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Abstrakt 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att undersöka elevers utveckling av 

matematisk problemlösningsförmåga i relation till samlärande. I studien har 13 

vetenskapliga artiklar inkluderats och lästs samt analyserats utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv. Studiens resultat visar att samlärande är fördelaktigt för elevers utveckling 

av problemlösningsförmågan. Det framkommer även att det metakognitiva samtalet har 

en stor betydelse för elevers utveckling av problemlösningsförmågan samt att det är 

något som lärarens och klasskamraters stöttning kan bidra till att utveckla. Studien 

synliggör också lärarens roll i klassrummet och hur betydelsefull denne är för att 

förtydliga förväntningar på eleverna samt fungera stöttande i lärprocessen. Slutligen 

berör också studien uppgiftsutformningens betydelse vid konstruktion av 

problemlösningsuppgifter. 

 

Nyckelord 
Matematikundervisning, metakognition, problemlösning, samlärande, sociokulturell 

teori. 
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1 Inledning 
 

Ett diskussionsämne som allt oftare stjäl huvudfokus på verksamma lärares planeringsmöten 

och arbetslagsmöten är samlärande. Utvecklas varje elev enskilt även vid ett samlärande? 

Kan alla i klassrummet bidra för att skapa gemensamma svar? Ute i verksamheten är det 

tydligt att många lärare är medvetna om vad samlärande innebär och väljer gärna att beskriva 

arbetssättet med lovord. Vi, studiens författare, har under vår studietid vid lärarprogrammet 

på Linnéuniversitetet tagit del av många positiva infallsvinklar kring socialt samspel i 

klassrummet. Hela utbildningen har präglats av att social interaktion på olika sätt främjar 

lärande.  

 

Dock verkar inte samlärande prioriteras inom huvudämnet matematik. Under våra 

praktikperioder har vi upptäckt att elever ofta sitter enskilt och arbetar i sin matematikbok 

med återkommande rutinuppgifter, där lösningsmetoden redan är känd för eleven. Vi ställer 

oss därför väldigt frågande till varför lärare inte väljer att använda sig av samlärande inom 

matematiken, som är ett av skolans mest centrala ämnen. Matematikämnet syftar till att 

utveckla fem matematiska förmågor hos eleverna varav en utav dem är 

problemlösningsförmågan. Denna förmåga presenterar Skolverkets kommentarmaterial 

(2017) som ytterst central inom matematikundervisningen och en förmåga som kräver 

mycket kommunikation. Varför används då inte ett kommunicerande arbetssätt så eleverna 

ges möjlighet att utveckla denna förmåga på bästa möjliga sätt?  

 

Det som också framkommit vid våra observationer är att problemlösningsuppgifter främst 

används som extrauppgifter på lektionerna. Det vanligaste är att eleverna måste ha uppnått ett 

visst mål i sin arbetsbok för att få påbörja uppgiften. Detta leder i sin tur till en svårighet för 

eleverna att samarbeta då de eventuellt måste vänta in en klasskamrat som också arbetat klart 

i matematikboken. Alla elever måste få möjlighet att arbeta med problemlösningsuppgifter, 

oavsett hur snabbt de är klara med målet i sina böcker. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

menar att lärarens roll vid utformandet, samt anpassningen, av problemlösningsuppgifter är 

central då det ska finnas en möjlighet för alla elever att hitta egna strategier för att kunna lösa 

uppgiften. De beskriver vidare att problemlösningsuppgifter bör vara anpassade för att öka 

elevers motivation att tillgodose sig matematisk kunskap samt utveckla elevers fyra övriga 

matematiska förmågor som beskrivs i Skolverkets läroplan (Skolverket, 2018a). Hagland, 

Hedrén och Taflin (2005) betonar även att diskussionen kring elevernas matematiska 

lösningar kan vara den viktigaste processen i problemlösningen. De menar att elever kan få 

stor nytta av att redogöra för övriga klassen kring deras lösningar och på så sätt också få 

motivera sina tillvägagångssätt vilket kan ses som ytterligare ett lärtillfälle. 

 

I den här systematiska litteraturstudien har vi därav valt att undersöka elevers utveckling av 

problemlösningsförmåga i kombination med samlärande. Finns det särskilda metoder för 

utformning av uppgifter som främjar samlärande? Är det också möjligt att uppgifter som 

involverar samarbete bidrar till att utveckla elevernas problemlösningsförmåga?  

I denna studie är vår förhoppning att synliggöra aspekter som gör det möjligt att anpassa och 

utveckla problemlösningsuppgifter där samarbete står i fokus.  
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med arbetet är att undersöka om och i sådana fall hur samlärande kan påverka elevers 

utveckling av problemlösningsförmågan.  

 

Frågeställningar 

 På vilka olika sätt kan samlärande inverka på elevers utveckling av 

problemlösningsförmågan? 

 Vilka aktiviteter, som är relaterade till samlärande, kan leda till eller skapa goda 

förutsättningar för att utveckla problemlösningsförmågan?   

 

 

 

  



  

 

3 

3. Bakgrund 

 
I detta kapitel kommer bakgrunden för vårt arbete att redogöras för samt definitioner av 

problemlösning och samlärande som kommer vara utgångspunkt för arbetet. 

3.1 Problemlösning 
Matematikämnet i svenska skolans läroplan kan sammanfattas av de fem förmågorna 

begreppsförmågan, metodförmågan, resonemangsförmågan, kommunikationsförmågan och 

problemlösningsförmågan (Skolverket, 2018a). De här fem förmågorna är grundade i flera så 

kallade kompetensramverk. Ett exempel på ett sådant är KOM-projektet (Niss, 2002). KOM-

projektet syftade till att undersöka matematikinlärning samt matematikundervisning för att 

utveckla en utgångspunkt till en reform inom matematikundervisningen. Resultatet blev en 

sammanställning av den matematiska kompetensen i form av åtta beståndsdelar som 

matematikämnet grundar sig på. Även Kilpatrick, Swafford och Finells (2010) rapport 

Adding it up är framtagen för att konkretisera matematiska kunskaper och på så sätt också 

fylla en kunskapslucka. Dessa två ramverk är sprungna ur forskning kring utveckling av 

matematikämnet och utfördes för att konkretisera samt belysa vilka förmågor som är viktiga 

för att utveckla, och ta till sig, matematisk kunskap. 

