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En problembaserad undervisning tillåter matematikundervisningen att vara utmanande 

och undersökande för eleverna. Till skillnad från den traditionella undervisningen är 

syftet att eleverna ska ställas inför problem som de får arbeta med för att komma fram till 

en lösning. Denna undervisningsmetod leder således till andra sätt att lära än den 

traditionella undervisningen. Syftet med denna litteraturstudie är att belysa hur en 

problembaserad undervisning kan komplettera den traditionella undervisningen för att 

utveckla elevers matematiska måluppfyllelse. För att undersöka detta genomfördes en 

systematisk granskning av forskning inom området. 

Resultatet är uppdelat efter tre forskningsfrågor som har i uppgift att besvara studiens 

syfte. Studien har identifierat vad som utmärker en problembaserad undervisning, som att 

det utgår från elevernas kunskapsnivå samt att det ger eleverna möjlighet att skapa sin 

egen förståelse. Läraren är en viktig del för lärandet och behöver besitta en hög 

yrkeskompetens för att maximera elevernas inlärningsmöjligheter. En problembaserad 

undervisning leder till resonemang och reflektion vilket främjar den djupa förståelsen för 

matematiken. Men, för att kunna resonera och reflektera krävs att eleverna har en god 

begreppsförståelse och besitter goda kunskaper inom metodval. 
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1. Inledning 

Kommer en problembaserad undervisning, som bygger på ett problembaserat lärande, att 

få en större plats i framtidens matematikundervisning? Inför vår kommande yrkesroll är 

det intressant att ta del av i vilken riktning den pedagogiska forskningen pekar. Under vår 

lärarutbildning och i den verksamhetsförlagda utbildningen har det väckts tankar om en 

problembaserad undervisning, som vi vill veta mer om. Framförallt på vilket sätt en 

sådan undervisning påverkar elevernas lärande och förståelse i matematik. I kursplanen 

för matematik är problemlösning en av fem förmågor som eleverna ska ges möjlighet att 

utveckla (Skolverket, 2019, s. 55). Det vi vill belysa i den här litteraturstudien är hur 

problemlösning som undervisningsmetod kan hjälpa eleverna till en ökad måluppfyllelse 

och förståelse för matematik.  

”Ett lärande inriktat mot förståelse är visserligen ofta svårare att uppnå, och 

tar mer tid än att endast memorera eller att kopiera, men ändå överväger 

fördelarna.” 

Lester & Lambdin, 2007, s. 98  

National council of teachers of mathematics, NCTM (2003, s. IX) anser att en 

problembaserad undervisning har en central roll i matematikundervisningen. Grevholm 

(2014, s. 231–233) lyfter fram hur ett problembaserat lärande kan främja elevernas 

matematiska utveckling i sin helhet. Författaren menar att utvecklingen sker genom att 

eleverna lär sig med förståelse, de minns bättre och de blir mer motiverade. Vi vill därför 

genom denna litteraturstudie belysa vad en problembaserad undervisning innebär i sin 

helhet och för elevernas förståelse. Samt hur lärare kan komplettera den traditionella 

undervisningen i matematik med detta arbetssätt. Vår bild av en traditionell undervisning 

i korthet är att läraren håller en kort presentation av ett matematiskt innehåll och visar en 

given lösningsmetod. Eleverna får därefter befästa den nya kunskapen genom repetition 

av liknande uppgifter i en lärobok. För att uppfylla studiens syfte genomförde vi en 

litteraturstudie som grundar sig på vetenskapliga texter vilka inriktar sig på en 

problembaserad undervisning från grund- och gymnasieskola.  

  



  
 

 

 

2. Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna litteraturstudie är att belysa vad forskningen säger om hur en 

problembaserad undervisning kan komplettera den traditionella undervisningen för att 

höja elevers matematiska kunskaper och därmed nå en ökad måluppfyllelse. Syftet med 

denna studie vill vi uppfylla genom att besvara nedanstående frågeställningar:  

1. Vad skiljer en undervisning som bygger på ett problembaserat lärande till skillnad 

från den traditionella undervisningen?  

2. Vilken roll har läraren i en undervisning som har problembaserat lärande som 

utgångspunkt? 

3. Hur bidrar en problembaserad undervisning till elevers matematiska förståelse? 

 

  



  
 

 

 

3. Bakgrund   

I bakgrunden presenteras styrdokumentens skrivningar kring problemlösning. Därefter 

följer en beskrivning av en problembaserad undervisning samt en definition av den 

traditionella undervisningen.  

3.1 Styrdokument   

Problemlösningens roll i grundskolans kursplan i matematik har under åren 

förändrats från ett lärande för problemlösning, via undervisning om problemlösning till 

att undervisa genom problemlösning (Palmér & van Bommel, 2016, s. 12). Kursplanen i 

matematik ger läraren ett stort utrymme för tolkning. Eftersom inga direkta direktiv ges 

har läraren ett friutrymme att planera hur undervisningen ska genomföras för att nå 

kunskapskraven. Skolmatematikens syfte i både grund- och gymnasieskolan berör flera 

centrala delar som en problembaserad undervisning utvecklar, bland annat att föra 

matematiska resonemang utifrån logiskt tänkande samt att reflektera över hur 

matematiken används och hur den fungerar i vardagen för att kunna se dess relevans och 

sammanhang (Skolverket, 2019a, s. 54; Skolverket, 2011, s. 90–91). Kunskapskraven för 

grundskoleelever genomsyras av förmågan att föra och följa matematiska resonemang. 

Eleverna ska bland annat kunna beskriva tillvägagångssätt och föra underbyggda 

resonemang om resultatets rimlighet. Eleverna ska vidare kunna föra resonemang kring 

hur olika begrepp relaterar till varandra samt redogöra för och samtala om 

tillvägagångssätt och bemöta matematiska argument som för resonemangen framåt 

(Skolverket, 2019a, s. 59–64). Kursplanens kommentarmaterial belyser 

problemlösningens roll och fångar upp många av de viktiga aspekter som en 

problembaserad undervisning medför.  

  

”Kursplanen i matematik tecknar bilden av ett kommunikativt ämne med fokus 

på användningen av matematik i olika sammanhang och situationer. Den lyfter 

fram matematik som en kreativ och problemlösande verksamhet och utgår från 

den tillfredsställelse och glädje som ligger i att förstå och kunna lösa problem. 

