompletterades även med en diskussion 

(Outhred och Sardelich, 2005:149 och Pramling och Pramling Samuelsson, 2008:74). 

I en studie presenterades lösningsförslag som både en illustration och en praktisk 

konstruktion. I denna studie användes diskussionen för att få ett sammanhang mellan 

den illustrativa och den praktiska lösningen samt den metoden eleven använt. 

Diskussionen genomfördes i grupper med elever och lärare och tillförde något för 

samtliga parter (Outhred och Sardelich, 2005:149). Undervisningen i förskoleklass 

bör innehålla diskussioner eller åtminstone interaktion med andra. Undervisningen i 

förskoleklass ska uppmuntra till social gemenskap (SFS, 2010:800, 9 kap.). Elever i 

förskoleklass ska få ”…arbeta både självständigt och tillsammans med andra…” 

(Skolverket, 2011b:13). Kunskaper finns runt om oss och genom kommunikation 

inom olika aktiviteter med varandra tar vi del av den kunskap som finns (Säljö, 

2014:306-307). 

När eleverna har presenterat sitt lösningsförslag på ett problem bör det betyda att 

eleverna har arbetat med att lösa problem. Som det framgått tidigare är ett av 

kunskapsmålen för elever i förskoleklass att de ska få lösa problem (Skolverket, 

2011b:13).  

6.3 Slutsats 
Resultatet visar att problemlösning kan användas i undervisningen med utgångspunkt 

att eleverna ska arbeta mot ett visst matematiskt område. Lärarens presentation av 

problemet tyder också på en undervisning som syftar till att utveckla elevernas 

matematiska kunskaper och inte att undervisa i olika strategier och metoder som kan 

användas vid problemlösning. Problemlösning används därmed som ett medel i 
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undervisningen. Vid valet av problem framgår en typ av problem som går att 

formulera på flera olika sätt. Beroende på hur läraren formulerar problemet uppfyller 

det kriterierna för ett problem. Det finns även möjligheten att det kan uppfylla 

kriterierna för ett rikt matematiskt problem. Lärarens presentation för eleverna sker 

främst muntligt utifrån berättelsernas värld. Detta kan ske med olika utfall. Vissa 

gånger leder det till ett lyckat resultat och andra gånger medför det att eleverna får 

svårt att förstå. När svårigheter har uppstått framgår det att läraren kan stötta eleven 

utifrån dennes kunskaper och förmågor och att detta är ett sätt att bygga kunskaper 

utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande. Till sist ska användandet av 

problemlösning i undervisningen innebära att eleverna ska presentera sina 

lösningsförslag. Detta kan ske på olika sätt och det ska det få göra för att 

undervisningen ska vara anpassat till fler elever. Den undervisning som presenteras i 

resultatet kan kopplas till fler av de mål som elever i förskoleklass ska arbeta mot. 

Undervisningen bygger även på riktlinjer som är avsedda för förskoleklassen. En 

slutsats är därmed att: undervisningen som presenteras är en undervisning, där 

problemlösning i matematik används, för elever i förskoleklass. För att läraren ska 

kunna använda matematisk problemlösning i sin undervisning i förskoleklass krävs 

det att han/hon tänker igenom sina beslut och sitt agerande vid flera tillfällen under 

problemlösningsprocessen. Vilket också en slutsats i detta arbete. 

6.4 Förslag till vidare forskning 
Den systematiska sökningen gav endast en artikel som direkt berörde problemlösning 

i förskoleklass. Förskoleklass är en skolform som är specifik för Sverige vilket 

möjligtvis är anledningen till att forskning inom området är begränsad. Möjligtvis 

finns det mer forskning men att den inte fastnade i de sökningar som genomfördes i 

det här arbetet. Det skulle dock vara intressant att ha ytterligare forskning om 

problemlösning i just förskoleklass. 

I det här arbetet har det visats att problemlösning kan användas i förskoleklass. Det 

har även framgått att elever i samtliga årskurser i skolan får för lite träning i 

problemlösning. Som det nämns i ovanstående stycke är det dock i förskoleklass som 

det genomförts lite forskning. Utifrån detta faller intresset på att, för vidare 

forskning, undersöka varför lärare inte använder sig av problemlösning i 

förskoleklassen. 

Det skulle även vara intressant att undersöka till vilka mål lärarna i förskoleklass 

kopplar sin undervisning där problemlösning används. I det här arbetet tyder det på 

att undervisning där problemlösning används kan kopplas till flera av målen för 

elever i förskoleklass. Det framgår dock tidigare att fler lärare i förskoleklassen inte 

vet vilka mål de ska koppla sin undervisning till.  
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