 

Skolverket (2017) förklarar att problemlösningsförmågan tillämpas på alla de övriga 

kunskapsområdena och benämns därför också som ett eget område i det centrala innehållet. 

Ett problem kännetecknas främst av att det, till skillnad från en rutinuppgift, inte är uppenbart 

för eleverna hur det ska lösas vid en första anblick. Eleverna kommer att behöva testa och 

pröva sig fram för att lösa uppgiften. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) underbygger det 

ovan nämnda genom att sammanställa en lista på tre punkter för vad som kännetecknar en 

problemuppgift. Det krävs att en person vill eller behöver lösa uppgiften, det finns ingen 

given procedur för hur problemet ska lösas och personen som försöker lösa problemet 

behöver anstränga sig för att nå en lösning. 

 
I Skolverkets kommentarmaterial (2017) till kursplanen i ämnet matematik beskrivs det att 

vid arbete med problemlösningsuppgifter är det viktigt att eleverna har tillgång till olika typer 

av verktyg för att kunna lösa problemet. Ett av dessa verktyg är att vara medveten om olika 

strategier för att kunna applicera dessa på problemet. Strategierna kan se olika ut och vara 

olika lätta för elever att tillgodogöra sig. Vidare poängteras att eleverna inte enbart behöver 

känna till olika modeller för att lösa matematiska problem utan de behöver också kunna tolka 

problemen korrekt samt även producera egna problem innehållande givna parametrar, eller 

själv bestämma innehållet i uppgiften. Detta innebär att problemlösning kräver mycket av 

eleverna vilket är viktigt att ta i beaktning. 

 

Skolverket (2017) betonar även att det som anses som problemuppgifter för en elev, kan 

uppfattas som enklare rutinuppgifter av en annan, beroende på var eleven befinner sig i 

kunskapsutvecklingen. Detta understryker även vikten av lärarens kompetens i utformningen 

av den här typen av uppgifter, som nämnts ovan. 

3.2 Samlärande  
Samlärande är ett begrepp som beskriver fenomenet att lära tillsammans (Williams, 2006). 

Säljö (2017) beskriver tydligt, med utgångspunkt i den sociokulturella teorin, hur elever 

tillsammans kan hjälpa varandra att nå längre än om de arbetat individuellt. De kan genom 
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sina redan erövrade kunskaper stötta andra elever till att utvecklas och förstå. Dock 

poängterar han att eleverna i grupp ej kommer lära om de enbart fokuserar på framställningen 

av det korrekta svaret. Stöttningen, som eleverna ger varandra, fungerar inte om en part i 

samarbetet tar över och själv svarar på frågan utan att diskutera lösningsalternativen. 

Eleverna är tänkta att stötta varandra och gemensamt erövra ny kunskap.  

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) poängterar vikten av att eleven är aktiv under skapandet 

av kunskap. Det räcker inte enbart att eleven är indelad i en grupp utan eleven måste själv 

bidra för att stödja lärandet i hela gruppen. För att motverka inaktiva elever presenteras 

åtgärden att eleverna själva först får studera uppgiften och ge exempel på lösningar eller 

skriva ner sådant de tycker är viktigt. När de senare delas in i smågrupper finns det då 

möjlighet för alla att involveras i diskussionen och på så sätt bidra till det gemensamma 

lärandet.  
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4. Teoretisk bakgrund 

 

I detta kapitel kommer den valda teorin för studien att presenteras samt också förklaras och 

definieras. Studiens författare kommer också att motivera valet av teori och beskriva hur den 

kommer att användas i studien. Ämnesspecifika ord och begrepp som vidare kommer att 

användas i studien kommer också att definieras för att underlätta läsningen. 

 

4.1 Sociokulturellt perspektiv 
Studien kommer att grunda sig i den sociokulturella teorin där Lev Vygotskij ses som 

grundare. Strandberg (2017) skriver att det sociokulturella perspektivet handlar om att barn 

behöver interagera med andra för att själva kunna lära. Genom att skapa aktiviteter som 

uppmuntrar till interaktion främjas också den egna personliga utvecklingen hos varje barn. 

Det egna inre tänkandet ses som en produkt av de yttre faktorer barnet haft möjlighet att 

arbeta med. Vygotskij (1978) beskriver just det faktum att om högre mentala funktioner ska 

kunna befästas hos den enskilda eleven behöver eleven först erfara dem i grupp för att sedan 

kunna ta till sig kunskapen och göra den till sin egen.  

 

För att denna interaktion ska leda till utveckling och lärande krävs det att parterna är nära 

varandra och öppna för att inleda ett samarbete mellan varandra, det krävs att de deltar och är 

aktiva i interaktionen samt också bidrar till att föra gruppens utveckling framåt (Strandberg, 

2014). Vygotskij (1978) påpekar att elever har, oavsett om de precis börjat skolan eller inte, 

en stor mängd tidigare kunskap inom olika skolämnen. Allt som eleverna lärt sig kan 

förankras i vad de tidigare visste. Därför ses det som produktivt att låta eleverna i grupp 

diskutera sin tidigare kunskap och på så sätt utbyta idéer med varandra. Detta leder till att 

individerna skapar sig en ny erfarenhet som byter ut det tidigare lärda och ersätter detta med 

ny kunskap. Säljö (2017) framhäver just kommunikationens betydelse i relation till andra 

men också vikten av kommunikation inom oss själva. Kommunikationen med andra är 

således en grundförutsättning för att utveckla det egna tänkandet.  

 

4.2 Begreppsdefinition 
För att förtydliga ytterligare kommer vi nedan förklara de specifika begrepp som vidare 

kommer användas i studiens analys.  

 

4.2.1 Mediering 

Säljö (2017) förklarar mediering som hur vi använder oss av olika redskap eller verktyg för 

att skapa förståelse för vår omvärld. Den typ av redskap som kommer fokuseras i denna 

studie är de språkliga redskapen som exempelvis bokstäver, siffror, räknesystem och begrepp. 