Genom undervisningen ges eleverna möjlighet att utveckla verktyg för att kunna 

beskriva och tolka situationer och förlopp samt formulera och lösa problem.” 

Skolverket, 2017, s. 5 

 



  
 

 

 

Gymnasieskolans kursplan ska likt grundskolans kursplan leda till att eleverna tillägnar 

sig goda kunskaper som de sedan kan använda för fortsatta studier, yrkesliv och i 

vardagen. Mer precist ska eleverna kunna använda sina kunskaper som redskap för att 

bland annat formulera, analysera och pröva antaganden och lösa problem. Likaså för att 

reflektera över sina erfarenheter och sitt eget lärande, värdera påståenden och 

förhållanden samt för att lösa praktiska problem och arbetsuppgifter (Skolverket, 2011, s. 

9).  

3.2 Traditionell undervisning  

Lester och Lambdin (2007, s. 96–97) beskriver en traditionell amerikansk undervisning. 

Typiskt för en sådan undervisning är att läraren presenterar typexempel av 

lösningsmetoder som eleverna i sin tur ska kunna använda. Eleverna får sedan befästa 

dessa metoder genom att genomföra uppgifter i en lärobok. Fokus är riktat mot att lära 

sig dessa givna metoder och att komma fram till ett korrekt svar.  Det råder en gemensam 

uppfattning om att läraren och facit är de enda matematiska auktoriteterna (Ibid).  

 

Jäder (2019, s. 1, 11) beskriver att den traditionella undervisningen vi ser i Sverige ofta 

grundar sig i att läraren håller en introduktion och sedan låter eleverna enskilt arbeta 

i matematikböckerna. Jäder menar vidare att denna typ av undervisning är mindre kreativ 

och utmanande för eleverna. Uppgifterna i läroböckerna består till största delen av 

rutinuppgifter där det medföljer ett exempel på en uträkning som eleven förväntas 

följa (ibid, s. 1–3). Lärarens roll i den traditionella undervisningen är att ge direkta 

instruktioner och förklaringar som eleverna kan ta till sig (Hård af Segerstad, Helgesson, 

Ringborg och Svedin, 1997, s. 30).  

  



  
 

 

 

3.3 Problembaserad undervisning, som bygger på ett 

problembaserat lärande 

Problembaserad undervisning har sedan 80-talet haft en central roll inom den 

pedagogiska forskningen då the National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) 

gav ut flera texter som betonade dess viktiga funktion för matematiklärandet (Lester 

1994, s. 660–661).   

Den problembaserade undervisningens idé bygger enligt Hård af Segerstad et al. (1997, s. 

9) på att: 

 Eleven placeras i centrum genom att lärandet utgår från elevens kunskap och 

förståelse av problemet. 

 Lärandet sker i en konkret kontext. 

 Eleven styr sin egen lärprocess. 

 Eleven skapar sin egen förståelse tillsammans med andra.  

Nationalencyklopedin (problembaserat lärande, u.å.) beskriver att en undervisning som 

bygger på ett problembaserat lärande utgår från att eleverna ställs inför ett problem 

de ska försöka lösa, i grupp eller enskilt, med handledning från läraren. Syftet är att 

eleverna ska utveckla sitt självständiga lärande, det vill säga skapa sin egen 

mening. Eleverna ges under lösningsprocessen möjlighet att själva formulera sina tankar 

och idéer. Processenen ska leda till att eleverna resonerar kring den matematik problemet 

berör. Dagens informations- och kommunikationssamhälle förutsätter att eleverna senare 

i livet kan lära och orientera sig på egen hand (ibid).  

 

Den problembaserade undervisningen har sin bakgrund i bland annat pragmatismen 

(Egidius, 1999, s. 35). Företrädaren John Dewey, med de inom pedagogiken kända 

slagorden “learning by doing”, beskrev sin pedagogiska teori som en problembaserad 

undervisningsmetod (Lundgren, Säljö & Liberg, 2010, s. 174). Dewey menade att 

lärande sker när eleverna ställs inför ett problem som de sedan behöver samla in fakta 

kring för att lösa. Eleverna behöver under lösningsprocessen gissa och testa sig fram för 

att finna en lösning (Egidius, 1999, s. 35). Hård af Segerstad et al. (1997, s. 29–31) 

menar att läraren har en annan roll i klassrummet vid problembaserad undervisning än 

vid traditionell undervisning.  

  



  
 

 

 

4. Metod  

I metodavsnittet redovisas hur informationssökningen till studien har genomförts och hur 

materialet vi använt oss av har analyserats. Utgångspunkten i analysen är 

litteraturstudiens syfte och frågeställningar.  

 

4.1 Informationssökning  

Sökningsprocessen inleddes med att definiera sökord utifrån syfte och frågeställningar. 

Sökningen breddades genom att identifiera synonymer samt engelsk översättning för 

att söka forskning på nationella och internationella arenor (Nilholm, 2017, s. 

42). Resultatrika sökord bestod främst av fraser som “problem-

based learning”, “early childhood education”, “matematiska problem” men 

även ”matematikundervisning”. I tabell 1 visas samtliga sökord och söktermer som 

använts i olika söktjänster för att få fram relevant material.  

 

Tabell 1, översikt över sökord och söktermer 

 Grundskola Problembaserat 
lärande 

Matematik 
 

Utbildning 

Synonymer “Elementary 
school”, 
“Primary 
education” 

Problem-based 
learning,  
Problem-centered 
learning 

Mathematics Education,  
instruction 

Bredare termer Early childhood  
education 

 Math* Learning, teaching 

Smalare termer    Matematik-
undervisning, 
“teaching  
methods” 

Relaterade  
termer 

“Elementary  
education” 

Problemlösning,  
problemsolving, 
“matematiska 
problem” 

  

 

Utifrån sökorden gjordes systematiska sökningar i olika söktjänster. Söktjänsterna som 

använts i studien är ERIC, SwePub och Libris. Sökningar gjordes också i andra 

söktjänster som Google Scholar, PRIMO och PsycINFO men utan att något mer relevant 

material hittades. 

   



  
 

 

 

När sökningarna i de olika söktjänsterna genomfördes användes olika begränsningar så 

som “peer reviewed” och “scholarly journals” för att få fram vetenskapligt material. I 

söktjänsten ERIC användes thesaurus för att precisera sökningen. Tidigare fritextsökning 

i ERIC gav 3304 träffar till skillnad från thesaurussökningen som gav 13 träffar. Nedan 

har vi exemplifierat hur en av våra sökningar i ERIC ProQuest såg ut.   

