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Abstrakt 
Arbetet är en systematisk litteraturstudie som har fokus på problemlösning i 
matematikundervisning kopplat till det sociala samspelet. Syftet med studien är 
atsynliggöra och beskriva vilka aspekter i det sociala samspelet som påverkar elevernas 
utveckling av problemlösningsförmågan i matematikundervisningen. Studiens resultat 
har utgångspunkt i 25 vetenskapliga publikationer som har kategoriserats utifrån den 
sociokulturella teorin i rubriker och underrubriker. Studiens resultat visar att lärares syn 
på problemlösning påverkar i olika utsträckning hur området behandlas tillsammans 
med eleverna. Resultatet visar även en ytterligare faktor, nämligen elevers självbild som 
vidare påverkar andra faktorer. Studien synliggör att det finns faktorer som enbart 
läraren påverkar och styr, faktorer som enbart eleven styr men också gemensamma 
faktorer som påverkas av både lärare och elev. Studien visar slutligen på en avsaknad av 
progression för utveckling av elevers problemlösningsförmåga.  
 
Nyckelord 
Problemlösningsförmåga, matematikundervisning, sociokulturell teori, socialt samspel, 
proximal utvecklingszon, mediering, appropriering.  
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1. Inledning 
I dagens styrdokument har problemlösningsförmågan inom matematik fått en större 
betydelse än tidigare. Denna förändring har dock inte fått ett tillräckligt stort genomslag 
i skolan än enligt studiens författare. Trots att problemlösningsförmågan fått en sådan 
betydande roll finns en upplevelse bland författarna om att ett flertal lärare saknar 
kompetens och tillit till sin egen förmåga att undervisa inom matematisk 
problemlösning. I kursplanen (Skolverket, 2011b) redogörs syftet för kärnämnet 
matematik. Ett av flera syften med matematikundervisningen är att eleverna ska få 
möjlighet att utveckla kunskaper för att kunna formulera och lösa problem, men även att 
kunna reflektera över och värdera olika strategier, metoder, resultat och modeller.  
 
På genomförda praktiker som ägt rum på olika skolor i olika kommuner i Sverige finns 
en gemensam upplevelse hos studiens författare om att undervisande lärare lämnar 
väldigt lite utrymme till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Ofta lämnas 
detta ansvar över till elevernas läromedel och vid få tillfällen arbetar lärarna aktivt med 
strategier för problemlösningsuppgifter. Uppgifterna i de matematiska läromedlen anser 
vi istället gynnar elevernas utveckling av metodförmåga samt begreppsförmåga. Arevik 
och Thorén (2014) skriver att tidigare PISA-undersökningar (Programme for 
International Student Assessment) har visat att svenska elever generellt har ett gott 
resultat gällande att lösa statiska problem. Dessa statiska uppgifter återfinns ofta på ett 
liknande sätt i matematikböcker och läxförhör. När denna sorts uppgifter återfinns i 
tester för PISA är lösningsgraden hög hos de svenska eleverna då de känner igen 
uppgifterna och vet vad de ska göra samt hur de löser dem.  Arevik och Thorén menar 
vidare att svenska elever däremot har ett dåligt resultat gällande 
problemlösningsuppgifter som kräver intuitivt tänkande, där eleven behöver göra 
tolkningar och använda sin kreativitet för att lösa uppgiften. För att utveckla 
problemlösningsförmågan anser studiens författare att elever behöver samtala, diskutera, 
argumentera och resonera med varandra, vilket förutsätter att ett socialt samspel med 
andra individer sker. Detta för att utveckla kreativiteten och det intuitiva tänkandet. 
Eleverna behöver också få möjlighet till metakognitivt tänkande för att kunna utvärdera 
sin förmåga och omsätta strategier till egen kunskap. Undervisningstillfällen som 
möjliggör för sådan aktivitet saknas dessvärre i dagens skola enligt studiens författare, 
vilket försvårar för eleverna att uppnå kunskapskraven. 
 
I kursplanens centrala innehåll för ämnet matematik finns det ett avsnitt riktat mot 
problemlösning (Skolverket, 2011b). Dock finns det goda möjligheter för eleverna att 
utveckla sin problemlösningsförmåga även inom andra delområden i matematiken. 
Problemlösning kan också vara ett verktyg för att uppnå andra matematiska förmågor. 
Det är således av stor vikt att undervisande lärare känner sig väl förtrogna med området 
problemlösning. Lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Kalmar har genomgående 
betonat vikten av problemlösningsförmågan och att ge eleverna strategier för att lösa 
matematiska problem. Trots detta delar författarna till denna studie uppfattningen att de 
har bristande kunskap om hur undervisningen ska utformas utifrån ett socialt samspel 
för att elever ska utveckla problemlösningsförmågan samt vilka strategier som gynnar 
elevernas utveckling.  
 
Genom denna litteraturstudie är förhoppningen att utveckla fördjupad kunskap och 
verktyg för att kunna utforma undervisning som gynnar elevernas utveckling av 
problemlösningsförmågan utifrån ett socialt samspel. 
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2. Syfte och frågeställning 
Syftet med studien är att synliggöra och beskriva vilka aspekter i det sociala samspelet 
som påverkar elevernas utveckling av problemlösningsförmågan i 
matematikundervisningen. 
 
Frågeställning 

• Vilka faktorer påverkar elevernas utveckling av problemlösningsförmåga genom 
det sociala samspelet i klassrummet? 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras och förklaras delar ur den sociokulturella teorin för lärande 
som ligger till grund för studien. Selander och Kress (2010) förklarar att under de 
senaste 50 åren har tre stora lärandeteorier varit centrala inom pedagogiken och 
didaktiken. Under 1960-talet och den tidiga delen av 1970-talet var det behaviorismen 
som stod i förgrunden medan under 1970- och 1980-talet var den centrala teorin 
kognitivism med Piaget som en inflytelserik teoretiker. Tiden efter det dominerade den 
sociokulturella teorin med Vygotskij som främsta teoretiker. Studiens författare drar 
därför slutsatsen att Lgr80 har inspirerats av Piagets teori medan Lgr11 har drag av den 
sociokulturella teorin. Studiens författare antar därför att Lpo94 har influerats av både 
Piaget och Vygotskij.  
 
Kapitlet kommer också att motivera den valda teorin för studien samt klargöra 
begreppen proximal utvecklingszon, mediering och appropriering för att skapa 
förståelse för hur de används i uppsatsen. Dessa begrepp är centrala för den 
sociokulturella teorin. Slutligen presenteras en definition av socialt samspel i 
matematikundervisning samt problemlösning för att tydliggöra vad begreppen innebär i 
denna studie. 
 
3.1 Lev Vygotskij (1896-1934) 
Wang, Bruce och Hughes (2011) förklarar att i den sociokulturella teorin, som 
grundades av Lev Vygotskij, ses kunskap som något som konstrueras genom sociala 
interaktioner med individer eller artefakter. En av utgångspunkterna i denna teori är att 
utveckling och inlärning sker genom att eleven samspelar med andra människor, 
föremål, händelser och kulturer i en kollaborativ miljö. Den kognitiva utvecklingen kan 
inte skiljas från det sociala, historiska och kulturella sammanhanget. Teorin bygger på 
att använda kulturellt konstruerade verktyg som exempelvis språk, symboler och tecken. 
Inlärning och utveckling sker på två olika plan. Det första är på det sociala planet där 
individer interagerar med andra, medan på det andra planet som benämns som det 
psykologiska, sker utvecklingen inom individen. Processen innebär då inte endast ett 
socialt sammanhang utan även en individuell metakognition. Det andra planet kan 
således inte uppstå utan det sociala samspelet på det första planet. OECD (2017) 
förklarar problemlösning som en social process utifrån den sociokulturella teorin. 
Genom att utbyta idéer kan eleverna lösa problem tillsammans som de inte hade klarat 
av på egen hand. För att det gemensamma målet ska uppnås måste kommunikation äga 
rum inom gruppen. Den individuella potentialen förverkligas genom 
interaktionsprocesser med stöd från omgivningen och från olika verktyg. 
 
3.2 Motivering till vald teori 
Den sociokulturella teorin ligger till grund för denna studie eftersom Sveriges läroplan 
Lgr 11 har många drag från teorin. Skolverket (2011b) betonar genomgående i 
läroplanen språket och det sociala samspelet som de medel och verktyg för att nå 
kunskap. Genom dessa medel kan eleven tänka, samtala, argumentera, reflektera samt 
resonera. Verktyg såsom språk och socialt samspel blir därför två viktiga, om inte 
nödvändiga faktorer för kunskapsutveckling.  
 
3.3 Begreppsdefinition  
Inom den sociokulturella teorin finns ett flertal centrala begrepp. Till denna studie har 
begreppen proximal utvecklingszon, mediering och appropriering valts ut. Dessa har 
valts ut därför att de utgör en grund för att elever ska tillägna sig kunskap och utvecklas. 
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Begreppen kommer att utgöra en startpunkt vid analysprocessen för att avgränsa och 
förtydliga det sociala samspelet inom matematikundervisningen. Proximal 
utvecklingszon har valts ut för att den gynnar elevers lärande om den lyckas skapas 
genom undervisningen. Mediering används då ett ämnesinnehåll måste förmedlas på 
något vis. Appropriering valdes ut för att eleverna ska kunna använda sina kunskaper 
inom problemlösning och reproducera dem vid andra tillfällen. Nedan följer en 
definition av begreppen samt socialt samspel i matematikundervisning och 
problemlösning för att förtydliga hur de används i studien.  
 
3.3.1 Proximal utvecklingszon 
Vygotskij (1978) beskriver den proximala utvecklingszonen som avståndet mellan vad 
en elev kan uppnå på egen hand och utan stöd jämfört med vad eleven kan uppnå med 
hjälp av en pedagogs ledning eller i samverkan med mer kunniga kamrater. Den 
proximala utvecklingszonen kan skapas genom en god undervisning.  
 