Säljö (2017) beskriver vidare att människor skapar förståelse och kunskap genom att mediera 

sin omvärld. Dessa kunskaper formas i sociala sammanhang och utvecklas och omvärderas 

konstant i samverkan med vår omgivning och andra människor.  

 

4.2.2 Proximal utvecklingszon 

Vygotskij (1978, 86) beskriver proximal utvecklingszon: 

 

“It is the distance between the actual developmental level as determined by 

independent problem solving and the level of potential development as 
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determined through problem solving under adult guidance or in collaboration 

with more capable peers”. 

 

 

Strandberg (2017) skildrar den proximala utvecklingszonen som det närmast belägna 

utvecklingssteget som eleven kan nå tillsammans med någon med mer erfarenhet. Vygotskij 

(1978) menar att i den proximala utvecklingszonen finns de färdigheter som ännu inte 

mognat hos eleven men som är i process till att göra det. Säljö (2017) beskriver att när en 

person erövrat en typ av kunskap är steget till att utvecklas och nå nästa nivå ytterst litet. När 

elever befinner sig i denna zon är de extra mottagliga för att anamma nya förklaringar och på 

så sätt är de också mer kapabla till att lära sig något nytt. 

 

4.2.3 Scaffolding 

Scaffolding kallas den stöttning som en vuxen eller annan elev kan bidra med för att stödja en 

elev i den proximala utvecklingsfasen. Tillsammans med det som eleven tidigare vet och den 

nya kunskap som den mer erfarna i sammanhanget bidrar med skapar eleven ny kunskap och 

kan ta nästa steg mot vidare utveckling (Strandberg, 2017). Säljö (2017) beskriver det som att 

den stödjande personen bygger upp en typ av skyddsställning för att hjälpa den mindre 

kunnige att ta sig vidare i sina tankeprocesser. Denna skyddsställning ska sedan successivt tas 

bort då den mindre kunnige stegvis bemästrar de nya färdigheterna.  

 

4.2.4 Metakognition 

Metakognition kallas den förmåga som beskriver människans kunskap att kunna reflektera 

kring sitt eget lärande och tänkande. Metakognition är starkt kopplat till Vygotskijs (1978) 

grundidé med inlärning via socialt samspel. Det är individen själv som via yttre påverkan kan 

hitta kopplingar till sina inre tankar. Bråten (1998) beskriver begreppet som ett sätt att vara 

medveten om sina egna tankeprocesser men även att en lika stor del handlar om att kunna 

utnyttja medvetenheten till att reglera och kontrollera dessa. Skolverket (2018b) betonar 

bilden av lärande kopplat till metakognition som en process där eleven reflekterar över sina 

egna kunskaper och kan använda metakognition för att reglera delar av sin inlärningsprocess. 

Eleven blir medveten om vad den lärt sig, hur den lärt sig och varför den tagit till sig just den 

kunskapen.  

 

4.3 Sociokulturell teori i läroplanen 
Säljö (2017) skriver att den sociokulturella teorin haft stort inflytande under den senare delen 

av 1900-talet och ett stort genomslag under 2000-talets början. Grundtanken är att kunskap 

inte är något som kan överföras mellan personer utan något som skapas i samspelet mellan 

människor. Denna sociokulturella kunskapssyn genomsyrar också hela läroplanen för 

grundskolan (Skolverket, 2018a). Skolans riktlinjer, som beskrivs i kapitlet Normer och 

värden, är att eleverna ska interagera med varandra samt att lärarens uppdrag blir att 

tillhandahålla undervisning som ger eleverna möjlighet att mötas. Även i kapitlet Kunskaper 

konstateras det att läraren ska hjälpa eleverna att stärka viljan till att lära samt utveckla den 

egna tilltron till sin egen förmåga. I kapitlet Elevernas ansvar och inflytande sammanfattas 

lärarens uppdrag genom att verka för att eleverna känner en delaktighet och ett medansvar i 

den egna klassen. Detta för att förbereda eleverna inför det demokratiska samhälle som vi 

lever i. Säljö (2017) konstaterar att skolan är den plats som har möjligheten att lära oss de 

kunskaper vi inte lika lätt kan lära i den egna vardagen. Han beskriver vidare att den 
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sociokulturella traditionen går att applicera på alla typer av skolor och på alla typer av ämnen, 

vilket visar på att teorin inte kräver några märkbara resurser.  
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5. Metod 

I detta kapitel förklaras hur studien har genomförts. Först kommer en redogörelse över hur 

urvalet av utvalda artiklar gjorts och vilka avgränsningar som använts. Därefter beskrivs 

samtliga sökningar som utförts i de olika databaserna. Detta kommer i sin tur att stödjas upp 

av ett flödesschema som ligger bifogat som Bilaga A i slutet av denna uppsats. Efter det 

förklaras och motiveras den valda metoden som använts för att analysera de utvalda 

artiklarna. Slutligen ger studiens författare en kort beskrivning av de inkluderade artiklarnas 

innehåll.  

 

5.1 Urval och avgränsning  
Inkluderingskriterier som använts i denna studie har varit att artiklarna som har valts ut varit 

skrivna på antingen svenska eller engelska. Artiklarna som använts har också ytterligare 

avgränsats då åren 2000-2018 angivits som angeläget årsspann. Artiklarna som valts ut har 

också behövt vara refereegranskade för att höja tillförlitligheten på studien. Då databaserna 

har haft olika utformning har en total överensstämmelse mellan databasernas 

inkluderingskriterier inte kunnat fastställas. Därav bifogat sökschema för att ytterligare 

förtydliga andra specificerade avgränsningar som kan ha gjorts utifrån olika 

sökordskombinationer. Exkluderingskriterier som genomsyrat urvalet av artiklar har varit om 

de ej behandlat samlärande, problemlösning eller handlat om elever i grundskolan. Under 

studiens tidiga skede bestämde författarna att utöka det tidigare exkluderingskriteriet skolans 

tidigare år till det nuvarande kriteriet grundskolan då det första kriteriet var för snävt för att 

möjliggöra studien. Därav finns sökordet elementary school* med, men då endast kombinerat 

med de andra sökorden vid två tillfällen. 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) berättar om olika typer av urvalsmetoder 

som kan användas för att öka förståelsen för det aktuella studieområdet. Därför har även 

nominerat urval använts vilket innebär att återkommande referenser i artiklar eller andra 

uppsatser följts upp och resulterat i ytterligare 3 stycken relevanta artiklar som inkluderats i 

studien. 