 

("Early Childhood Education" OR "Elementary Education" OR 

"Primary Education") AND "Problem Solving" AND 

"Problem Based Learning" 

 

Synonymerna inom parantes sammanbands med OR och de tillkommande sökorden 

sammanbands med AND.   

 

Vidare gjorde vi sökningar kring forskare inom ämnesområdet genom citeringar, 

handbooks och lärosäten, varpå aktuella författarsökningar genomfördes. Exempel på 

forskare vi sökte på var Johan Lithner, Eva Taflin och James Hiebert. Utifrån 

referenslistor följdes intressanta källor upp genom fortsatta kjedjesökningar. 

Nilholm (2017, s. 41) argumenterar för vikten av att litteraturstudier analyserar den 

forskning som forskarna själva finner relevant. Därav har kedjesökningar varit en del i 

vår sökningsprocess. Informationssökningen har alltså bestått av systematisk 

databassökning, författar- och publikationssökning. Vi har medvetet strävat efter att göra 

en bred och samtida litteraturstudie. Vilket blir tydligt då samtliga texter förutom en är 

publicerade från 2003 och framåt. Därav har heller inga avgränsningar gjorts som berör 

publikationsår eller ursprungsland. Studien har även behandlat olika publikationstyper så 

som tidskriftsartiklar, avhandlingar, konferensbidrag samt antologikapitel.   

 

I Figur 1 nedan visas ett flödesschema över hela sökningsprocessen. Den inledande 

överblickande litteratursökningen följdes av en första gallring där sökorden 

specificerades och förfinades, genom att använda kända forskningstermer som till 

exempel ”problem-based learning”. Därefter exkluderades sökresultaten i de olika 

söktjänsterna utifrån nyckelord och abstract samt ifall de inte var vetenskapliga. De 

texter som inte behandlade grundskole- och gymnasieelever, problembaserat lärande eller 

som kom för långt från vårt syfte med studien, till exempel att de handlade om 



  
 

 

 

sjukvårdsutbildning, sållades bort. De texter som vi tog med i vår litteraturstudie 

uppfyllde följande kriterier:  

 Texterna behandlar grundskole- och gymnasieelevers lärande i matematik  

 Texterna grundar sig i problembaserat lärande  

Därefter gick vi djupare in på de texter som återstod och läste igenom abstract och 

intressanta delar för att få en fördjupad förståelse. Slutligen sållades materialet i två 

omgångar efter att hela texterna granskats.  

 

 

 

Figur 1, Flödesschema över sökningsprocessen 

 

Det slutliga urvalet utefter relevans och ovan nämnda kriterier ledde fram till 

11 vetenskapliga texter som ligger till grund för denna litteraturstudie. Dessa finns 

sammanfattade i tabell 2.   

Litteratursökningar, 
fritext

• 4043 
träffar

Första gallring, 
specificering av 

sökord

• 56 
träffar

Relevansgranskning 
utifrån nyckelord 

och abstract

• 34 
träffar

Relevansgranskning 
fulltext

• 22 
träffar

Kvalitetsbedömning
• 11

träffar



  
 

 

 

 

 

Tabell 2, översikt av inkluderat material  

Författare Titel År Publikationstyp 
Behlol, M. G.; Akbar, R. A. 
& Sehrish, H. 

Effectiveness of Problem Solving Meth
od in Teaching Mathematics at Element
ary Level 

2018 Tidsskriftsartikel 

Cai, J. What research tells us about teaching 
mathematics through problem solving 

2003 Bokkapitel 

Firdaus, F. M.; 
Wahyudin & Herman, T. 

Improving Primary Students' Mathemati
cal Literacy through Problem Based Lea
rning and Direct Instruction 

2017 Tidsskriftsartikel 

Hibert, J. Signposts for teaching mathematics 
through problem solving 

2003 Bokkapitel 

Lester, F. K. & Lambdin, D. V. Undervisa genom problemlösning. I 
Lära och undervisa matematik -
internationella perspektiv 

2007 Konferensbidrag1 

Karlsson Wirebring, L.; Lithner, 
J.; Jonsson, J. B.; 
Liljekvist, Y.; 
Norqvist, M. & Nyberg, L. 

Learning mathematics without a suggest
ed solution method: 
Durable effects on performance and brai
n activity 

2015 Tidsskriftsartikel 

Shimizu, Y. Problem solving as a vehicle for 
teaching mathematicis: a japanese 
perspective 

2003 Bokkapitel 

Sidenvall, J. Att lära sig resonera: Om elevers 
möjligheter att lära sig matematiska 
resonemang 

2015 Licentiat-avhandling 

Taflin, E. Matematikproblem i skolan – för att 
skapa tillfällen till lärande 

2007 Licentiat-avhandling 

Wheatley, Grayson H . The Role of Reflection in Mathematics l
earning 

1992 Tidsskriftsartikel 

Yackel, E. Listening to children: informing us and 
guiding our instruction 

2003 Bokkapitel 

  
  

 
1 Lester och Lambdin (2007) ser ut att vara ett konferensbidrag, varpå den kan ses som en vetenskaplig 
text.   



  
 

 

 

 
4.2 Analysprocess  

I analysen av materialet låg vårt fokus på effekterna av problembaserat lärande för 

gymnasie- och grundskoleelevers matematiska kunskaper. För att sålla materialet 

identifierade vi vilka deltagargrupper studierna gällde, vad som har studerats samt med 

vilka teoretiska utgångspunkter som studierna genomfördes. De texter som exkluderades 

behandlade högskoleelever, lärare och lärarstudenter i högre studier eller problembaserad 

undervisning i ett sammanhang som inte berör grundskole- eller gymnasieelever.  

 

Texterna har sammanställts i en litteraturöversikt (se bilaga) där vi jämfört texternas 

innehåll och resultat. Denna översikt är uppdelad i kategorier som syftar tillbaka på 

studiens syfte och frågeställningar. Texterna analyserades utifrån de tre 

forskningsfrågorna. Vad skiljer en undervisning som bygger på ett problembaserat 

lärande till skillnad från den traditionella undervisningen? Vilken roll har läraren i en 

undervisning som har problembaserat lärande som utgångspunkt? Hur bidrar en 

problembaserad undervisning till elevers matematiska förståelse? Kategorierna ämnar ge 

en bild av om och hur en problembaserad undervisning kan komplettera den traditionella 

undervisningen. Utifrån denna gruppering jämförde vi texternas likheter och skillnader.   