”It is the distance between the actual developemental level as determined 
by independent problem solving and the level of potential development as 

determined through problem solving under adult guidance or in 
collaboration with capabale peers.” (Vygotskij, 1978, s.86) 

 
3.3.2 Mediering 
Mediering kan ske mellan olika individer eller mellan individ och artefakt. Melander 
(2013) beskriver att information och kunskap finns överallt i världen och för att en 
individ ska förstå den måste den förmedlas, medieras, på något vis. Individer upplever 
världen i samspel med andra människor och externa artefakter. En dimension är den 
sociala där mediering sker med andra människor, men mediering uppstår även mellan 
individer och fysiska artefakter, såsom leksaker, skyltar, böcker etcetera. Denna 
dimension benämns i studien som den kulturella dimensionen men fokus kommer att 
riktas mot den sociala dimensionen där mediering sker mellan/med individer.  
 
3.3.3 Appropriering 
Begreppet appropriering innebär att ta till sig ett intellektuellt redskap eller lära sig 
bemästra ett fysiskt redskap, vilket syftar till att kunna använda det i vissa situationer 
och för vissa skilda syften. En appropriering av färdigheter eller begrepp behöver inte 
vara något avslutat utan kan pågå under en väldigt lång tid. Appropriering kan betraktas 
som en stegvis process där en individ blir bekant med ett redskap och lär sig att tillämpa 
redskapet i olika aktiviteter och processer. Därigenom skapas gradvis en bredare 
kännedom om hur redskapen kan användas på ett effektivt sätt. Människor har i varje 
situation möjlighet att tillägna sig kunskaper från andra personer i sin omgivning i olika 
samspelssituationer (Säljö, 2014). 
 
3.3.4 Socialt sampel i matematikundervisning 
Definitionen av socialt samspel i denna litteraturstudie tar utgångspunkt i interaktion 
mellan individer, och mellan individer och fysiska artefakter. Detta förutsätter att de 
inblandade parterna är aktiva i samspelet genom användandet av språket i form av 
kommunikation, argumentation och resonemang.  
 
3.3.5 Problemlösning 
I denna studie är begreppets definition tagen från Kommentarmaterial till kursplanen i 
matematik. Skolverket (2011a) beskirver problemlösningsuppgifter som uppgifter där 
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eleverna inte känner till den korrekta lösningsmetoden från början, till skillnad från vid 
rutinuppgifter. När elever arbetar med problemlösningsuppgifter behöver de undersöka 
och pröva sig fram för att hitta en lösning. Även The National Council of Teachers of 
Mathematics (2000) definierar problemlösning som en uppgift där eleverna inte vet 
lösningsmetoden i förväg. För att lösa uppgiften måste eleverna använda sin tidigare 
kunskap vilket ofta resulterar i att de utvecklar sin förståelse för matematik. 
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4. Metod  
I detta kapitel presenteras hur insamlingen av material i form av vetenskapliga artiklar 
har gått tillväga samt hur de analyserats. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
(2013) förklarar att utgångspunkten i en systematisk litteraturstudie bygger på att en 
större mängd utvalda vetenskapliga artiklar systematiskt analyseras för att kunna 
sammanställas och på så vis nå ett resultat. Litteraturstudien är en kvalitativ studie. 
Allwood och Erikson (2017) skriver att en kvalitativ studie kännetecknas av att ord 
används som data, statistik förbises helt, att studieobjektet är meningsinnehåll samt att 
den aldrig kan bli helt objektiv. I litteraturstudien är innehållet i artiklarna 
utgångspunkt. Studiens författare tolkar innehållet efter egna erfarenheter och 
kunskaper. Litteraturstudien behandlar ord och tar inte statistik och siffror i beaktning.  
 
4.1 Insamlingsmetod 
De vetenskapliga artiklarna som använts i litteraturstudien har hämtats från ERIC och 
SwePub. Databaserna användes då dessa uppfattades ha störst utbud av vetenskapliga 
artiklar som kunde utgöra en grund för genomförd studie. Artiklar har även samlats in 
från andra artiklars referenslistor. Efter diskussion och överväganden valdes relevanta 
sökord ut. Sökorden som valdes ut var math*, problem-solv*, social*, communicat*, 
school* och vygotsk*. Orden som låg till grund för sökningarna valdes med hänsyn till 
syfte, frågeställning och teori. För att avgränsa studien och med syftet i fokus har alltid 
sökorden math* och problem-solv* använts vid genomförda sökningar. De andra 
sökorden kombinerades på olika vis tillsammans med math* och problem-solv*. Mellan 
sökorden användes and och or för att vidga och precisera sökningen. Vid genomförda 
sökningar i de båda databaserna söktes endast efter artiklar som var skrivna på engelska 
eller svenska. Artiklar som inte var refereegranskade eller som inte mötte 
inklusionskraven valdes bort. Nedan presenteras en modell som visar hur urvalet av 
artiklar har gått till. I Bilaga B och C återfinns sökmodeller för alla använda databaser 
och de utvalda sökorden. 
 

 
 
Under insamlingen av artiklarna fanns det tillfällen då titel och abstrakt ansågs 
intressanta och relevanta för studien men som inte gick att komma åt i fulltext och läsas. 
Dessa artiklar användes då inte. De finns dock inräknade vid intressanta titlar och 
abstrakt men föll sedan bort vid användningen. I och med att ett flertal sökningar 
gjordes med liknande ord, i liknande kombinationer och i olika databaser kom samma 

Sökord	

(sökord)	
=>	antal	efter	
sökord,	
refereeranskat	
och	artiklar	

Titel	
=>	antal	efter	
lästa	titlar	som	
passar		

Abstrakt	
	

=>	antal	efter	
lästa	abstrakt	
som	passar	

Läsa	
=>	antal	utvalda	
artiklar	efter	att	
de	har	lästs	
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artiklar upp mer än en gång. Andra gången som samma artikel kom upp räknades den 
varken med under titel, abstrakt eller i det slutliga valet.   
 
4.1.1 Sökningar i ERIC 
Den första sökningen som gjordes i ERIC innehöll sökorden “math* AND problem-
solv* AND social*”. Sedan klickades rutan för peer reviewed i, vilket  då gav 57 
resultat. Ett inklusionskriterium för insamlingen av material var att artiklarna skulle 
publicerats mellan åren 2000 till 2017. Då gav sökningen 48 resultat. För att få 
tillförlitliga källor avgränsades materialet till att endast innehålla scholarly journals. 
Sökningen gav då 43 resultat.  Av dessa valdes sedan fyra stycken ut utifrån inklusions- 
och exklusionskriterier. Vid ett senare söktillfälle användes orden “math* AND 
communicat* AND problem-solv*”. Även här avgränsades artiklarna till peer reviewed, 
årtalen 2000 till 2017 samt scholarly journals. Sökningen gav då 55 resultat. Av dessa 
valdes sedan åtta stycken ut utifrån inklusions- och exklusionskriterier. 
 
4.1.2 Sökningar i SwePub 
Vid den första sökningen i SwePub användes orden (“math*) AND (vygotsk*) OR 
(problem-solv*) AND (school*)”. I denna databas finns alternativet att avgränsa 
sökningen till refereegranskat material. Det gjordes vid sökningen och sedan valdes 
tidskriftsartiklar ut. Det går inte aktivt att välja publiceringsår i SwePub och på grund av 
detta gjorde författarna en överskådlig granskning av årtalen. Resultatet blev 71 artiklar. 
Detta resultat motsvarar inte studiens inklusionskriterier avseende årtal då detta inte 
gick att specificera. Artiklar som publicerats inom ramen för studiens inklusionskriterier 
valdes sedan ut. Det blev endast en artikel som användes till studien. 
 
Vid ett senare söktillfälle i databasen används “math* AND problem-solv* AND 
social*”. Liknande process likt tidigare söktillfälle i databasen genomfördes igen och 
gav resultatet 58 artiklar. Även vid detta tillfälle kunde inte en specifik sökning göras 
utifrån inklusionskriteriet gällande årtal. Totalt antal artiklar som användes i studien 
blev från denna sökning fyra stycken. Vid samma söktillfälle gjorde även en sökning 
med sökorden “(math*) AND (vygotsk*) OR (problem-solv*)”. Detta gav 572 artiklar. 
För att få en bredare överblick över området gjordes ytterligare en sökning vid samma 
söktillfälle med sökorden “math* AND communicat* AND problem-solv*”. Resultatet 
av sökningen gav elva artiklar varav tre valdes ut utifrån inklusions- och 
exklusionskriterier efter att ha läst artiklarnas abstrakt. 
 
4.2 Urval och avgränsning 
Inklusionskriterier som användes i studien var att materialet skulle vara skrivet på 
svenska eller engelska och publicerats från tidigast 2000. Det sistnämnda 
inklusionskriteriet valdes då de fem matematiska förmågorna finns med i senaste 
läroplanen som kom ut 2011. De kom att genomsyra hela den matematiska kursplanen 
och med hänsyn till det gjordes en begränsning till artiklar som publicerats på 2000-
talet. Ett annat inklusionskriterium var att de skulle vara peer-reviewed. Ytterligare 
inklusionskriterier är den sociokulturella teorin, det sociala samspelet och 
problemlösning. Exklusionskriterier som legat till grund för litteraturstudien är material 
som inte behandlar grundskolan, problemlösning och socialt samspel i 
matematikundervisningen. 
 
4.3 Analysmetod 
De vetenskapliga artiklarna har lästs och analyserats utifrån de tre begreppen proximal 
utvecklingszon, mediering samt appropriering. Vid läsningen av artiklarna framträdde 
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underkategorier till de ovannämnda begreppen. Underkategorierna till proximal 
utvecklingszon var uppgifter, gruppsammansättning och lärarens stöttning. Begreppet 
gruppsammansättning syftade i studien till hur en grupp är konstruerad utifrån antal, 
kön och förmåga. Underkategorin lärarens stöttning tog sin utgångspunkt i att det finns 
många olika sätt för lärare att stötta elever. Ett sätt är genom scaffolding. Säljö (2017) 
beskriver scaffolding som att en mer kunnig ger stöd till en mindre kunnig. I takt med 
att den mindre kunniga lär sig mer, minskar stödet för att till slut upphöra helt. I studien 
kom dock all form av stöttning från läraren att inkluderas. Elevinteraktion i 
matematikundervisning och material blev underkategorier till begreppet mediering. 
Elevinteraktion innebar interaktion mellan elever, mellan lärare och elev och mellan 
elever och artefakter. Material avsåg laborativt material såsom klossar, tärningar och 
liknande men även exempelvis film och appar. Utifrån begreppet appropriering 
skapades underkategorierna självbild och progression. Progression i skolan definieras 
av Lozic (2016) som att undervisningen ska vara utvecklande och utmanande och hela 
tiden stegra i svårighetsgrad med utgångspunkt i de kunskaper som eleverna redan har. 
Taube (2013) beskriver självbild som de uppfattningar och attityder som varje individ 
har till sig eget jag. Det är denna definition som användes i studien avseende självbild.  
 