 

5.2 Insamlingsmetod  
De databaser som använts för att genomföra studien är ERIC, SwePub och OneSearch då 

dessa rekommenderades av personal på biblioteket till att användas för att finna relevanta 

artiklar. Sökorden har också trunkerats för att ändelserna på orden inte skulle vara 

avgränsande. Till en början valdes sökorden problemlös* och matemati* ut som bärande för 

att finna relevanta artiklar. Dock framgick det tidigt under arbetsprocessen att antalet svenska 

artiklar var mycket begränsat inom området vilket ledde till att våra sökord behövde 

översättas. De översatta begreppen blev då problem- solv* och math*. Sökordet problem-

solv* har funnits med i alla sökningar som en konstant variabel. De andra relevanta sökorden 

som använts för att finna artiklar var elementary school*, vygotsk*, social*, cooperative 

learning, collaborative, task design* och interaction. Sökorden har valts ut i enlighet med 

studiens syfte, frågeställningar samt vald teori. Detta för att begränsa innehållet i artiklarna 

till väsentlig information för studien. Sökorden ovan användes i olika kombinationer och 

sammanlänkades med antingen AND eller OR för att precisera sökningen ytterligare.  
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5.2.1 Urval från ERIC  

Vid en sökning i ERIC användes problem- solv* AND math* AND collaborative* som 

sökord. Detta gav utan avgränsningar 113 resultat. Vidare avgränsningar som markerades var 

att enbart scholarly journals skulle visas, detta gav 56 resultat. Vidare markeringar var full 

text och peer reviewed vilket gav 11 resultat. Dessa 11 artiklar var publicerade mellan åren 

2003-2018 vilket ledde till att ytterligare avgränsning, för att anpassa åren, ej var nödvändig. 

Av dessa 11 artiklar lästes samtliga titlar varav 5 valdes ut som relevanta för studien. Efter att 

de 5 artiklarnas abstrakt lästs igenom valdes 1 artikel ut och är inkluderad i studien.  

 

Vid den andra sökningen användes sökorden problem solv* AND task design* AND 

elementary school. Sökningen gav 381 stycken träffar. Därefter avgränsades sökningen 

genom att artiklarna skulle vara scholarly journals vilket gav 178 stycken träffar. Ytterligare 

avgränsningar som gjordes var att rutan för fulltext markerades, vilket gav 40 träffar, samt 

rutan för peer reviewed, vilket gav 26 träffar. Tidsavgränsning var här ej nödvändig då de 

artiklar som utgjorde de 26 träffarna enbart var skrivna mellan åren 2004-2018. Efter att ha 

läst texternas titlar valdes 10 stycken artiklar ut som relevanta för vår studie. Av dessa 10 

artiklar lästes alla abstrakt och 1 artikel valdes då ut och är därför inkluderad i studien. 

 

5.2.2 Urval från OneSearch 

Vid en sökning i OneSearch användes sökorden problemsolving AND mathematic AND 

elementary school* AND vygotsk* AND social* AND (cooperative learning OR 

collaborative*. Denna sökning gav totalt 56 träffar. Efter att resultaten markerats med 

avgränsningarna peer- reviewed, enbart artiklar och fulltexter var resultatet 53 stycken 

artiklar. Tidsavgränsning på artiklar enbart skrivna mellan 2000-2018 gav ett resultat på 51 

stycken artiklar. Ytterligare avgränsningar som gick att göra i OneSearch var efter ämne 

därav markerades avgränsningarna mathematics, problem solving och mathematics 

education. Detta avgränsade antalet artiklar ner till 20 stycken. Efter att ha läst alla titlar 

kunde antalet begränsas ner till 6 stycken artiklar som verkade relevanta för oss. 1 av 

artiklarna är inkluderade i studien efter att ha läst alla 6 artiklars abstrakt. 

 

Vid den andra sökningen i OneSearch användes sökorden matemati* AND problemlös*. 

Denna sökning gav initialt 134 stycken träffar. Vi valde då att avgränsa sökningen genom att 

författarna enbart sökte artiklar samt att de skulle vara peer reviewed. Detta gav ett resultat på 

14 träffar. Tidsavgränsningen vi använde oss av var att artiklarna skulle vara publicerade 

mellan åren 2000-2018 vilket ledde till 12 träffar. Genom att också avgränsa artiklarna till att 

vara skrivna på engelska begränsades artiklarna till 9 stycken träffar. Detta gjordes eftersom 

ett fåtal av artiklarna var skrivna på ett annat språk än engelska. Efter att ha läst titlarna 

ansågs 2 artiklar vara intressanta varav bägge dessa artiklars abstrakt lästes och 1 av 

artiklarna valdes ut till att användas i studien. 

 

Vid den tredje sökningen i OneSearch användes sökorden collaborative learn* AND 

problem-solv*. Här gjordes en avgränsning då sökorden ovan nämnda skulle vara med i 

abstrakt/beskrivningen, vilket ledde till 1445 träffar. Ytterligare avgränsning som gjordes var 

att artiklarna skulle vara peer reviewed vilket gav 1122 träffar. En avgränsning som valdes 

var att artiklarna skulle vara skrivna på engelska vilket gav ett resultat på 60 träffar. Även 

alternativet för fulltext klickades i men antalet träffar var detsamma. Genom att begränsa 

urvalet till ämnet mathematics minskade antalet träffar till 56 stycken. Årsavgränsningen vid 

sökningen begränsades till åren 2000-2018 vilket gav 52 träffar. Av dessa artiklar lästes alla 
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titlar vilket gjorde att 6 artiklar valdes ut som intressanta. Av dessa 6 valdes tillslut 2 artiklar 

ut till att användas i studien efter att alla 6 abstrakt lästs. 