 

 

  



  
 

 

 

5. Resultat  

Under resultatdelen presenteras, utifrån det analyserade materialet, vad som skiljer en 

undervisning som bygger på ett problembaserat lärande till skillnad från den traditionella 

undervisningen. Därefter beskrivs lärarens roll i en problembaserad undervisning. 

Slutligen behandlas hur den problembaserade undervisning kan bidra till elevers 

matematiska förståelse. 

5.1 Vad skiljer en undervisning som bygger på ett 

problembaserat lärande till skillnad från den traditionella 

undervisningen?  

Flera studier visar att möjligheten till resonemang och reflektion är två aspekter som 

skiljer en undervisning som bygger på problembaserat lärande från den traditionella 

undervisningen. Studier genomförda av Karlsson Wirebring, Lithner, Jonsson, Liljekvist, 

Norqvist och Nyberg (2015, s. 12–13), Wheatley och Grayson (1992 s. 535), Behlol, 

Rafaqat och Hifsa (2018, s. 241) belyser att detta är en viktig komponent för att tillägna 

sig en djup förståelse för matematiska begrepp och procedurer.  

Behlol, Rafaqat och Hifsa (2018, s. 241) menar att en undervisning som bygger på ett 

problembaserat lärande utgår från elevernas egna tankar och idéer vilka de ges möjlighet 

att utveckla och problematisera kring. Detta leder till att eleverna måste vara aktiva och 

själva resonera, pröva och slutligen komma fram till en lösning, utifrån de kunskaper de 

besitter. Behlol, Rafaqat och Hifsa (2018, s. 241) beskriver vidare att 

undervisningsformen ofta leder till en mer experimentell och kontextbunden väg till ny 

kunskap, vilket i sin tur leder till att eleverna blir delaktiga och intresserade av 

lärprocessen. Detta menar Lester och Lambdin, (2007, s. 96) skiljer från den traditionella 

undervisningen där begrepp och procedurer ska läras genom upprepande tillrättalagda 

uppgifter utan en relevant förankring och kontext. Wheatley och Grayson (1992 s. 533) 

lyfter fram att elever kan ha svårt att ta till sig matematik som är abstrakt och saknar 

kontext. De menar vidare att eleverna får ett annat utgångsläge om de får använda och 

utveckla den kunskap de redan besitter, för att ta till sig ny kunskap, som då blir 

användbar och begriplig. Wheatley och Grayson (ibid) tar även upp att den traditionella 

undervisningen tenderar att utgå från abstrakt matematik som ska appliceras på verkliga 

situationer. De lyfter fram att detta skiljer sig mot en problembaserad undervisning som 



  
 

 

 

tvärt emot utgår från verkliga situationer genom vilka eleverna ges möjlighet att upptäcka 

och generalisera matematiken.  

Karlsson Wirebring et al. (2015 s. 12) lyfter fram att den traditionella undervisningen inte 

i samma utsträckning leder till att eleverna får resonera kring uppgifter för att försöka 

förstå varför och hur svaret blir rätt. Sidenvall (2015, s. 36) delar denna uppfattning. 

Sidenvall har i sin studie kommit fram till att när eleverna inte vet hur de ska lösa en 

uppgift, söker de svaret genom att fråga en annan elev eller lärare om lösningen snarare 

än att fundera själva. Elevernas inställning till vad det innebär att förstå något är ofta att 

läraren eller studiekamraten delger svaret utan att förklara varför det svaret blev rätt 

(ibid, s. 37).  Likaså Hiebert (2003, s. 53–54) belyser att den traditionella undervisningen 

tenderar att ge eleverna lösningen för tidigt, vilket leder till att eleverna inte ges 

möjlighet att fundera på egen hand. I Sidenvalls (2015, s. 32) studie framkommer det att 

elever som enbart arbetar med läroboksuppgifter sällan ges tillfälle att resonera och 

reflektera på grund av läromedlets utformning. Det visade sig också att elevers fokus inte 

är riktat mot förståelse av varför en viss lösning är användbar. När eleverna frågar om 

hjälp leder inte förklaringarna, varken från andra elever eller lärare, till ökat resonemang 

eller reflektion över uppgiften (Ibid). Lester och Lambdin (2007, s. 97) drar slutsatsen att 

utan dessa komponenter kan utgången bli att eleverna endast lär sig fakta, formler och 

procedurer på ett ytligt och osammanhängande sätt. Elever som undervisas på detta sätt 

får ofta svårare för matematiken längre upp i skolsystemet. Sidenvall (2015 s. 39) menar 

att detta beror på att eleverna till slut inte kan hålla reda på alla olika begrepp och 

procedurer de har memorerat, utan tillräcklig förståelse för deras sammanhang. Lester 

och Lambdin (2007, s. 98) poängterar dock att eleverna behöver delges vissa kunskaper 

för att utveckla det egna kunskapsbygget och föra resonemang i denna process. Weathley 

och Grayson (1992, s. 539) bekräftar detta och menar att elever inte alltid kan lära sig 

genom att själva komma fram till en lösning.  

5.2 Läraren och läromedel i en problembaserad undervisning  

Sidenvall (2015, s. 36) menar att lärares och elevers uppfattningar om matematiklärandet 

behöver få nya influenser. Den rådande uppfattningen om att lärandet ska ske genom 

upprepning av presenterade begrepp och procedurer behöver berikas med infallsvinkeln 

att eleverna kan konstruera egna lösningsmetoder (ibid). Hiebert (2003, s. 54) lyfter fram 

att detta synsätt där eleverna förväntas möta utmaningar och svårigheter för att lära sig 



  
 

 

 

nya saker är nytt för många lärare. En uppfattning har varit att lärarens uppgift är att 

undanröja eventuella svårigheter för eleverna och framställa matematiken som enkel 

(ibid). Vidare menar Sidenvall (2015, s. 38) att lärarna skulle behöva få stöd och hjälp i 

sin utbildning respektive fortbildning. Lärarna kan då ges möjlighet att inhämta 

kunskaper om hur de kan undervisa på detta sätt. Lester och Lambdin (2007, s. 101) 

påpekar också att det kollegiala stödet och samspelet har en viktig roll för att en 

reforminriktad utbildning ska kunna börja ta plats. Sidenvall, 2015, s. 39 lyfter fram att 

läromedel ofta fungerar som en central ledstjärna i den svenska undervisningen. 