4.3.1 Hermeneutik 
Den utvalda analysmetoden för studien var hermeneutik. Allwood och Erikson (2017) 
förklarar hermeneutik som en lära om tolkning och funktionen av tolkningen är att skapa 
ett sammanhang och ge objektet en meningsfull innebörd. Olika tolkare har olika syften 
och tolkar utifrån skilda förförståelser och erfarenheter. Dossanova et al. (2016) 
beskriver den hermeneutiska spiralen som innebär att den övergripande förståelsen 
förändras i och med att individen förstår delar av helheten. Det sker genom nya 
erfarenheter och intryck som leder till ny förståelse och kunskap. Enligt Ödman (2017) 
är tankerörelsen mellan helhet och delar nödvändig för att nå ny förståelse. 
Inledningsvis i arbetet saknade studiens författare en total helhetsbild. I denna situation 
försökte författarna skapa en uppfattning om små delar som tillsammans bildar en 
helhet. Ödman liknar den hermeneutiska spiralen vid ett pussel. För att applicera denna 
metafor på litteraturstudien kan det färdiga pusslet liknas med att studiens frågeställning 
besvaras. Teorierna, dess begrepp, utvalda artiklar och metoderna som använts är 
pusselbitar för att lägga klart pusslet och få svar på studiens frågeställning. Genom dessa 
pusselbitar kan olika delar av pusslet färdigställas. Arbetet resulterar även i att ny 
förståelse för de individuella delarna genereras när de sätts in i en helhet och ett 
sammanhang.  
 
Denna vetenskapsteori har agerat som vår analysmetod då syftet var att analysera och 
tolka texter. Hermeneutiken användes vid bearbetningen av vetenskapliga artiklar. Detta 
för att studiens författare inte skulle gå miste om forskning som inte uttryckligen 
använde sig av studiens begrepp. En tolkning genomfördes för att kunna kategorisera 
innehållet i artiklarna utefter teorin samt att hjälpa studiens författare att fokusera på 
studiens syfte.  
 
4.3.2 Deduktiv ansats 
Litteraturen i studien bearbetades deduktivt. Emsheimer och Göhl (2014) skriver att ett 
deduktivt tänkande kännetecknas av att forskarna har en teori som utgångspunkt 
och utifrån teorin bestämmer hur saker ligger till och hur handlandet ska ske. En 
deduktiv ansats handlar om att lägga teorin på verkligheten och att, utifrån teorier, 
försöka tolka en situation. Allwood och Erikson (2017) beskriver deduktion som att 
slutsatser härleds genom accepterade regler från erkända påståenden. Teorin som 
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applicerades på verkligheten var den sociokulturella. Eftersom studien är en systematisk 
litteraturstudie är det litteraturen som är verkligheten. Litteraturen kategoriserades 
utifrån tre begrepp som är centrala för teorin. Dessa begrepp var proximal 
utvecklingszon, mediering och appropriering. 
 
4.4 Metoddiskussion 
Utifrån den sociokulturella teorin har hermeneutik använts som metod för att bearbeta 
och tolka vetenskapliga artiklar för att få fram underrubriker till de tre övergripande 
begreppen. Då studien tog sin början hade författarna redan förförståelse och kunskaper 
kring den valda teorin som presenterats i kapitel tre. Likaså fanns förståelse för 
begreppen proximal utvecklingszon och mediering. Då denna förförståelse fanns 
påverkade det valet av vissa underrubriker såsom lärarens stöttning, 
gruppsammansättning, uppgifter, elevinteraktion och material. Studiens författare hade 
uppfattningen att genom gruppsammansättning, uppgifter och lärarens stöttning kan 
elever nå längre och därför valdes de till kategorin proximal utvecklingszon. För att 
mediering ska kunna äga rum måste en interaktion ske antingen med en annan individ 
eller med en fysisk artefakt. Det var genom studiens författares förförståelse om 
begreppet mediering som dessa underrubriker, elevinteraktion och material, togs fram. 
Underrubrikerna till appropriering, självbild och progression, har valts ut, bearbetats 
och ändrats under studiens gång då författarnas förståelse har utvidgats och förändrats. 
Dessa underrubriker valdes ut då studiens författare har uppfattningen att begreppet 
appropriering innebär att en elev kan ta till sig kunskap och använda den. Faktorer som 
påverkar elevens förmåga till detta är elevens självbild och progression i 
undervisningen.  
 
Då tolkningar är individuella utifrån tidigare förförståelse och kunskap är det även 
möjligt att göra andra tolkningar med andra begrepp och underrubriker. Tolkningarna 
påverkades även under bearbetningen av materialet. Successivt under arbetet 
förändrades och utvidgades tolkningarna om de sociokulturella begreppen vilket 
påverkat valet av artiklar och bearbetningen av dem. Artiklarna har tolkats olika 
beroende på när under arbetets gång som de lästs. Desto fler gånger de har lästs desto 
större förståelse har studiens författare fått och nya tolkningar har gjorts. Därför är 
tidsaspekten en faktor som spelar in i tolkningen. Detta händelseförlopp kan liknas vid 
den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska spiralen har även synliggjorts vid 
inhämtande av artiklar och vid läsningen av rubrik och abstrakt. Desto längre fram 
författarna kom i sökningen desto mer förförståelse fick de vilket påverkade synen på 
vad som kunde användas i studien. Studiens författarna kunde tydligare och snabbare se 
om en artikel var relevant för studiens syfte.  
 
Vid ett flertal sökningar där antalet sökresultat var många men där dock endast ett fåtal 
artiklar användes kan det antas att sökningen blev för vid. Sökorden kan anses vara 
generella och ej specifika nog för att tillgodose studiens syfte. En av dessa är sökningen 
som genererade 572 stycken artiklar. Då användes sökorden (math*) AND (vygotsk*) 
OR (problem-solv*). När titel och abstrakt lästes blev det synligt att sökorden var för 
vida, då artiklar handlade om fåglar och tekniska redskap. Detta resulterade i att ett stort 
antal artiklar inte användes till studien vilket påverkade insamlingsprocessen.  
 
4.5 Studiens trovärdighet och tillförlitlighet 
Inom kvalitativ forskning innebär trovärdighet att data som används är i linje med 
studiens forskningsfråga. Det handlar således om att studien mäter det som studien är 
tänkt att mäta. Då kvalitativ forskning till viss del är subjektiv bör det finnas vissa 
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garantier för att påvisa trovärdigheten. En sådan garanti är att data har producerats och 
kontrollerats enligt god praxis (Denscombe, 2016). Studiens data, som resultat och 
diskussion bygger på, har valts ut för att kunna besvara frågeställningen. De 
vetenskapliga artiklarna som studien grundar sig på handlar om matematik, 
problemlösning och socialt samspel. Dessa ord är väsentliga för att kunna svara på 
forskningsfrågan. Som ett sätt för att påvisa trovärdigheten har etiska principer följts, 
vilka redovisas i punkt 5.6 Etiska principer. Ett ytterligare kriterium för att påpeka 
trovärdighet är att de vetenskapliga artiklarna ska vara peer-reviewed, vilket innebär att 
artiklarna har granskats av andra forskare.  
 
Denscombe (2016) förklarar ordet tillförlitlighet som att en studies resultat och 
slutsatser kan återskapas vid senare tillfällen och av andra forskare. För att en studie ska 
visa på hög tillförlitlighet krävs det en tydligt beskriven metod, resultat och diskussion. I 
litteraturstudien presenteras alla steg i metoden på ett detaljerat och strukturerat sätt för 
att läsaren ska känna tillförlitlighet till studiens genomförande. Resultat och diskussion 
går hand i hand och har forskningsfrågan i fokus.  
 
4.6 Etiska principer 
De forskningsetiska principerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan 
forskare och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare. Detta för att vid konflikt 
möjliggöra för en god avvägning mellan forskningskravet och individskyddskravet 
(Vetenskapsrådet, 2002). I denna litteraturstudie har ingen kontakt mellan 
uppsatsskrivare och uppgiftslämnare förekommit. De forskningsetiska principerna har 
därför inte tagits hänsyn till. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 
finns det tre etiska överväganden som bör göras i arbetet med litteraturstudier. Dessa 
innefattar att välja studier som tagit hänsyn till de fyra etiska principerna, redovisar de 
använda studierna samt att använder studier som både är positiva och negativa i relation 
till den ställda hypotesen. 
 
Allwood och Erikson (2017) beskriver Mertons normer om behandling av 
forskningsresultat. Den första normen, universalism, syftar till att allt material ska 
behandlas lika oavsett ursprung. Den andra, kommunalism, innebär att forskningen ska 
framställas i växelverkan mellan forskarna och delas fritt. Den tredje, oegennytta, 
klargör att forskaren inte får bedriva privata intressen i forskningen. Det sista normen, 
organiserad skepticism, innebär att forskningen ska vara kritisk till egna och andra 
forskares resultat. I litteraturstudien kommer dessa fyra normer att beaktas och ligga till 
grund för hanteringen av material samt metodval. 
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5. Resultat  
I detta kapitel presenteras resultatet av de vetenskapliga artiklarna för att besvara 
studiens syfte och frågeställning. Resultatet har inhämtats och analyserats utifrån 
tidigare nämnda insamlings- och analysmetoder. Resultatet presenteras i kategorier och 
underkategorier som framträdde vid analysprocessen.  
 