5.2.3 Urval från SwePub 

Vid en sökning i SwePub användes sökorden matemati* AND problemlös* vilket gav 147 

möjliga träffar. Efter att avgränsningen refereegranskat markerats fanns det 29 stycken 

artiklar kvar att välja på. Av dessa 29 lästes alla titlar vilket resulterade i att 1 artikel verkade 

vara relevant för denna studie och efter läst abstrakt inkluderades också denna text till 

studien. I databasen SwePub finns inte möjligheten att avgränsa från åren 2000-2018 utan 

endast exakta årtal kan väljas att utgå ifrån. Därför valde studiens författare att själva göra 

avgränsningen manuellt vilket gjorde att artiklar skrivna innan år 2000 automatiskt valdes 

bort. Observera att den manuella avgränsningen avseende årtal även gjordes på de två 

nedanstående sökningarna.  

 

Vid ytterligare en sökning i SwePub användes sökorden problem solv* AND math* 

AND task design. 25 stycken artiklar blev då resultatet. Efter att avgränsningen 

refereegranskat markerats återstod endast 13 stycken artiklar. När vi läst igenom de 13 

titlarna valdes 2 stycken ut som ansågs relevanta. Efter lästa abstrakt ansågs båda 

artiklarna intressanta och inkluderades därmed i studien.  

 

Vid den tredje och sista sökningen i SwePub användes orden problem solv* AND math* 

AND task design AND interaction*. Den här sökningen resulterade i 6 stycken träffar. Endast 

hälften av dem var refereegranskade vilket ledde till att 3 titlar lästes. Av 3 stycken lästa titlar 

valdes 2 stycken ut som ansågs relevanta för studien. Dock valde studiens författare att endast 

behålla 1 artikel efter lästa abstrakt.  

 

5.3 Etiska principer  
Denscombe (2004) tydliggör de faktum att forskare alltid har ett etiskt ansvar. Etiken 

beskrivs som en av de tio grundreglerna för att forskning ska kunna bedrivas. Dessa 

moraliska och etiska koder är upp till författarna av studien att beakta och problematisera för 

att studien ska bli så trovärdig och tillförlitlig som möjligt.  

 

Denscombe (2018) beskriver liknande studier som denna som ett småskaligt 

forskningsprojekt vilket innebär att den inte har samma etiska ramverk att ställas inför som 

andra forskningsrapporter. Dock har studiens författare varit uppmärksamma på att 

forskningsetiska principer bör tas hänsyn till vid all typ av forskning. Denscombe (2018) 

skriver om fyra forskningsetiska principer som är anpassade för samhällsvetenskaplig 

forskning. Dessa etiska principer är utvecklade utifrån Nürnbergkoden samt 

Helsingforsdeklarationen. Två av dessa principer har tagits hänsyn till då de överensstämmer 

med riktlinjer för en systematisk litteraturstudie. Den ena principen fastställer att författarna 

på ett opartiskt och ärligt sätt samlat in och redovisat fakta utan att på något sätt förfalska 

resultaten eller förvrida sanningen. Författarna till studien har därför noggrant läst och 

återgivit artiklarnas innehåll utifrån en objektiv utgångspunkt. Den andra bekräftar att 

författarna tagit hänsyn till den nationella lagstiftningen över vad som anses som godtagbara 

forskningsämnen. Vissa forskningsämnen kan exempelvis ses som känsliga och bryta mot 

den svenska lagstiftningen. Studiens författare anser inte att det valda ämnet stämmer in på 

denna beskrivning. De övriga två bygger på empirisk forskning, där exempelvis enkäter samt 

observationer utförts. Därav har dessa ej tagits i beaktning i vår litteraturstudie. 
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5.4 Analys av litteratur 
Eriksson Barajas et al. (2013) presenterar innehållsanalys som en typ av metod för att utföra 

en textanalys. Denna typ av metod används när ett större material systematiskt ska 

analyseras. Studiens författare har valt att kategorisera de valda texterna utefter den 

sociokulturella teorin. Detta innebär att vår studie har en deduktiv utgångspunkt. Denna 

studie kommer att använda sig av kvalitativ innehållsanalys med en deduktiv ansats utifrån 

den sociokulturella teorin.  

 

5.5 Kortfattad beskrivning av studiens artiklar  
Bakker, Arthur ; Smit, Jantien ; Wegerif, Rupert. (2015). Scaffolding and dialogic 

teaching in mathematics education: introduction and review. ZDM, 2015, Vol.47 (7): 

1047-1065. 
I artikeln presenteras scaffolding och dialogic teaching som två olika sätt att arbeta på med 

eleverna. Författarna till texten har sedan läst 21 publikationer samt 14 artiklar som berör 

ämnet och tillsammans med dessa givit rekommendationer kring hur 

matematikundervisningen kan bedrivas med inslag av både scaffolding och dialogic teaching. 

 

Chan, Man Ching Esther & Clarke, David (2017). Structured affordances in the use of 

open-ended tasks to facilitate collaborative problem solving ZDM: The International 

Journal on Mathematics Education, Vol.49 (6): 951-963. 
En kvalitativt inriktad studie som utfördes i ett fiktivt klassrum där 50 stycken studenter 

utgjorde fokusen i studien. Dessa elever studerades både med hjälp av ljudinspelningar samt 

deras skrivna lösningar och analyserades utifrån en frågeställning som problematiserade vad 

som är brännpunkten vid social interaktion hos eleverna under tiden som de löser problem 

med öppna utsagor. 

 

Francisco, John M. (2013). Learning in collaborative settings: students building on each 

other's ideas to promote their mathematical understanding. Educational Studies in 

Mathematics, Vol. 82 (3): 417-438. 
Artikeln utgör en longitudinell forskningsstudie som gjorts på en grupp 15-16 år gamla elever 

i USA. Denna studie genomfördes efter skolan vilket gjorde att eleverna inte var tvungna att 

tillägna sig specifika kunskaper eller specifik förståelse inom matematik. Eleverna blev 

uppmuntrade till att arbeta tillsammans och deras matematiska diskussioner blev 

videofilmade. Resultaten analyserades sedan utifrån frågeställningen om, och i så fall hur, det 

kollaborativa arbetet hjälpte eleverna att utveckla den matematiska förståelse de behöver för 

att lösa problemet. 