Sidenvall (ibid) menar att de flesta läromedel består till stor del av rutinuppgifter och 

skulle behöva utvecklas så att de ger möjlighet till resonemang och kreativitet i 

lärprocessen.  

Lester och Lambdin (2007, s. 97) poängterar att det ligger en stor utmaning för lärare att 

göra den problembaserade undervisningen givande för alla elever oavsett kunskapsnivå. 

Eftersom de problem som varje individ ställs inför måste knyta an, men även utmana de 

kunskaper eleven redan besitter. Hiebert (2003, s. 57) lyfter fram att variationen av 

elevers kunskaper och förmågor kan användas som en resurs i klassrummet, för att lyfta 

gruppens gemensamma kunskapsutveckling. 

5.3 Vilken roll har läraren i en undervisning som har 

problembaserat lärande som utgångspunkt? 

Taflin (2007), Lester och Lambdin (2007) och Shimizu (2003) belyser att läraren måste 

besitta en hög matematisk kompetens för att en problembaserad undervisning ska vara 

framgångsrik. Shimizu (2003, s. 208–209) betonar vikten av lärarens kunskap och djupa 

förståelse för matematiken som denne lär ut. Vidare förklarar Shimizu att läraren behöver 

vara väl förberedd genom att sätta sig in i olika lösningsmetoder som eleverna kan tänkas 

använda. Detta för att skapa sig goda förutsättningar att vägleda eleverna i deras 

lösningsförsök istället för att presentera en annan metod (ibid).  

Taflin (2007, s. 220) lyfter fram vikten av att läraren har kunskapen att kunna strukturera 

en undervisning som bygger på ett problembaserat lärande. Detta bekräftas av Lester och 

Lambdin (2007, s. 101) som betonar att läraren har en avgörande roll. Karlsson 

Wirebring et al. (2015, s. 241) menar vidare att ett väl utvalt och omarbetat problem ska 

ge eleverna möjlighet att en och en arbeta med problemet utifrån sina förmågor och 



  
 

 

 

förkunskaper. Cai (2003, s. 246) instämmer om vikten av att läraren valt ut ett rikt 

problem och att lärarens roll är avgörande för elevernas matematiska utveckling. Cai 

poängterar att läraren måste veta hur problemet ska användas för att kunna maximera 

elevernas inlärningsmöjligheter. 

 

Taflin (2007, s. 219) beskriver att under lösningsprocessen ska läraren ställa frågor till 

eleverna för att ta reda på om eleverna har förstått uppgiften. Genom kommunikationen 

får läraren reda på eventuella brister och svårigheter hos eleverna. Taflin föreslår att i 

detta moment kan läraren läsa upp problemet för en elev och på så vis komma ifrån 

lässvårigheter som kan sätta stopp för matematiklärandet (ibid). Yackel (2003, s. 107) 

lyfter fram hur viktigt det är att läraren under lösningsprocessen lyssnar på elevernas 

förklaringar och idéer för att styra sin undervisning därefter. Läraren kan genom att 

lyssna på eleverna få syn på elevernas förståelse för problemet samt deras kunskapsnivå. 

Yackel menar vidare att läraren sedan bör använda denna information för att på ett 

flexibelt sätt fortsätta sin undervisning utifrån elevernas förutsättningar och behov. Cai 

(2003, s. 247), Hibert (2003, s. 54) och Taflin (2007, s. 215) lyfter alla fram svårigheten 

att hjälpa och vägleda eleverna utan att ge för många ledtrådar som kan ta bort 

utmaningen att lösa problemet. Cai (2003, s. 247) problematiserar svårigheten med att 

vägleda eleverna individuellt och skriver att läraren ska kunna ställa utmanande frågor 

till eleverna efter deras kunskapsnivå. Taflin (2007, s. 215) anser att om det skulle finnas 

mer än ett svar till en uppgift ska läraren inte avslöja detta utan istället låta eleverna 

komma fram till olika svar vilket slutligen kan leda till en lärorik diskussion.  

Taflin (2007, s. 221) lyfter fram att ett viktigt lärandetillfälle är i slutet av lektionen. Då 

utvärderas elevernas lösningar i en lärarledd diskussion där läraren valt ut intressanta 

lösningar som presenteras i helklass. Shimizu (2003, s. 212) föreslår att diskussionen kan 

beröra likheter, skillnader och lämplighetsgraden av de olika presenterade lösningarna. 

Taflin (2007, s. 221) menar att de lösningar som presenteras ska bestå av olika 

lösningsmetoder och kan både vara korrekta och felaktiga. Vidare ska läraren följa upp 

och diskutera elevernas matematiska resonemang samt ta del av eventuella nya problem 

som eleverna på egen hand har skapat (ibid). Lester och Lambdin (2007, s. 97) menar att 

den lärarledda diskussionen ska ge eleverna tillfälle att fundera på sina egna och 

klasskompisarnas lösningsmetoder vilket hjälper eleverna att reflektera över den 



  
 

 

 

matematik de arbetat med. Shimizu (2003, s. 212) poängterar att läraren hela tiden 

behöver styra lektionen i riktning mot det lärandemål som lektionen är ämnad för.  

5.4 Hur bidrar en problembaserad undervisning till elevers 

matematiska förståelse? 

Lester och Lambdin (2007, s. 100) menar att inom forskningsområdet, som berör 

problembaserad undervisning, finns en ganska god och samlad bild av vilka effekter den 

ger på elevernas långsiktiga matematiska kunskaper och kompetenser. Flera 

forskningsstudier som analyserats i denna litteraturstudie visar att en problembaserad 

undervisning utvecklar elevernas matematiska förståelse på ett positivt sätt. Genom att 

den ger eleverna möjlighet att tänka, reflektera och komma fram till en egenproducerad 

lösning (Karlsson Wirebring et al., 2015; Behlol, Akbar & Sehrish, 2018; Weathley & 

Grayson, 1992; Firdaus, Wahyudin & Herman, 2017; Wood & Sellers, 1996).  