5.1 Proximal utvecklingszon 
Underkategorierna till proximal utvecklingszon går inte att särskilja helt eftersom de är 
beroende av och påverkar varandra. Underkategorierna har i denna studie liknats 
med verktyg för att hjälpa eleven att nå högre kunskap och därmed komma längre fram i 
sin proximala utvecklingszon.  
 
5.1.1 Uppgifter 
Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) menar att en uppgifts utformning och 
innehåll påverkar interaktionen mellan individer i grupp under 
problemlösningsuppgifter. Vidare menar författarna att arbete med uppgifter som är 
öppna och funktionsbaserade skapar mer interaktion än att arbeta med stängda 
uppgifter. Detta eftersom de öppna uppgifterna kräver mer diskussion, planering, 
arbetsfördelning samt ämnesinnehåll. Uppgifterna ska även vara utmanande och ge 
möjlighet till att alla gruppmedlemmar kan ha en tydlig ansvarsuppgift. Detta för att 
skapa en god interaktion där alla elever är delaktiga och känner att de har en tydlig 
funktion i gruppen. Även Cozza och Oreshkina (2013) betonar att en utmanande uppgift 
kan vara ett av villkoren som gör elever mer reflekterande och mer metakognitiva. 
Möjligheter till att belysa flera olika lösningsstrategier och tankesätt kring 
problemlösningsuppgifter betonar även Szabo och Andrews (2017) som en viktig aspekt 
i utformningen av uppgiften.  
 
Det finns olika sätt att utnyttja grupparbete vid problemlösningsuppgifter. Samuelsson 
och Forslund Frykedal (2014) förklarar att ett sätt att arbeta i grupp är att eleverna sitter 
tillsammans men arbetar individuellt på separata delar av en uppgift. Ett annat sätt är att 
eleverna sitter tillsammans och arbetar med en gemensam uppgift och med gemensam 
ambition att utnyttja gruppens kompetenser. Studier visar att när eleverna upplever 
uppgiften som rimligt svår börjar de arbeta tillsammans som en grupp. Därigenom blir 
grupparbetet ett medel och eleverna har möjlighet att utveckla både matematisk kunskap 
och social kunskap. När eleverna upplever uppgifter som krävande eller för lätta börjar 
de arbeta mer individuellt i gruppen. I dessa situationer har eleverna möjlighet till social 
men inte matematisk kunskap.  
 
Flera författare poängterar hur viktigt det är med elevnära uppgifter som knyter an till 
elevens vardag. Enligt Kulkin (2016) är det nödvändigt att matematiken grundar sig i 
det verkliga livet och i upplevda erfarenheter. Genom att skapa uppgifter och problem 
som tar utgångspunkt i vardagen motiveras elever att lösa uppgifterna. Det är av stor 
vikt att eleverna upplever uppgifterna som meningsfulla och intressanta. Kulkin har 
arbetat med elever som har utvecklat en rädsla för matematik men som tillsammans med 
henne som lärare har övervunnit den rädslan. Det är på grund av att läraren har tagit 
tillvara på deras intresse och utgått från det när uppgifter skapats som de har lyckats 
lösa uppgifter de annars tyckt var omöjliga. Bottge (2001) skriver också hur viktigt det 
är att matematikuppgifterna är engagerande för eleverna. Det finns en tendens hos lärare 
att frånta eleverna möjligheter till motiverande och meningsfulla lärandesammanhang. 
Det är även vanligt att lärare skjuter upp mer utmanande uppgifter för länge utan att 
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tänka på hur det påverkar eleverna. Bottge menar vidare att sammanhang och lärande 
inte går att separera. Çaglar (2003) skriver att lärare bör ge elever riktiga 
problemsituationer snarare än att skapa onaturliga uppgifter. När barn lär sig matematik 
är det viktigt att de får undersöka riktiga saker och problem som de själva anser 
intressanta. Deal och Wismer (2010) skriver att det ofta saknas textproblem som är 
baserade på det verkliga livet i elevernas matematikböcker. Istället fokuserar problemen 
i läroboken på det som gåtts igenom i det senaste kapitlet. Därigenom tränar eleven 
enbart på att använda sig av de metoder som presenterats i boken.  
 
Mathern och Hansen (2007) skriver om en skola som fått låga resultat i matematik och 
som börjat ett arbete för att förbättra det. Ett av de nya målen var att eleverna skulle 
förbättra sina matematikkunskaper genom problemlösning. Den största delen av 
undervisningstiden hade tidigare gått till att endast öva och repetera vilket lämnat lite tid 
för eleverna att skapa mening. Det krävs att elever är engagerade och aktiva och skapar 
en egen uppfattning om matematiska begrepp för att inlärning ska kunna ske. Norqvist 
(2017) beskriver ett sätt att stödja eleverna vid lösning av större uppgifter vilket kan ske 
genom att de får liknande exempel som redan har en lösning och ett svar. Denna form 
av uppgifter resulterar i olika stöd för olika elever. Elever som har den matematiska 
kunskapen som krävs men inte motivationen att börja kan genom uppmuntran direkt 
lösa uppgiften. Andra elever som inte har tillräckligt med kunskap skriver endast av och 
reflekterar inte vilket resulterar i felsvar.  
 
5.1.2 Gruppsammansättning 
För att skapa en bra möjlighet till lärande inom probelmlösning är det nödvändigt att 
läraren är medveten om gruppsammansättningens betydelse. Däremot finns det inget 
givet svar på hur en grupp ska sättas samman då många faktorer påverkar. Fridberg, 
Thulin och Redfors (2017) redogör för en studie som beskriver en aktivitet som 
genomförts två gånger men med olika gruppsammansättningar. Det var antalet som 
skilde grupperna åt. I den ena gruppen var de två elever medan i den andra gruppen var 
de fem till sex elever. I den större gruppen fick pedagogen lägga stort fokus på att hjälpa 
eleverna med turtagning, placering i rummet och med aktiviteten. Studien visar tydligt 
att en grupps storlek är av stor vikt, särskilt vid lägre åldrar då eleverna ofta behöver 
hjälp med det sociala samspelet och sociala koder. Johansson och Pramling Samuelsson 
(2006) förklarar också att det ofta är lättare för en pedagog att improvisera och ha en 
god kommunikation samt ett gott samspel med eleverna när de är i mindre grupper.  
 
Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) menar att matematiska uppgifter, genom 
grupparbeten, är en aktivitet som ökar elevernas lärande genom det aktiva deltagandet 
som erbjuds. Genom sådana aktiviteter ges eleverna möjlighet att diskutera hur de löser 
en uppgift, argumentera, repetera och tillsammans hitta nya lösningar. Därmed 
engageras eleverna och tillägnar sig innehållet bättre än vad de hade gjort på egen hand. 
Elever samtalar och deltar på olika sätt beroende på deras förståelse för matematik. 
Cozza och Oreshkina (2013) uppmärksammade i sin studie att elevernas verbala 
yttranden fungerade som scaffolding vid problemlösning i grupp. Genom att skapa goda 
och fungerande grupper kan gruppsammansättningen bidra till att elevernas deltagande 
samt förmåga att tänka och tala matematik ökar. Hwang, Chen och Hsu (2006) 
poängterar det kollaborativa lärandet som ett tillvägagångssätt för att förbättra 
problemlösningsförmågan hos eleverna. Zollman (2009) menar att arbete i grupp 
möjliggör för eleverna att förstå att det finns många sätt att arbeta med och lösa ett 
problem samt att det finns olika sätt att ta sig an ett problem. Olika individer börjar på 
olika ställen och arbetar på olika sätt. När eleverna får börja med att använda sitt eget 
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tänkande och därefter reflektera, omvärdera och omorganisera sina tankar och strategier 
hjälper det dem att förbättra sin problemlösningsförmåga. 
 
5.1.3 Lärarens stöttning 
Det finns flera sätt att använda sig av stöttning där vissa sätt är mer effektiva och bättre 
än andra. För att tillägna sig kunskaper i matematik är det enligt Hwang, Chen och Hsu 
(2006) nödvändigt att läraren hjälper eleverna att kommunicera, diskutera och tänka. 
Harris, Marcus, McLaren och Fey (2001) förklarar att för att nå ett framgångsrikt arbete 
med problemlösning inom matematik behöver lärare ha en god förståelse för 
matematiken som finns i problemlösningsuppgifter. Vidare förklaras att läraren måste 
fungera som hjälpmedel och vid problemlösningsuppgifter ställa frågor som inte riktar 
eleverna mot lösningen, utan istället hjälper dem att lösa problemen på egen hand.  
 
Det finns tillfällen då stöttningen från läraren även kan påverka elevernas inlärning 
negativt. I Cozzas och Oreshkinas (2013) studie förekom en kombination av elev-elev-
interaktion och elev-lärare-interaktion. Det uppmärksammades att i tre av fyra studerade 
fall avbröts elev-elev-interaktion av lärarens anvisningar och frågor. När en elev-lärare-
interaktion ägde rum svarade eleverna på lärarens frågor och slutade därigenom att 
kommunicera med varandra. Lärarens beteende avbröt elevernas naturliga 
samarbetsvilliga samtal och elevernas utforskande. Det är av stor vikt att ge eleverna 
tillfällen till att arbeta självständigt med problemlösning i grupp, utan att läraren 
påverkar för mycket. Forsberg Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) beskriver en 
studie som visar att lärare anser att det finns ett ökat behov av att utveckla den egna 
kommunikationsförmågan och arbetsmetoder. Lärare uttrycker också ett behov av att bli 
bättre på att ställa frågor och följa upp frågorna, ta reda på hur eleverna tänker och göra 
de mer nyfikna och motiverade till att lära. Mathern och Hansen (2007) skriver att 
lärarna i deras genomförda studie hade svårt att låta eleverna undersöka flera olika 
lösningar till ett problem, då lärarna inte hade fått ta del av den typen av 
matematikinlärning själva. Även om lärarna försökte föll de ofta tillbaka till att leda 
eleverna till rätt svar, berätta för dem vad de skulle göra och arbeta sig igenom de 
utvalda uppgifterna i ett snabbt tempo.  
 