 

Frederick, Michelle L.; Courtney, Scott; Caniglia, Joanne.  (2014) With a little help from 

my friends: Scaffolding techniques in problem solving. Investigations in Mathematics 

Learning Vol. 7 (2): 21-32. 
Artikeln sammanfattar en studie som gjorts på 50 stycken sjätteklassare som i sin tur har 

delats upp i två matematikklasser. De två klasserna har sedan observerats under sin 

regelbundna matematikundervisning på skoltid. Den ena gruppen fungerade som 

kontrollgrupp och gavs endast stöd genom en fyrfältare som hjälpte eleverna med att 

organisera sitt arbete medan den andra gruppen fick både fyrfältaren och olika stöttande 

ingripanden till hjälp. 
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Lithner, Johan, (2017). Principales for designing mathematical tasks that enhance 

imitative and creative reasoning. ZDM - the International Journal on Mathematics 

Education. Springer. - 1863-9690. Vol. 49 (6): 937-949. 
I denna studie sammanfattas tidigare forskningsresultat angående uppgiftsdesign och dess 

konsekvenser för inlärandet. Utifrån denna tidigare forskning dras slutsatser kring vad som 

verkar vara avgörande i en uppgift för att eleverna ska utveckla en med djupgående 

matematisk förståelse som de kan applicera vid olika tillfällen på olika problem.  

  

Mirza, Anusha; Hussain, Nasreen. (2014). Motivating learning in mathematics through 

collaborative problem solving: A focus on using rich tasks. Journal of Education and 

Educational Development Vol. 1 (1): 26-39. 
Artikeln beskriver en studie som gjorts på 20 stycken 14-15-åringar. Eleverna ingick i ett 

matematikprojekt som varade under sex lektionspass. Under dessa lektionspass testades deras 

matematiska förmåga i samband med olika typer av uppgifter. Eleverna intervjuades både 

innan och efter matematikprojektet och gjorde ett bedömningsanpassat prov som testade en 

matematisk förmåga vid varje lektionsslut. Detta utgjorde resultatet tillsammans med lärarens 

anteckningar. 

  

Nordlander, Edvard & Cortas Nordlander, Maria (2011). Problemlösning - Konsten att 

berätta en god historia. Högskolan i Gävle Akademin för teknik och miljö. Avdelningen 

för elektronik, matematik och naturvetenskap. Elektronik. 
Artikeln syftar till att ge kreativa och motiverande förslag för utformning av 

problemlösningsuppgifter, med stöd av tidigare forskning. Artikelns författare exemplifierar 

en problemlösningsuppgift som en god historia och beskriver olika steg i processen.  

 

Palmér, Hanna, & van Bommel, J. (2015). How to solve it: Students´ 

communication when problem solving in groups. Nordic research in mathematics 

education : Proceedings of NORMA14, Turku, June 3–6, 2014. - Turku : The 

Finnish Research Association for Subject Didactics. - 978-952-5993- Vol. 17 (2): 

329-338. 
Artikeln baseras på en kvalitativ studie som utförts, där segment från 

gruppdiskussioner mellan elever i årskurs 1, har analyserats. Eleverna har arbetat i två 

olika grupper med en och samma problemlösningsuppgift. Konversationerna har 

analyserats utifrån tre olika samtalsnivåer som författarna benämner som objektiv nivå, 

metanivå samt effektivitet i konversationen.  

 

Palmér, Hanna & van Bommel, J. (2018). Problem solving in early mathematics 

teaching—A way to promote creativity? Creative Education, 9: 1775-1793. 
Artikeln beskriver en studie som gjorts i åtta förskoleklasser vilket har inbegripit 145 

barn. Dessa 145 barn delades in i tre grupper som under ett år, vid olika punkter under 

terminerna, implementerade problemlösning som en del i den dagliga verksamheten. 

Resultatet baserades på observationer och det eleverna själva producerade.  

 

Riesbeck, Eva (2000). Interaktion och problemlösning: Att kommunicera om och med 

matematik. Lic.-avh. Linköping : Univ. 
Artikeln baseras på två empiriska studier där interaktionen mellan lärare-elev samt elev-elev 

har undersökts i samband med matematikundervisning. Studien har ingått som en del i 

Skolverkets projekt “Matematiska samtal i klassrummet - tvärkulturella studier”. De två 

studierna bygger på den sociokulturella teorin och innefattar insamling av en mängd 

datamaterial som sedan analyserats.   
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Rott, Benjamin. (2013). Process regulation in the problem-solving process of fifth graders. 

CEPS Journal : Center for Educational Policy Studies Journal, 2013, Vol.3 (4): 25-39. 
Processreglering och självreglering står i fokus i den här kvalitativa studien. Författaren till 

artikeln har undersökt elever i årskurs 5 i samband med utförandet av 

problemlösningsuppgifter. Under studien har eleverna blivit lotsade i form av olika frågor för 

att utmana och utveckla sitt kreativa tänkande. 

 

Smith, Julie M.; Mancy, Rebecca. (2018). Exploring the relationship between 

metacognitive and collaborative talk during group mathematical problem-solving--What do 

we mean by "collaborative" metacognition? Research in Mathematics Education Vol. 20 

(1): 14-36. 
Artikelns författare har i denna kvalitativa studie undersökt 9- och 10-åriga elevers samtal 

under grupparbeten och kategoriserat samtalet utifrån sociala samtal, kognitiva samtal och 

metakognitiva samtal. Observationerna har gjorts i form av videoinspelningar i 

klassrumsmiljö där eleverna löst problemlösningsuppgifter tillsammans i grupp.  

 

Taflin, Eva. ( 2007). Matematikproblem i skolan: För att skapa tillfällen till lärande. 

Doctoral thesis / Umeå University, Department of Mathematics. 
Denna artikel är en longitudinell forskningsstudie som utförts under tre år och består av en 

litteraturstudie, fältstudier och fallstudier. Litteraturstudien gjordes utifrån en kvalitativ ansats 

och låg till grund för hur analysen av den empiriska datan utfördes. Den empiriska delen av 

forskningen inbegrep fyra klasser från två skolor under tre år på högstadiet. 
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6. Resultat 

Nedan följer studiens resultat som är direkt kopplat till studiens syfte och frågeställningar. 