Behlol, Akbar och Sehrish (2018, s. 241) beskriver att genom denna undervisningsmetod 

kan eleverna utveckla sin förståelse och kunskap utifrån sin egen förmåga. Yackel (2003, 

s 114–113) instämmer i detta resonemang och lyfter fram att elever löser problem på ett 

sätt som är begripligt för dem själva, vilket är beroende av den förkunskap de besitter. 

Detta medför att det är orealistiskt att varje elev därmed ska lösa en uppgift på ett givet 

förutbestämt sätt med förståelse för vad de gör (ibid). 

Hiebert (2003, s. 53–54) belyser att en problembaserad undervisning bidrar med en 

djupare förståelse för vad de olika matematiska begreppen och procedurerna innebär. Det 

vill säga att eleverna får en djup förståelse för de olika begrepp och procedurer de 

hanterar. Vidare beskriver Shimizu (2003, s. 207–208) den japanska undervisningen som 

bygger på ett problembaserat lärande. I Japan finns en övertygelse bland lärarna om att 

förståelse uppnås bäst under den lösningsprocess som eleverna ställs inför vid ett 

matematiskt problem samt den efterföljande reflektionen över olika lösningsmetoder. 

Lärarna strävar efter att eleverna ska kunna lösa problem på olika sätt och att uppmuntra 

eleverna till att hitta den mest effektiva och eleganta lösningen (ibid). 

Om eleverna utvecklar en djup förståelse menar Lester och Lambdin (2007 s. 97–99) att 

detta leder till ytterligare positiva effekter. Forskarna beskriver att förståelse leder till 

ökad motivation genom den belöning och positiva känsla som uppstår när eleverna 



  
 

 

 

lyckas ta sig igenom och lösa en svårighet. Det blir även lättare att minnas och komma 

ihåg det man lärt sig. Utantillinlärning är således kortvarig eftersom kunskapen är 

osammanhängande på grund av att den djupa förståelsen saknas. Detta kan tillexempel 

ske när man memorerar fakta inför ett provtillfälle. Vidare beskriver Lester och Lambdin 

(2007, s. 97–99) att det blir lättare att ta till sig ny kunskap eftersom den byggs vidare på 

begrepp och procedurer som eleverna känner väl och har goda kunskaper om. Detta ger 

eleverna en större möjlighet att kunna använda kunskapen i nya situationer.  

Karlsson Wirebring et al. (2015, s. 12) påvisar i sin studie att ett lärande med förståelse 

medför en mindre kognitiv ansträngning när kunskapen ska användas i nya situationer. 

Karlsson Wirebring et al. (ibid) har upptäckt att vid ett test skiljer sig hjärnaktiviteten 

mellan elever som har undervisats genom utantillinlärning och elever som skapat sin 

egen förståelse. En möjlig anledning till detta kan vara att en problembaserad 

undervisnings lösningsprocess bearbetas mer aktivt och därför befästs bättre i minnet 

(ibid).  

 

  



  
 

 

 

6. Diskussion 

I detta avsnitt följer en diskussion både kring studiens metod och resultat. Diskussionen 

behandlar litteraturstudiens tillförlitlighet och tillvägagångssätt respektive resultatets 

betydelse och rimlighet.  

6.1 Metoddiskussion  

Litteraturstudiens informationssökning utgick från sökningar på matematikundervisning 

som riktar sig mot en problembaserad undervisning inom grund- och gymnasieskolan. 

Sökningarna genomfördes i olika söktjänster för att vidga studiens underlag. Vi fann att 

den svenska forskningsarenan inom området är begränsad, vilket ledde till att vi sökte 

internationell forskning. Likaså fick studiens kriterier breddas till att inkludera 

gymnasiet, detta på grund av svårigheten med att finna studier genomförda med 

inriktning på grundskoleelever. Begränsningen blir tydlig främst inom den svenska 

arenan då forskarna refererar både till sig själva och till varandra. Detta ledde till att 

kedjesökningar gjordes för att komma fram till ursprungskällorna. Vidare genomfördes 

internationella sökningar utifrån engelsk översättning av våra sökord. I detta moment 

fann vi nyttan av thesaurussökning som hjälpte oss att hitta synonymer och därmed 

relevant material. Thesaurussökningen gav sökorden en hög träffsäkerhet.  

En svårighet som uppstod under informationssökningen var att forskningsområdet 

använder sig av olika begrepp, till exempel “creative mathematically founded reasoning” 

(CMR) och “problem-centered learning” för att beskriva problembaserat lärande. Genom 

att identifiera dessa begrepp fick vår studie ett bredare perspektiv än om vi endast använt 

begreppet “problem-based learning”. Forskningsgruppen Karlsson Wirebring et al. (2015 

s. 7) förklarar att CMR går ut på att eleverna genom eget resonemang ska komma fram 

till en lösningsmetod. Vi ser att CMR och dess innebörd har stora likheter med en 

problembaserad undervisning, därför valde vi att inkludera denna studie som ett underlag 

för analysen.  

Litteraturstudien behandlar problembaserad undervisning i större utsträckning än den 

traditionella undervisningen. De studier som ingår i analysen syftar till att undersöka nya 

möjligheter i matematikundervisningen och därav granskas inte den traditionella 

undervisningen på samma sätt. Detta medför att den traditionella undervisningens 

perspektiv inte representeras i samma utsträckning, vilket speglas i resultatet. Vi anser 



  
 

 

 

ändock att det använda materialet besvarar studiens forskningsfrågor, eftersom de 

behandlar och jämför de olika undervisningsmetoderna. Vi drar därför slutsatsen att 

materialet är tillräckligt täckande för att resultatet av vår analys ska uppnå god validitet.  

Det slutgiltiga materialet från informationssökningen analyserades objektivt och 

systematiskt utifrån samma bedömningskriterier för studiens reliabilitet. Det faktum att vi 

har varit två som har analyserat materialet stärker vårt arbete. Våra enskilda tolkningar av 

materialet diskuterades, vilket ledde till ytterligare infallsvinklar och fördjupningar. 

Materialet analyserades sedan utifrån likheter och skillnader för att besvara våra 

forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan berör vad som skiljer de två olika 

undervisningsmetoderna åt. Vi identifierade flera möjliga aspekter som tillexempel 

klassrumsklimatet men valde att inte ta med dessa då arbetet blivit för stort. De aspekter 

vi tagit med i litteraturstudien centreras kring undervisningen. De olika studiernas 

tillvägagångssätt visar en samstämmig bild kring våra forskningsfrågor, vilket vi också 

anser styrker vår litteraturstudies tillförlitlighet.   