5.2 Mediering 
Underkategorierna till mediering går inte att särskilja helt eftersom de är beroende av 
och påverkar varandra. Underkategorierna har i denna studie till syfte att visa på olika 
former av mediering i dagens klassrum på matematiklektioner.  
 
5.2.1 Elevinteraktion i matematikundervisning 
Interaktioner kan ske mellan olika parter samtidigt under en och samma lektion och 
även under en och samma uppgift. Gade (2010) förklarar hur elevgrupper samspelar 
inom gruppen, tillsammans med andra grupper och tillsammans med lärare. Genom 
denna flerdimensionella interaktion kan eleverna, om de är fokuserade, lösa 
problemlösningsuppgifter på nya sätt än om de endast hade interagerat inom gruppen. 
 
Samspel och mediering kan ske genom olika former, mellan individen och dennes 
tankar, mellan flera individer och mellan individ och artefakt. Alla dessa olika former 
av samspel är viktiga för att nå högre kunskap. Mediering är geografiskt oberoende och 
kan ske i olika former med hjälp av dagens teknik. Stahl, Çakir, Weimar, Weusijana och 
Ou (2010) skriver om en nätbaserad plattform där elever interagerar med varandra. 
Eleverna får möjlighet att samarbeta med elever som går på andra skolor, eller som till 
och med kommer från andra länder. Det handlar om att elever ska uppleva matematik 
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och prata matematik. Elever lär sig matematik genom att de är aktivt involverade i att 
diskutera ämnet. De får förklara hur de tänker, göra deras idéer synliga och hjälpa andra 
att förstå. Alla dessa aspekter är centrala när det kommer till att utveckla en djupare 
kunskap för ämnet och för att utveckla problemlösningsförmågan. I de flesta klassrum 
finns det dock få möjligheter till elevinitierade aktiviteter. Hwang, Chen och Hsu (2006) 
beskriver en studie där eleverna använde sig av ett multimodalt whiteboardsystem och 
uppmanades att kommentera och ställa frågor på klasskamraternas lösningar. Att få ta 
del av andras åsikter och interagera muntligt är centralt för att förbättra 
problemlösningsförmågan inom matematik. En av fördelarna är att whiteboardsystemet 
hjälper lärare att stötta eleverna och arbeta mer effektivt. Läraren kan ta del av elevens 
uträkning genom att den laddas upp på lärarens elektroniska whiteboard. Där kan 
läraren kommentera lösningen både skriftligt och muntligt. Deal och Wismer (2010) 
menar att användning av tekniken har blivit ett vanligt sätt för att möta behoven hos en 
elev med fallenhet för matematik. Däremot kan detta leda till att eleven arbetar enskilt 
med datorn utan möjlighet till interaktioner med kamrater och lärare. Även om det 
inledningsvis lockar eleven att arbeta med datorn finns risken att eleven inte får ta del 
av den viktiga kommunikationen som är central inom problemlösning.  
 
Bottge (2001) skriver att det har visats vara betydelsefullt att ha en dialog för elever 
med svårigheter inom matematik. Vikten av att uppmuntra eleverna att kommunicera 
om vad de lär sig under tiden de lär sig har också understrukits. Bottge menar att för att 
utveckla problemlösningsförmågan är elevdiskussioner viktiga av flera anledningar. Det 
möjliggör för läraren att höra vad elever tänker och redan där gå in och stötta och 
vägleda. En annan fördel är att när elever pratar med varandra nöjer de sig ofta inte 
enbart med ett sätt att lösa uppgiften på, vilket de vanligtvis gör när de arbetar enskilt. 
Elevdiskussioner ger elever med svårigheter möjlighet och tid att skapa självförtroende 
att uttrycka sig i mindre grupper snarare än i helklass. Rojas-Drummond, Mercer och 
Dabrowski (2001) hävdar efter en studie att elever kommunicerar och tillägnar sig 
kunskap på olika vis beroende på förkunskap och förståelse i matematik. Varierade 
problem hjälper eleverna att avancera samt öka deras deltagande i matematiskt talande 
och tänkande. I genomförd studie framträdde tre olika sätt att tala när elever löser 
problemuppgifter i grupp. Det första är diskussionssamtal som kännetecknas av att 
eleverna är oeniga och ser sig själva som individuella beslutsfattare. Kumulativt samtal 
var det andra som framträdde vilket innebär att elever bygger positivt men okritiskt på 
vad andra elever har sagt. Det kännetecknas av repetitioner, bekräftelser och 
utarbetande. Det sista var utvecklande samtal som syftar till att barn engagerar sig 
kritiskt men konstruktivt med varandras idéer. Uttalanden och förslag presenteras för 
gemensam övervägning i denna typ av samtal. 
 
5.2.2 Material 
Zollman (2009) diskuterar fördelarna med att använda en grafisk tankemodell vid arbete 
med problemlösning. Tankemodellen som använts i studien utgår från fem områden. 
Dessa handlar om vad uppgiften är, vad eleven redan vet, olika sätt eller strategier för 
att lösa uppgiften, testa sina lösningar samt vad som behöver finnas med i svaret och 
vad eleven lärt sig med uppgiften. Eleven kan börja i vilken ordning den vill, vilket gör 
att det inte blir fem steg som ska följas i en och samma ordning. Den grafiska 
tankemodellen används för att förbättra både förståelsen och kommunikationsförmågan. 
Fördelarna med grafiska tankemodeller är att de hjälper eleverna att organisera och 
tydliggöra deras tankar, kommunicera deras tankestrategier samt hitta lösningar. Vid 
användning av tankemodeller tillåts elever att sortera information utifrån vad som är 
viktigt och vad som inte är viktigt. De får också hitta samband mellan olika begrepp och 
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även strukturera dessa begrepp och den information uppgiften ger. När tankemodellen 
introduceras för eleverna är det fördelaktigt att läraren visar hur den används och att 
eleverna, vid introduceringsfasen, arbetar i grupp. 
 
I Hwang, Chen och Hsus (2006) studie, som nämnts ovan, var syftet med det 
multimodala whiteboardsystemet att hjälpa eleverna med problemlösning inom 
matematiken. Det multimodala whiteboardsystemet möjliggör inte endast till att 
eleverna skriver ner sina lösningar utan den erbjuder även möjlighet till röstinspelning 
för att eleverna muntligt ska kunna förklara sina tankar och strategier angående deras 
lösningar. För att även stimulera elevernas förmåga till kritiskt tänkande och 
kollaborativt lärande får eleverna möjlighet att bedöma kamraternas lösningar och svara 
på deras argument. Genom det multimodala whiteboardsystemet kan eleverna enkelt 
kommunicera sina tankar om hur en matematisk problemlösningsuppgift ska lösas. 
Ljudinspelningen förtydligar vad eleven tänker, både för sig själv och för andra. Bara 
för att en elev besvarar en fråga korrekt betyder inte det nödvändigtvis att eleven 
faktiskt förstår den. Därför är det muntliga viktigt att ta hänsyn till när elever lär sig 
matematik.  
 
Tekniken går hela tiden framåt och har fått en större del inom 
matematikundervisningen. Hwang, Chen och Hsu (2006) skriver att lära ut matematik 
genom multimedia har blivit ett nytt sätt att undervisa men att det finns både för- och 
nackdelar med att använda det kopplat till problemlösning. Lantz-Andersson, Linderoth 
och Säljö (2009) beskriver hur elevgrupper som sitter vid datorer och arbetar med 
problemlösningsuppgifter stöter på problem när de endast får respons i form av ett rätt 
eller fel. Eleverna får vid felsvar sitta och diskutera på egen hand vad de har gjort fel 
eller vad som kan ha påverkat att de har fått fel. Materialet i fråga, alltså datorn, ger inte 
eleverna vad de behöver för att utvecklas och lösa uppgiften.   
 
Maida och Maida (2011) skriver om användningen av matematiska spel i 
undervisningen. Spelet som diskuteras heter Blokus och syftar till att förbättra elevernas 
geometriska kunskap och innefattar även deras förmåga till att lösa problem inom 
geometri. Det finns människor som motsätter sig till att elever spelar spel på 
matematiklektionerna men det är viktigt att inse att det finns flera sätt att utveckla 
kunskap inom problemlösning och matematik. Författarna menar att elever förtjänar att 
få möjlighet att delta i aktiviteter i geometri som förbättrar deras 
problemlösningsförmåga. Det betyder dock inte att traditionella geometrilektioner inte 
är viktiga men det finns flera sätt att skapa intresse och ett kritiskt tänkande hos 
eleverna.  
 
5.3 Appropriering 
Underkategorierna till appropriering har valts ut då de är nödvändiga för att en elev ska 
kunna tillägna sig kunskap och göra den till sin egen samt nå längre i sin 
kunskapsutveckling.  
 
5.3.1 Självbild 
Jäder, Sidenvall och Sumpter (2017) förklarar att elever som har en dålig självbild 
gällande problemlösning ger upp tidigare än vad elever med bra självbild gör. En möjlig 
anledning till en dålig självbild kan vara tidigare misslyckanden eftersom eleven ännu 
inte automatiserat matematiska förmågor och- eller matematiska kunskaper. Gade 
(2010) beskriver i sin studie hur en elev ifrågasätter sin egna matematiska kompetens 
vid problemlösningsuppgifter med exponenter genom att koppla det till elevens mentala 
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bekvämlighet till matematik. Genom att eleven uppmärksammar sina svårigheter anser 
författaren att elevens mentala förmåga är under utveckling på liknande sätt som hens 
matematiska förmåga. I och med ifrågasättandet av den egna förmågan vågar inte 
eleven fortsätta med uppgiften utan en bekräftelse från någon mer kunnig. Forsberg 
Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) redogör för betydelsen av att läraren 
medvetet breddar elevernas kunskap och synliggör den för att göra det möjligt för 
eleven att uppmärksamma, förstå och bli medveten om sin kunskap. För att en elev ska 
bli medveten om sin kunskap och förståelse måste kunskapen kunna synas på många 
olika sätt.  
 