Resultatet är kategoriserat utifrån teman som framkommit under analysprocessen i relation 

till begreppen från sociokulturella teorin.  

6.1 Hjälpmedel vid inlärning 
Riesbeck (2000) skriver om vikten av lärarens stöttning vid problemlösning. Hon menar att 

det finns utrymme för stöttning i form av vägledning i diskussionen kring vilka begrepp som 

är användbara för det givna sammanhanget. Läraren kan också bistå med goda råd kring hur 

eleverna kan växla mellan olika begrepp i olika situationer. Francisco (2012) har genom sin 

studie kunnat se att lärarens vägledande frågor fungerat som en kritisk aspekt för att eleverna 

i gruppen skulle finna en lösning på problem som de arbetade med. Genom frågorna styrdes 

elever in i att tänka kring problemet på ett nytt sätt vilket varje gång resulterade i en lösning. 

Mirza och Hussain (2014) nämner också den observation läraren gör under gruppernas 

diskuterande som en typ av stöttande funktion för gruppens samlärande. Läraren behöver 

bland annat observera så att eleverna verkligen interagerar med varandra i sina grupper. Ett 

sätt att reglera detta nämner författarna kan vara genom att delge eleverna roller i gruppen. 

Ett annat sätt att reglera en icke interagerande grupp skulle kunna vara att läraren ställer 

frågor till gruppen som de behöver diskutera med varandra för att till sist kunna komma fram 

till ett sammanställande svar.  

 

Taflin (2007) belyser att läraren behöver ha olika typer av roller i ett klassrum. Dessa roller 

involverar att fungera stöttande för eleverna. Eleverna har också olika roller som involverar 

att ha en stöttande funktion för sina studiekamrater vid eventuellt grupparbete. Detta i 

kombination med att aktivt lyssna på sina kamrater och samtala med ansvarig lärare gav en 

positiv effekt på det matematiska lärandet. Palmér och van Bommel (2018) konstaterar i sin 

studie att elever lär genom att befinna sig i sociala kontexter. Detta ses som en nära koppling 

till att eleverna hjälper varandra inom deras proximala utvecklingszon vilket leder till 

individuell matematisk utveckling hos varje elev. Frederick, Courtney och Caniglia (2014) 

berättar om hur de stöttande “byggnadsställningarna” eleverna får runt sig är de som 

möjliggör deras utveckling framåt. De är också tydliga med att uttrycka hur dessa 

byggnadsställningar allt eftersom tas bort tills det enda som finns kvar är den nya kunskap 

som eleven nu tillämpat som sin egen.  

 

Riesbeck (2000) har i sina undersökningar noterat en brist på lärarens stöttande funktion för 

eleverna. När eleverna sitter och diskuterar en lösning har flera lärare valt att inte lägga sig i 

och försöka agera vägledande. De flesta lärare observerar endast eleverna i deras grupparbete 

och känner sig tillfredsställda med att se eleverna aktiva. Lithner (2017) betonar vikten av att 

som lärare vara medveten om att enbart för att eleverna sitter tillsammans eller arbetar i 

grupp så betyder inte det att de tillsammans diskuterar och löser problem. Eleverna kan 

fortfarande välja att exempelvis kopiera varandras svar och då tappar arbetet i grupp sin 

funktion. Dock betonar Bakker, Smit och Wegerif (2015) att en lärares stöttning inte heller 

får gå till överdrift. Trots att läraren har en bredare utbildning än eleven i fråga ska läraren 

inte utgå från att denne är personen som har alla rätta svar. Det är viktigt att prata med eleven 

och be eleven förklara hur den tänker och varför. De förespråkar i artikeln att ett dialogiskt 

förhållningssätt ska användas i samråd med stöttande funktioner. Rott (2013) understryker att 

självreglering och processreglering är två viktiga faktorer för att kunna lösa en 

problemuppgift framgångsrikt. Eleven måste alltså fundera och resonera kring sin egen valda 

lösning och också kunna byta tankebana under problemlösandets gång. Detta gör eleven med 
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fördel under stöttning av en lärare eller med hjälp av sina klasskamrater. Detta skriver också 

Francisco (2012) att när eleven enskilt kommer fram till en lösning och sedan presenterar det 

egna tänkandet för gruppmedlemmarna så förstärks eller förkastas idén med hjälp av den 

större gruppen. Det individuella arbetet kompletterar grupparbetet i form av att hjälpa de 

andra gruppmedlemmarna framåt.  

6.2 Reflektion kring sitt eget lärande 
Frederick, Courtney och Caniglia (2014) konstaterar att genom att fungera stöttande med 

hjälp av scaffolding bidrar det till att elevernas metakognitiva förmåga utvecklas. Detta gör 

att eleverna kan generalisera den kunskap de precis lärt sig och koppla samman denna med 

tidigare kunskap och på så sätt utöka den. En sådan typ av reflektiv förmåga leder till att 

eleverna kommer kunna lösa andra mer komplexa problem i framtiden. Bakker, Smit och 

Wegerif (2015) betonar också vikten av de stöttande funktionerna för att främja den 

metakognitiva utvecklingen hos barn. De stöttande funktionerna kan vara antingen artefakter 

som eleverna kan ta hjälp av för att lära eller så kan det vara läraren som vägleder eleven med 

exempelvis hjälpande frågor. Genom att eleverna får ledning i vad de ska göra, samt i vilken 

ordning, så utvecklas deras metakognitiva förmåga. 

 

Smith och Mancy (2018) har i studier undersökt barns kommunikation när de arbetat med 

problemlösningsuppgifter. De menar att det finns en brist på forskning inom området för 

metakognition kopplat till samlärande. Dock visar deras resultat av studien att en effektiv 

användning av metakognitiv kommunikation, i gruppaktiviteter, kan vara en viktig 

beståndsdel för elevernas framgångsrika resultat och lösningar inom matematiken. Elever 

som, i stor omfattning, diskuterat på en metakognitiv nivå har också löst uppgifterna på ett 

mer förtjänstfullt sätt än de som inte haft den typen av diskussioner. Även Palmér och van 

Bommel (2015) menar att den metakognitiva nivån är mest användbar och mest relaterad till 

problemlösningsaktiviteter.  