Litteraturstudiens internationella bredd ökar studiens styrka och pålitlighet. Studien 

behandlar forskning från bland annat Sverige, USA, Pakistan och Japan. Vidare är 

litteraturstudien aktuell för lärare och lärarstudenter då den kan ge inspiration till 

planering och genomförande av matematikundervisningen. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Litteraturstudiens resultat visar att en undervisning som bygger på ett problembaserat 

lärande kompletterar den traditionella undervisningen på ett mycket bra sätt. Utifrån de 

studier som vi tagit del av ser vi att den problembaserade undervisningen bygger på ett 

utforskande och upptäckande inlärningssätt. Detta tillåter eleverna att engagera sig i 

matematiken på ett annat sätt än den traditionella undervisningen, vilket vi tror är ett bra 

komplement. Utifrån resultatet kan vi identifiera flera aspekter som skiljer mellan den 

traditionella undervisningen och en problembaserad undervisning. En möjlig slutsats som 

kan dras är att en problembaserad undervisning leder till att eleverna får en djupare 

förståelse för matematiken och befäster kunskapen på ett bättre sätt. I denna 

litteraturstudie har flertalet studier jämfört elevers prestationer efter att de undervisats 

med traditionell metod respektive problembaserad metod (Karlsson Wirebring et al., 



  
 

 

 

2015, s. 12–13; Wheatley & Grayson, 1992 s. 535; Behlol, Rafaqat & Hifsa,2018, s. 241; 

Firdaus, Wahyudin & Herman, 2017 s. 217). Studierna har genomförts i olika 

världsdelar, i olika åldrar och i skolor i stadsmiljö respektive landsbygd. Samtliga studier 

kommer fram till att den problembaserade undervisningen är framgångsrikt för elevernas 

förståelse och prestation.  

I den analyserade forskningen kan vi se att en djup förståelse betonas. Wheatley och 

Grayson (1992, s. 533–534) ger ett tydligt exempel (se Figur 2) på när eleven lärt sig en 

procedur utan att ha förståelse för den. Eleven ska subtrahera ett större tal från ett mindre 

tal. Eleven tar hjälp av en inlärd algoritm och börjar sin uträkning utan att reflektera över 

differensens rimlighet. När eleven kommer till hundratalen uppstår problem. Det eleven 

nu undrar är vart hon ska växla ifrån. Vilket förklarar att hon enbart lärt sig 

tillvägagångsättet utan förståelse för vad som sker.  

   

Wheatley & Grayson (1992, s. 534) 

Figur 2, Exempel över en elevs uträkning med given metod 

 

Vi anser att förståelsen är nödvändig för elevernas fortsatta lärande och kunskapsbygge. 

Saknar eleverna en djup förståelse för begrepp eller procedurer kan det leda till 

svårigheter längre fram i både utbildningen och vardagen. Undervisningen har en tendens 

att skynda fram. Lärarens målsättning och fokus måste vara att varje elev får en förståelse 

för det matematiska innehåll som behandlas innan undervisningen går vidare snarare än 

att följa den planering som är tänkt. Det vill säga, kvalitet framför kvantitet. För att 

utveckla elevernas matematiska kunskaper och kompetens på ett framgångsrikt sätt 

behöver den traditionella undervisningen utvecklas så att den ger möjlighet för eleverna 

att öva resonemangsförmågan. Denna slutsats kan dras utifrån Wheatley och Grayson 

1992), Hibert (2003), Behlol, Akbar och Sehrish (2018), Yackel (2003), Shimizu (2003) 



  
 

 

 

samt Lester och Lambdin (2007) studier som alla betonar att den problembaserade 

undervisningen leder till en djup matematisk förståelse genom det resonemang som det 

medför. Då dagens läromedel i matematik består till största delen av rutinuppgifter 

behöver även dessa följa med i utvecklingen för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

sina matematiska förmågor (Sidenvall, 2015, s. 39).  Utifrån vårt resultat anser vi att de 

aspekter som en problembaserad undervisning bidrar med skulle kunna leda till en högre 

måluppfyllelse och en bättre möjlighet för eleverna att möta de kunskapskrav som 

skolverket ställer. Kunskapskraven för grundskolan förmedlar att eleverna ska lösa olika 

problem, ha goda kunskaper om matematiska begrepp, välja och använda ändamålsenliga 

och effektiva matematiska metoder samt samtala och resonera om matematik 

(Skolverket, 2019a, s. 59–64). Lärare har ett stort friutrymme att välja 

undervisningsmetod, men eftersom resonemangsförmågan är tydligt framskriven i 

kursplanen som en av de fem förmågorna eleverna ska utveckla kan vi som lärare inte 

bortse från detta. Baserat på den forskning vi analyserat ser vi att en problembaserad 

undervisning är ett verktyg lärare kan använda sig av för att träna denna förmåga.  

Dagens informations- och kommunikationssamhälle förutsätter att eleverna utvecklas till 

självständiga samhällsmedborgare (problembaserat lärande, u.å.), vilket ställer krav på 

utbildningen och läraren. Den problembaserade undervisningen har genom flera studier 

visat sig leda till att eleverna blir mer aktiva och självständiga i lösningsprocessen 

(Behlol, Rafaqat & Hifsa, 2018, s. 241; Lester & Lambdin, 2007, s. 97; Wheatley & 

Grayson 1992, s. 533). Detta stämmer överens med Hård af Segerstad et al. (1997, s. 9) 

beskrivning av den problembaserade undervisningen. Författarna lyfter fram att i en 

problembaserad undervisning styr eleverna sin egen lärprocess efter deras egen 

förförståelse och kunskap. Detta leder till att eleverna skapar sin egen förståelse (ibid). 

Behlol, Rafaqat och Hifsa (2018, s. 241), Lester och Lambdin (2007, s. 97) samt 

Wheatley och Grayson (1992, s. 533) menar att det självständiga lärandet i sin tur leder 

till ökat resonemang och reflektion över matematiken som behandlas. 