Enligt DeYoung (2001) krävs det mycket träning för att utveckla 
problemlösningsförmågan. När den här träningen kombineras med 
klassrumsdiskussioner leder det till att eleverna börjar tänka på nya sätt. När eleverna 
börjar lära sig problemlösning och klassen har elevdiskussioner är det fördelaktigt att 
lyfta fram vikten av att se mönster. Över tid förbättras de flesta elevers förmåga att 
upptäcka och beskriva mönster. Detta leder till ett ökat självförtroende hos eleverna 
med avseende på problemlösning i allmänhet. Taylor, Campbell och Long (2001) 
skriver om Math Attack som är ett program som syftar till att förbättra elevers 
matematiska kunskaper och förmåga att lösa matematiska problemlösningsuppgifter. 
Det är utvecklat för att göra matematik roligt och användbart för eleverna. Math Attack 
visade sig ha positiva effekter gällande attityder och självkänsla hos elever, främst på 
grund av att det finns flera användbara metoder och korrekta lösningar när elever löser 
matematiska problem. Kreativa elever som tänker utanför boxen har i många fall 
belönats och uppskattats, ibland för första gången.  
 
Det är inte endast elevers självbild som påverkar approprieringen av den matematiska 
kunskapen utan även lärarens självbild påverkar. Andrews och Xenofontos (2015) 
beskriver vikten av lärarens självbild gällande problemlösningsuppgifter. En lärare som 
anser sig ha bristande kunskaper kring problemlösning har svårare att utmana sina 
elever eller ta ställning till deras tankar och lösningar. Författarna skriver om en lärare 
som anser sig vara en dålig problemlösare och behöver mer tid att förbereda inför 
lektioner men har fortfarande svårt att stödja sina elever när de ska lösa uppgifter.  
 
5.3.2 Progression 
Szabo och Andrews (2017) menar att vid en för snabb progression där flera olika 
matematiska operationer krävs för att klara en problemlösningsuppgift har eleven inte 
tillägnat sig den baskunskap som krävs för att gå vidare i utvecklingen. Çaglar (2003) 
menar att grundläggande matematiska begrepp måste förstås för att en elev ska kunna 
lära sig matematik. Kunskap är något som kan försvinna och därför krävs det 
kontinuerlig träning. Det är svårt för en elev att tillägna sig kunskap om problemlösning 
på en hög nivå om eleven inte har utvecklat kunskap om begrepp och färdigheter på en 
lägre nivå. Enligt Deal och Wismer (2010) kan arbetstempot i klassrummet vara för 
långsamt för en elev med fallenhet. De flesta elever behöver mycket tid till att repetera 
medan denne elev tillägnar sig kunskap fort. Att enbart repetera och öva kan göra en 
elev med fallenhet för matematik frustrerad och resultera i att matematikintresset går 
förlorat.  
 
Bottge (2001) skriver om tre typer av kunskap. Dessa är “declarative knowledge”, 
“procedural knowledge” och ”conceptual knowledge”. ”Declarative knowledge” kan ses 
som ett system av grundläggande kunskaper, exempelvis 5 + 4 = 9 eller 9 – 5 = 4. Det 
som avgör hur lång tid det tar att hämta fram kunskapen beror på hur starkt samband 
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som finns mellan uträkningarna. Den här typen av kunskap kan ses som en byggsten för 
”procedural knowledge”. “Procedural knowledge” kan ses som en steg-för-steg-process 
som leder till ett korrekt svar. Både ”declarative knowledge” och ”procedural 
knowledge” är viktiga för att kunna lösa mer komplexa problem men båda ses i grunden 
som ytkunskap. Dessa två kunskaper införlivas i ”conceptual knowledge” men på ett 
nytt sätt då det krävs en förståelse för att kunna lägga ihop olika delar av tidigare 
kunskap till en rimlig lösning. När en elev möter en ny situation söks långtidsminnet 
igenom och matchar befintlig kunskap till den nya situationen som sedan organiseras 
och läggs samman till en lösning. När eleven sedan möter ett liknande problem kan det 
lösas lätt på ”procedural level” genom olika steg som lagrats i långtidsminnet. Under 
Gades (2010) studie observerades en situation där läraren introducerade en minnesregel 
för hur tid, sträcka och hastighet påverkar varandra. Eleverna använde den på uppgifter 
som handlade om det ämnet men en elev använde den även vid andra 
problemlösningsuppgifter. Eleven förstod hur de olika delarna relaterade till varandra 
och anpassade minnesregeln för en annan uppgift och applicerade den med goda 
resultat.  
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6. Diskussion 
Detta kapitel kommer att föra en diskussion om den systematiska litteraturstudien 
utifrån de tre tidigare nämnda kategorierna. Slutligen förs en övergripande diskussion 
mellan de tre kategorierna för att synliggöra samband och påverkan. 
 
6.1 Proximal utvecklingszon 
Litteraturstudien har synliggjort sambandet mellan gruppsammansättningar och 
uppgifterna då det är av stor betydelse för interaktionen och kunskapsutvecklingen när 
elever arbetar tillsammans. Studien har också förmedlat en bild över att det finns olika 
uppfattningar om vad problemlösning är och vad syftet med grupparbete är. Samuelsson 
och Forslund Frykedal (2014) skriver att det finns olika typer av grupparbeten. 
Beroende på uppgiftens utformning och svårighet kan den vara mer eller mindre lämpad 
att arbetas med i grupp. Med en uppgift som är antingen för svår eller för lätt kan det 
resultera i att eleverna arbetar individuellt och inte tillsammans inom gruppen. Det är 
således viktigt att anpassa uppgiften till varje grupp, så att varje grupp får en uppgift 
som är på en passande nivå. Innehållet i uppgifterna ska vara detsamma oberoende av 
grupp. Detta kan visa olika lösningar på snarlika uppgifter, vilket kan ge eleverna 
bredare förståelse. Det är också viktigt att läraren ger möjlighet för eleverna att stötta 
varandra genom att placera elever i rätt grupp med rätt uppgift, i ett klimat där eleverna 
vågar samtala och hjälpa varandra vidare. Vid en lyckad gruppsammansättning i 
förhållande till uppgiftens utformning kan eleverna dra nytta av varandras styrkor och 
utvecklingsområden. En problematik avseende grupparbete med olika kunskapsnivåer 
på eleverna är att svaga elever kan nå längre fram med hjälp av elever med fallenhet, 
medan elever med fallenhet inte når längre i sin kunskapsutveckling. Eleverna med 
fallenhet lär sig att förklara matematiken på nya sätt men de får ingen ny kunskap på 
samma sätt som de svaga eleverna. Det är på så vis viktigt att läraren är medveten om 
att undervisningen vid sidan av grupparbeten bör vara mer utmanande och stimulerande 
för eleverna med fallenhet. Detta för att de också ska nå längre i sin kunskapsutveckling 
och proximala utvecklingszon.  
 
Lyckas läraren tillsammans med eleverna skapa ett tillåtande klassrumsklimat gynnas 
inte endast grupparbeten utan även undervisningen i stort. Genom ett tillåtande 
klassrumsklimat kan elever våga göra fel, lära av varandras fel och se det som 
möjligheter till att utvecklas. Det tillåtande klassrumsklimatet är även till fördel för 
läraren, då den kan bli tryggare i sin egen roll. Det skapar också en känsla av att lärare 
och elever lär tillsammans.    
 
Flera författare betonar vikten av elevnära uppgifter som eleven kan sätta i ett 
sammanhang och relatera till. Det förklaras också hur det ofta förekommer att elever 
fråntas möjligheter till meningsfulla lärandesammanhang (Bottge, 2001). Det är därför 
viktigt att som lärare visa på didaktisk handlingskraft genom att stundtals våga lämna 
matematikboken och istället se den som ett komplement till undervisningen. Det är 
också fördelaktigt att läraren är lyhörd till elevers intresse och vardag och kan ta tillvara 
på det i matematikundervisningen. Exempelvis är det mer intressant för elever i 
Kalmarområdet att arbeta med matematikområdet längd kopplat till Ölandsbron än vad 
det är för elever i exempelvis Uppsala. Genom elevnära uppgifter kan eleverna komma 
längre i sin utveckling då uppgifterna är motiverande och relaterbara för eleverna. När 
eleverna tycker att det är roligt är de mer motiverade och aktiva och kan då med hjälp 
av rätt stöttning nå större kunskap. Lärare får dock inte utesluta problem som inte 
anknyter till elevernas vardag, då viktiga områden inom matematik kan förbises. 
Exempel på sådana uppgifter skulle kunna vara att träna på att se samband mellan tal.  
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Oavsett var en elev befinner sig i sin kunskapsutveckling kan en elev nå längre med rätt 
förutsättningar. Det är lärarens uppgift att ge eleven det som krävs för att komma ett 
steg längre. Genom denna litteraturstudie har det blivit synligt att det finns olika 
arbetssätt hos lärare och att många lärare är medvetna om hur viktig deras roll är för en 
elevs kunskapsutveckling. Utifrån genomförd litteraturstudie vill studiens författare 
påstå att få lärare är medvetna om hur deras sätt att undervisa påverkar eleven och vad 
läraren faktiskt signalerar på sina lektioner. I Cozzas och Oreshkinas (2013) studie 
beskrevs hur en lärare vid ett flertal gånger avbröt interaktioner mellan elever och hur 
interaktioner mellan elev och lärare stannade vid att eleven besvarade lärarens fråga. 
Utifrån den ovannämnda situationen kan det signalera att lärare som undervisar i 
matematik har ett behov av att styra eleverna i en specifik riktning, till en viss metod 
och till ett visst innehåll. Studiens författare anser dock att det krävs en balans i hur 
mycket lärare styr. I och med att matematematikundervisningen är målinriktad är det 
viktigt att läraren har en tanke avseende vad elever ska lära sig och därför krävs ibland 
en viss styrning. I de fall då lärare alltid vill styra eleverna och balansen saknas kan 
orsaken vara att att lärare har ett dåligt självförtroende gällande deras egna matematiska 
förmåga och förmågan att undervisa i ämnet. En viktig förmåga hos lärare och en viktig 
påverkansfaktor för undervisning i problemlösning är därför att läraren kan distansera 
sig till sig själv och sin egen undervisning. Att kunna reflektera och kritiskt granska sin 
undervisning är nödvändigt för utvecklingen av undervisningen och elevernas 
kunskaper. Detta styrks utifrån Forsberg Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) 
som menar att lärare själva anser att det finns ett ökat behov av att utveckla den egna 
kommunikationsförmågan och att bli bättre på att ställa frågor samt följa upp frågor. 
Studiens författare anser att genom en ständig granskning av sig själv kan läraren 
utvecklas. Detta är nödvändigt då elevernas behov ständigt förändras. Vidare ställer 
detta krav på att läraren kan bemöta dem i deras behov och ge dem verktyg för att 
utvecklas ytterligare. 
 
Det är många aspekter att ta i beaktning för att eleverna ska nå så långt som möjligt i 
deras matematiska utveckling. Det är inte möjligt att säga att en aspekt är viktigare än 
en annan. Däremot kan lärare som ständigt arbetar för att få ett tillåtande 
klassrumsklimat och som är medvetna om sin egen roll och kan granska sig själva 
gynnas i sitt yrkesutövande. Detta eftersom de andra aspekterna lättare uppnås genom 
ett tillåtande klassrumsklimat och självinsikt hos lärare. Genom dessa faktorer belyses 
vikten av det sociala samspelet under matematiklektionerna i klassrummet, både mellan 
elever men även mellan elever och lärare. Det är genom interaktioner mellan individer 
som ny kunskap och ett livslångt lärande uppstår.  
 
6.2 Mediering 
En bra matematiklektion kan vara utformad och förmedla det matematiska innehållet på 
många olika sätt. Många författare betonar vikten av diskussioner för att utveckla 
elevernas problemlösningsförmåga. Rojas-Drummond, Mercer och Dabrowski (2001) 
menar att elever kommunicerar och tillägnar sig kunskap beroende på deras 
förkunskaper och förståelse i matematik. Det är viktigt att ha i beaktning att alla elever 
därför inte gynnas av diskussioner kring problemlösning. Det kan antas att elever som 
inte har tillräckliga förkunskaper inte kan delta på lika villkor än de som har goda 
förkunskaper. Däremot får de möjligheten att lyssna och ta till sig det som diskuteras. 
Det är också viktigt att ha i åtanke att alla elever inte alltid är delaktiga beroende av 
olika skäl. Det kan därför vara gynnsamt att ha en varierad undervisning där inte enbart 
diskussioner i helklass används. Eleverna ska istället få möjlighet att diskutera i 
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exempelvis mindre grupper eller par och på så vis ta till sig och förmedla kunskap i 
samspel med varandra. Det är även något som understryks av Bottge (2001) som menar 
att elevdiskussioner i mindre grupper ger elever med svårigheter möjlighet att bygga 
upp ett självförtroende att uttrycka sig i en liten grupp innan de behöver göra det i 
helklass. Dock är det viktigt att alla mindre gruppers diskussioner och lösningar tas upp 
i helklass för att visa på olika lösningsmetoder och tankar som skiljer grupperna åt. Det 
kan göras genom till exempel traditionella redovisningar eller ljudinspelningar. För att 
en diskussion i helklass ska gynna eleverna behövs ett gott klassrumsklimat där 
eleverna vågar uttala sig och felsvar accepteras som lärmöjligheter.  
 
Kunskap kan medieras på olika sätt. Det finns en uppfattning om att dagens 
matematikundervisning endast utgår från matematikboken och inte ger utrymme för 
andra arbetsmetoder och läromedel. Flera författare tar upp nätbaserade och 
multimodala arbetsmetoder och läromedel. Hwang, Chen och Hsu (2006) beskriver ett 
multimodalt whiteboardsystem där eleverna får utveckla sin problemlösningsförmåga 
genom att kommentera och reflektera över andra elevers lösningar. Systemet möjliggör 
för eleverna att presentera sina lösningar antingen skriftligt eller genom muntliga 
ljudinspelningar. Det kan användas under en elevs hela skolgång då elever föredrar att 
uttrycka sig på olika sätt. Det här arbetssättet kan vara extra fördelaktigt på lågstadiet då 
alla elever inte har kommit igång med sin läs- och skrivinlärning. Genom att de kan 
uttrycka sina tankar muntligt har de större möjligheter att utveckla sina svar och förstå 
varandra. I dagens samhälle där elever möter teknik i tidig ålder har de stor kompetens 
och trygghet i sig kopplat till tekniken. 
 
För att stödja elever i sin utveckling av sin matematiska tankegång finns olika material 
som kan användas. Zollman (2009) redogör för en grafisk tankemodell där eleverna får 
möjlighet att organisera och tydliggöra sin tankar för att sedan kunna förmedla detta till 
andra individer. Ett liknande arbetssätt som Zollman beskriver möjliggör för eleverna 
att förmedla och ta till sig kunskap av varandra. Problemlösningsuppgifter består ofta av 
flera moment vilket kräver struktur och kompetens till att urskilja viktig information. En 
liknande modell skulle kunna ge eleverna större möjligheter att klara av mer krävande 
uppgifter än om de hade varit tvungna att memorera information och hålla det i huvudet. 
Modellen kan ses som mediering i sig själv men även som ett stöd i medieringen till 
andra individer.    
 
Tekniken kan gynna elevernas problemlösningsförmåga. Däremot får lärare inte förlita 
sig på att tekniken är det enda undervisningsmaterialet som krävs. Deal och Wismer 
(2010) skriver om risken att elever förlorar möjligheten till interaktion med andra elever 
och lärare när de endast interagerar med datorn. Lantz-Andersson, Linderoth och Säljö 
(2009) beskriver situationer där mediering sker mellan datorn och elever men då den 
inte är nog för utvecklingen. Eleverna saknar mediering med andra elever och samspel 
som gör att de löser uppgifter, reflekterar över det matematiska innehållet och tar till sig 
kunskapen. I dessa situationer förlitar sig läraren på att det sker tillräckligt med 
mediering mellan individ och artefakt under problemlösningsuppgifterna och 
uppmärksammar då inte avsaknaden av den viktiga kommunikationen och samspelet.  
 
6.3 Appropriering  
Något som kan påverka hur väl elever approprierar kunskap inom problemlösning är 
deras självbild. Då appropriering handlar om att tillämpa kunskap i andra sammanhang 
är det viktigt att individen har tilltro till sin egen förmåga. Taylor, Campbell och Long 
(2011) skriver om ett program inom matematik som visat ha positiva effekter gällande 
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attityder och självkänsla hos elever. En av anledningarna till en mer positiv självbild är 
att det finns flera användbara metoder och korrekta lösningar vid problemlösning. 
Återigen lyfts vikten av att det finns flera korrekta lösningar och lämpliga metoder och 
att det då är viktigt att läraren inte har endast en förutbestämd bild av uppgiftens 
lösning. Andrews och Xenofontos (2015) förklarar hur även lärarens självbild påverkar 
undervisningen kring problemlösning. Har en lärare sämre självbild kring sin egen 
kunskap har den svårigheter att stödja sina elever i deras utveckling av förmågan. 
Kopplas detta till appropriering kan det anses att lärarens problematik med 
problemlösningsförmågan påverkar dess chanser att modellera för eleverna hur 
approprieringen av kunskapen kan ske. I ett tillåtande klassrumsklimat finns fler 
möjligheter att utveckla en god självbild kopplat till ämnet matematik. Tillåts felsvar 
och diskussioner kan elever känna sig delaktiga och viktiga för hela klassens utveckling. 
Elevens självbild kan genom detta då få en positiv utveckling. Det är lärarens ansvar att 
skapa och upprätthålla ett gott klassrumsklimat för att gynna såväl elevernas 
matematiska som personliga utveckling. 
 
Elevernas självbild kan påverka deras utveckling av problemlösningsförmågan. Jäder, 
Sidenvall och Sumpter (2017) beskriver hur elever med dålig självbild gällande 
problemlösning ger upp tidigare än vad de elever som har en god gör. 
Problemlösningsuppgifter består ofta av flera moment vilket innebär att elever behöver 
anstränga sig mer än vid vanliga rutinuppgifter. Studiens författare tolkar detta som att 
om elever inte anser sig vara matematiska är chansen liten att de tar sig tid att reflektera 
och strukturera upp uppgiften. Likaså som elever troligtvis inte tar sig tid att strukturera 
upp uppgifter är risken stor att de inte tar sig an svårare och större uppgifter då de inte 
anser sig vara matematiskt kompetenta. Jäder, Sidenvall och Sumpter (2017) förklarar 
att en möjlig anledning till det dåliga självförtroendet kan vara tidigare misslyckanden 
eller att tidigare kunskaper ännu inte är automatiserade. Vid tidigare misslyckanden och 
dålig självbild finns risken att elevers kommande matematikinlärning påverkas negativt. 
Det kan bildas en ond cirkel där misslyckanden leder till att elever inte tar sig an 
matematiska problem och därmed inte utvecklar sin problemlösningsförmåga. Detta kan 
liknas vid Matteuseffekten som behandlas inom läsinlärning. Taube (2013) beskriver 
Matteuseffekten som att elever som stöter på problem i läsningen, tar sig mindre tid till 
att läsa och får då mindre motivation till att läsa. Resultatet av detta kan bli att 
skillnaden mellan starka och svaga läsare blir allt större. Självbilden spelar då stor roll. 
Självbild kopplat till appropriering inom matematik handlar inte endast om att veta att 
man kan utan även vad det är man kan. Läraren kan hjälpa eleven att synliggöra var den 
befinner sig kunskapsmässigt. Forsberg Ahlcrona och Pramling Samuelsson (2014) 
skriver om vikten av att läraren uppmärksammar eleven på sin kunskapsnivå, för att 
eleven själv ska bli medveten om sin kunskap.   
 