Slutligen framhåller den analyserade forskningen lärarens höga kompetens och 

yrkeskunnighet som en viktig aspekt för att en problembaserad undervisning ska vara 

givande och utvecklande för eleverna. Utan lärarens vilja och engagemang kommer inte 

en problembaserad undervisning att utveckla elevernas matematiska förmågor på ett 

framgångsrikt sätt (Taflin, 2007; Lester & Lambdin, 2007; Shimizu, 2003). Shimizu 



  
 

 

 

(2003, s. 208) betonar vikten av lärarens kompetens och djupa förståelse för det 

matematiska innehållet. En reflektion utifrån detta är att läraren aldrig kan veta vilka 

lösningsmetoder och strategier eleverna kan tänkas använda. Är läraren inte tillräckligt 

insatt i problemet och den matematik det berör kan situationer uppstå där läraren hämmar 

elevernas idéer eller inte har förmågan att vägleda dem rätt. Detta skiljer sig från lärarens 

roll i den traditionella undervisningen där Hård af Segerstad et al. (1997, s. 30) beskriver 

att läraren ger direkta instruktioner och förklaringar. Vi kan utifrån resultatet se att 

läraren har en annan roll i en problembaserad undervisning likt det konstaterande som 

Hård af Segerstad (1997, s. 29-31) gör.  

Resultatet av denna litteraturstudie har gett indikation på att traditionell undervisning och 

en problembaserad undervisning kompletterar varandra. Flera forskare är överens om att 

en förutsättning för att en problembaserad undervisning ska bli givande är att eleverna 

besitter grundläggande kunskaper. Svårigheten med att lösa problem utan att ha 

grundläggande kunskaper som verktyg talar emot en problembaserad undervisning som 

enskild undervisningsmetod. Lester och Lambdin (2007, s. 98) samt Weathley och 

Grayson (1992, s. 539) menar att eleverna behöver delges vissa kunskaper för att 

utveckla det egna kunskapsbygget. Undervisningsmetoderna kompletterar varandra 

genom att eleverna ges möjlighet att från den traditionella undervisningen inhämta de 

förkunskaper de behöver för att klara av att lösa matematiska problem (Lester & 

Lambdin, 2007, s. 98). Det resonemang som lösningsprocessen leder till i den 

problembaserade undervisningen hjälper eleverna att befästa en djupare förståelse av 

förkunskaperna. Detta stämmer överens med Nationalencyklopedins (problembaserat 

lärande, u.å.) beskrivning av ett problembaserat lärande. Eleverna ges genom denna 

undervisning möjlighet att själva formulera sina tankar och idéer vilket leder till ett ökat 

resonemang hos eleverna. Problembaserad undervisning är dock tidskrävande, men sedan 

timplanen i matematik (Skolverket, 2019b) utökades 2019 ges det ytterligare möjligheter 

för ett lärande inriktat mot förståelse, genom ökat resonemang, som Lester och Lambdin 

(2007, s. 98) förespråkar.  

6.3 Sammanfattning 

En problembaserad undervisning kompletterar den traditionella undervisningen främst 

genom dess möjligheter till resonemang och reflektion över matematiken.  



  
 

 

 

Undervisningen som bygger på ett problembaserat lärande hjälper eleverna att bearbeta 

och befästa den kunskap den traditionella undervisningen tillhandahållit. Detta leder till 

att eleverna utvecklar en djup förståelse för matematiken.  

 

Följande aspekter utmärker en problembaserad undervisning: 

 Undervisningen leder till en djupare förståelse för vad olika begrepp och 

procedurer innebär genom att eleverna får upptäcka och konstruera sin egen 

kunskap. 

 Eleverna är delaktiga i lärprocessen och eftersom ingen lösningsmetod ges arbetar 

de utifrån sina förmågor och förkunskaper 

 Läraren har en viktig roll att vägleda alla elever i deras lösningsförsök och leda en 

lärorik diskussion kring dessa 

 

Läraren har en viktig roll i en problembaserad undervisning, vilket ställer krav på 

lärarens yrkeskompetens. Läraren ska strukturera undervisningen med tydliga lärandemål 

så att eleverna ges möjlighet att maximera sina inlärningsmöjligheter. Läraren ska våga 

utmana eleverna och ge dem tid att själva fundera över möjliga tillvägagångsätt. Läraren 

ska lyfta fram olika lösningsmetoder vilka eleverna i en gemensam diskussion kan 

reflektera och resonera kring.  

 

Elevernas matematiska förståelse kan utvecklas genom en problembaserad undervisning 

genom att undervisningen är experimentell och kontextbunden samt utgår från verkliga 

situationer. Eleverna ges möjlighet att utifrån sin egen förmåga pröva sig fram och 

upptäcka matematiken. Detta leder till en djupare förståelse för vad olika begrepp och 

procedurer innebär. Har eleverna lärt genom förståelse har de lättare att ta till sig ny 

kunskap. 

 

6.4 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Utifrån den verksamhetsförlagda utbildningen har vi fått uppfattningen att de flesta lärare 

oftast använder sig av traditionell undervisning. Därför skulle det vara intressant att 

undersöka varför en problembaserad undervisning inte används i samma utsträckning. 

Lester och Lambdin (2007, s. 98) lyfter fram att en av orsakerna till att en 



  
 

 

 

problembaserad undervisning inte fått så stort genomslag kan vara att den är krävande 

och tar lång tid. Av denna anledning skulle det vara intressant att undersöka vilken 

stöttning och vilka hjälpmedel som finns eller alternativt skulle kunna vara till hjälp för 

matematiklärare i genomförandet av en problembaserad undervisning.   

Det skulle också vara intressant att få svar på hur eleverna ser på en problembaserad 

undervisning till skillnad från den traditionella undervisningen. Cai (2003, s.10) 

beskriver att elever ser matematik som något som ska memoreras och läras. Forskaren 

menar vidare att eleverna tror att det bara finns ett rätt svar på en uppgift och att 

matematik inte är kreativt. Detta kan kopplas till den traditionella undervisningen som 

ofta låter eleverna arbeta i boken så långt de hinner, vilket kan leda till en tävling mellan 

eleverna om vem som hunnit längst i boken. Detta i sin tur kan leda till matematikångest 

och stress. Firdaus, Wahyudin & Herman (2017, s. 217) menar att en problembaserad 

undervisning leder till att eleverna blir mer självständiga och får ett ökat självförtroende. 

Kan denna norm som uppstår i en traditionell undervisning suddas ut med hjälp av en 

problembaserad undervisning där eleverna arbetar efter sin egen förmåga och 

kunskapsnivå? 
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