Det ska finnas en progression i matematikundervisningen, däremot behöver 
progressionen inte se likadan ut för alla elever. Enligt Çaglar (2003) är det inte möjligt 
för elever att tillägna sig kunskap inom problemlösning på en hög nivå om de inte 
utvecklat kunskap om färdigheter och begrepp på en lägre nivå. Läraren måste således 
ge eleverna en stabil grund att utgå ifrån i problemlösning innan de kan lösa mer 
avancerade problem. En svårighet för läraren kan vara att elever är olika och tar sig till 
kunskap olika snabbt. Det är viktigt att tillgodose alla elevers behov och utmana dem på 
en lämplig nivå. Deal och Wismer (2010) skriver att de flesta elever behöver mycket tid 
till repetition medan elever med fallenhet för matematik tar till sig kunskap fort och 
tycker att undervisningen går för långsamt fram. Detta kan leda till ett förlorat 
matematikintresse.  
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Vikten av en god matematisk grund att stå på betonas av flera författare som en del för 
att framgångsrikt utveckla sin problemlösningsförmåga. Bottge (2001) förklarar att det 
finns tre typer av kunskap som är på tre nivåer. Den tredje kunskapen kräver att de två 
tidigare är bemästrade likaså kräver den andra att den första kunskapen bemästras. På 
den tredje nivån kan eleven lösa mer komplicerade problemlösningsuppgifter. Kopplas 
detta till appropriering innebär det att eleven använder kunskap de tillägnat sig tidigare 
för att sedan kunna använda det i ett annat sammanhang. Detta nya sammanhang är i 
detta fall den tredje kunskapen. För att den tredje kunskapen ska bemästras är det 
nödvändigt att de två tidigare stadierna inte har bearbetats för snabbt eller otydligt. 
Detta understryks också av Szabo och Andrews (2017) som menar att en för snabb 
progression gör att eleverna inte har tillägnat sig baskunskaperna vilket resulterar i att 
de inte kan lösa problemlösningsuppgifter där flera matematiska operationer krävs.  
 
6.4 Sammanfattande diskussion 
Genom resultat och diskussion blir det tydligt att de tre övergripande rubrikerna, 
proximal utvecklingszon, mediering och appropriering inte går att särskilja från 
varandra. Det är genom mediering och appropriering som den proximala 
utvecklingszonen kan uppstå och förändras. Det har också blivit tydligt att 
underrubrikerna till den proximala utvecklingszonen påverkar mediering och 
appropriering. Det finns därför en växelverkan mellan de sociokulturella begreppen.  
 
Gruppsammansättningen kan ha stor påverkan på elevers självbild. Samuelsson och 
Forslund Frykedal (2014) förklarade att beroende på uppgiftens svårighetsgrad kan 
grupparbetet bli mer eller mindre lyckat. Studiens författare anser att det finns en ökad 
risk att elever med dålig självbild överlåter arbetet till andra elever som de anser mer 
kunniga. Detta oberoende av uppgiftens svårighetsgrad. Det är därför viktigt och 
betydelsefullt att läraren har positiva och höga förväntningar på elever och kan förmedla 
dem tydligt. Det är även viktigt att läraren ger elever med dålig självbild utrymme att 
träda fram, vilket kan leda till att elever känner att de tillför något till gruppen. Detta 
understryks av Samuelsson och Forslund Frykedal (2014) som redogör för vikten av att 
alla gruppmedlemmar har ett tydligt ansvarsområde. En risk som synliggjorts under 
litteraturstudien är problematiken och svårigheterna avseende grupparbete gällande 
problemlösning. Samtidigt som det finns en risk att elever med dålig självbild överlåter 
arbetet till andra kunnigare elever finns också en risk att elever med god självbild 
fråntar andra elever chansen att bidra på deras nivå. Det är inte endast under 
grupparbeten som den dåliga självbilden kan bli synlig utan även vid genomgångar eller 
andra tillfällen då elever har chansen att göra sin röst hörd. En elev som ofta sitter tyst 
och inte deltar vid diskussioner signalerar att den inte kan, är ointresserad eller osäker. 
Det är därför av stor betydelse att ständigt arbeta för ett tillåtande klassrumsklimat, där 
alla elever vågar delta utifrån sin egen nivå. Det är också till stor fördel för läraren då 
den lättare kan se vilka elever som har förstått. Ett alternativt arbetssätt för att gynna 
alla elever kan vara att eleverna inledningsvis får reflektera enskilt, för att sedan 
diskutera med en klasskompis och slutligen ta upp det i helklass. Under 
grupparbetsmoment är det viktigt att läraren är medveten om att det krävs arbete för att 
arbeta i grupp. Samarbete är inte alltid naturligt för unga elever utan de måste få 
tillfällen att träna på det. Fridberg, Thulin och Redfors (2017) menar att antalet i en 
grupp spelar roll, särskilt när det gäller elever i lägre årskurser då elever behöver hjälp 
med det sociala samspelet. 
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En ytterligare aspekt för läraren att ta hänsyn till är gruppsammansättningar utifrån 
elevers kunskapsnivåer. Elever som alltid placeras i lägre presterande grupper har en 
ökad risk att få en negativ självbild då läraren synliggör elevers bristande kunskaper 
genom gruppindelningar. Gruppsammansättningar utifrån kunskapsnivå signalerar 
lärarens förväntningar på respektive elev. Det är viktigt att läraren reflekterar över 
gruppsammansättningen för att grupparbetet ska leda till en gynnsam utveckling för 
samtliga elevers problemlösningsförmåga. Här synliggörs återigen betydelsen av att 
läraren signalerar positiva förväntningar oavsett gruppsammansättning och kunskap. 
Detta är av ännu större vikt för elever med dålig självbild vilket kan förtydligas genom 
Gades (2010) beskrivning av hur elever som ifrågasätter sin egen matematiska kunskap 
ger upp och inte fortsätter med uppgiften utan bekräftelse från en mer kunnig.  
 
Det finns en uppfattning hos studiens författare att det saknas en tydlig progression 
gällande problemlösningsuppgifter. Studiens författare är av uppfattningen att denna 
form av uppgifter används som extrauppgifter när elever är klara med ordinarie 
undervisning. Nackdelen med upplägget är att svaga och långsamma elever inte ges 
möjlighet i samma utsträckning som mer kunniga elever att arbeta med 
problemlösningsuppgifter. Det signalerar även att det är de snabba eleverna som har 
kompetens att lösa sådana uppgifter. Detta innebär att elever inte ges samma möjlighet 
att utveckla sin problemlösningsförmåga och därmed inte nå kunskapskraven. Även 
detta kan vara negativt för elever med dålig självbild eftersom de än en gång exkluderas 
och får det synliggjort att de är mindre kunniga. Çaglar (2003) menar att kunskap är 
något som kan försvinna och därför krävs det kontinuerlig träning. Det kan således 
finnas större behov hos långsamma elever att få avsatt tid att träna på problemlösning 
istället för att fråntas det och endast göra rutinuppgifter. 
 
Studiens författare har även reflekterat över hur undervisningen ska utformas för att få 
en tydlig progression avseende problemlösningsförmågan. Ett naturligt sätt är att 
involvera flera räkneoperationer men nästa steg framstår som repetition. Många 
författare har betonat vikten av elevnära uppgifter men det vore även önskvärt att 
synliggöra nyttan med problemlösning för elever. Då problemlösning inte enbart är 
kopplat till matematik utan även kan återfinnas i ämnen som teknik, naturkunskap och 
samhällskunskap kan elever arbeta med problemlösning tematiskt.  
 
För att knyta an och tydligt besvara studiens forskningsfråga är det tydligt att det finns 
två stora faktorer med olika grenar som påverkar elevernas utveckling av 
problemlösningsförmågan. Dessa två större faktorer är elevens självbild samt lärarens 
hantering av problemlösning i matematikundervisningen. De båda faktorerna påverkar 
undervisningen på olika sätt. Studien har därför synliggjort att faktorerna består av olika 
grenar där vissa grenar styrs av enbart läraren medan andra styrs enbart av eleven. 
Slutligen framträdde grenar som lärare och elev styr gemensamt.  De faktorer som 
läraren styr genom problemlösningsundervisning tar sig uttryck genom stöttning, 
gruppsammansättning, uppgifter, förväntningar och material. Läraren utformar 
progressionen och strukturen för problemlösning men beroende på elevers självbild tar 
de sig an progressionen och uppgifterna olika mycket. Progressionen antas därför vara 
en faktor som elev och lärare styr gemensamt, antingen medvetet eller omedvetet. 
Slutligen är det eleven som styr sin egen delaktighet och därmed elevinteraktionen. 
Läraren ger redskap och förutsättningar för att elever ska kunna delta men i slutändan är 
eleven den avgörande faktorn för en lyckad elevinteraktion.  
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7. Förslag till fortsatt forskning 
Litteraturstudien har synliggjort betydelsen av elevers självbild för utveckling av 
problemlösningsförmågan. Att elever har en god självbild är nödvändigt för att lyckas i 
skolan. Det är också viktigt att lärare signalerar rätt förväntningar på elever. Ett förslag 
till fortsatt forskningen kan därför vara att studera om och i så fall hur lärares 
förväntningar påverkar elevers självbild i förhållande till problemlösning. Detta kan 
göras genom observationer men också intervjuer, både med lärare och elever.  
 
Studien har även synliggjort att det råder en ovisshet bland lärare om hur 
problemlösningsundervisningen genomförs på bästa sätt för att eleverna ska uppnå 
större kunskap. För att lyckas med problemlösning och ge eleverna möjlighet att 
utveckla problemlösningsförmågan är det viktigt att eleverna regelbundet arbetar med 
problemlösning utifrån en tydlig struktur. En annan möjlig forskningsfråga skulle därför 
kunna vara att undersöka hur lärare arbetar med strukturer och progression inom 
problemlösning. Vidare kan det bli intressant att studera elever som arbetat med 
lösryckta problemlösningsuppgifter kontra elever som arbetat kontinuerligt med 
problemlösning utifrån en tydlig progression. Detta kan också göras genom 
observationer men även intervjuer, främst med lärare men också med elever.  
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Sökord	

(math*)	AND	
(vygotsk*)	OR	
(problem-solv*)	
AND	(school*)	
=>	71	st	

Titel	
=>	10	st	

Abstrakt	
	

=>	8	st	 Läsa	
=>	1	st	

Sökord	

math*	AND	
commnicat*	
AND	problem-
solv*	
	
=>	11	st	

Titel	
=>	5	st	

Abstrakt	
	

=>	3	st	 Läsa	
=>	3	st	