 

Rott (2013) menar att det finns en kunskapslucka i forskningen kring hur yngre elever 

påverkas av nyttjandet av den metakognitiva förmågan vid problemlösningsuppgifter. Han 

har därför utfört en studie med elever i årskurs 5 där han undersökt elevers påverkan av 

processreglering och självreglering under problemlösningsuppgifter. Med processreglering 

menas att kunna styra riktningen i elevers tänkande och resonemang för att de inte ska fastna 

i en och samma tankebana när de löser en uppgift. Om eleverna inte får den stöttning de 

behöver löser de uppgiften utan att reflektera kring sin lösning och fokus hamnar istället på 

att färdigställa uppgiften så snabbt som möjligt. Han menar att majoriteten av eleverna 

arbetar på detta sätt som kallas “wild goose chase”. För att undvika detta kan läraren ställa ett 

antal frågor till eleverna under arbetets gång som behandlar vad eleven gör, på vilket sätt 

eleven gör det och varför eleven valt just denna lösning. Därav kan läraren utmana eleven till 

att utveckla sin metakognitiva förmåga. Resultaten av hans undersökning visar även att 

elevgrupper som fått den här typen av stöd har presterat bättre och därav löst 

problemuppgiften på ett mer förtjänstfullt sätt.  

 

6.3 Design av problemlösningsaktiviteter  
Uppgiftsutformandet är en central del för att eleverna ska kunna förstå och utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Nordlander och Cortas Nordlander (2011) beskriver att en vanlig 

uppfattning hos elever är att de endast ska besvara en uppgift med det korrekta svaret. Detta 

leder till att beskrivningen av tillvägagångssättet för att lösa uppgiften blir sekundärt vilket i 

sin tur leder till ofullständiga förklaringar. De menar också att en stor del av dagens elever 
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har en negativ inställning till problemlösning då de hellre vill klara uppgiften genom att 

använda sig av en redan känd formel. De kompenserar på så sätt sin bristande kunskap, i att 

välja nya strategier för lösningen, genom att applicera formler och regler som redan är 

memorerade. Riesbeck (2000) menar att elever inte heller är tillräckligt uppmärksamma när 

de läser en uppgift. De kontrollerar inte om det som står i uppgiften är rimligt i förhållande 

till svaret. Smith och Mancy (2018) betonar att om elevernas förståelse för uppgiften inte är 

tillräcklig kan detta leda till att eleverna leder in diskussionen i fel fokus, vilket i sin tur 

bidrar till att det påverkar elevgruppens lösning negativt. 

 

Nordlander och Cortas Nordlander (2011) skriver om hur man skapar 

problemlösningsuppgifter för att motivera elever. De menar att en lärares stora uppgift och 

utmaning i klassrummet är att förmedla kunskap på ett sätt som engagerar och väcker intresse 

och motivation hos mottagaren. I de andra ämnena kanske det mer ses som en självklar faktor 

och de menar att lärare även måste börja tänka på det här sättet inom 

matematikundervisningen. Det är precis det god pedagogik handlar om enligt dem. Palmér 

och van Bommel (2018) har med sin studie fått belägg för att elevers motivation och glädje 

gentemot matematik inte har att göra med elevernas prestationer eller lösningsfrekvensen i 

den specifika uppgiften. Utan det är snarare kopplat till hur tilltalande uppgiften är från 

början, varav studien kan underbygga att uppgifter utan visad lösningsmetod verkar vara 

tilltalande för eleverna. 

 

Lithner (2017) beskriver att beroende på hur uppgifterna är konstruerade så kommer eleverna 

att lösa dem med hjälp av olika resonemangsförmågor. Dessa två olika förmågor refereras till 

som imitativa resonemang (algorithmic reasoning) och kreativa resonemang (creative 

mathematically founded reasoning). Imitativ resonemangsförmåga syftar till när eleven ges 

lösningsstrategin till problemet av antingen lärare eller av textboken som eleven arbetar i. 

Detta leder ofta till att eleven löser det aktuella problemet för stunden men det leder inte till 

något vidare matematiskt lärande. Den kreativt matematiskt grundade resonemangsförmågan 

används och utvecklas av eleverna vid arbete med uppgifter som ej ger en lösningsstrategi 

från början utan eleven behöver arbeta med uppgiften under en längre stund. Detta leder 

således till att eleverna ifråga inte alltid löser de aktuella problemet som de arbetar med men 

de utvecklar allt som oftast en djupare matematisk förståelse. 

 

Nordlander och Cortas Nordlander (2011) beskriver ett rekommenderat tankesätt vid synen 

på elevernas uppgiftslösningar. En annan elev som inte är insatt i problemet måste kunna 

följa och tolka resonemanget utan några förkunskaper om vad uppgiften handlar om och utan 

att några ytterligare förklaringar ges. De menar också att läsaren borde kunna utföra 

uppgiften själv efteråt med hjälp av den givna lösningsbeskrivningen. 

 

6.4 Gruppdynamik 
Chan och Clarke (2017) påpekar i sin studie att när elever arbetar i grupp är de tvungna att 

sätta ord på hur de tänker samt också berätta vad deras bilder eller skrivna lösningar är 

baserade på och hur de ska tolkas. Mirza och Hussain (2014) presenterar vidare en principiell 

pedagogik kallad Co-operative working vilket innebär att eleverna jobbar tillsammans i par 

eller större grupp. Detta arbetssätt arbetar med elevernas sociala färdigheter. Det krävs att 

eleverna både kan ta emot och ge förklaringar samt också dela sina tankar och tidigare 

erfarenheter med sig själv men också med andra elever. Elever i grupp blir tillsammans 

ansvariga för hela gruppens gemensamma matematiska lärande. Genom att eleverna i grupp 

var tvungna att kommunicera med varandra lyftes många goda matematiska idéer och 
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begrepp samt goda förklaringar till matematiska problem. Palmér och van Bommel (2015) 

betonar att om elever ska kunna ingå i ett samlärande och inse att det är möjligt att tillgodose 

sig kunskap från varandra har läraren en viktig och stöttande aktiv roll under processen. 
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7. Metaanalys av resultat 

Kapitlet nedan syftar till att besvara studiens frågeställningar utifrån resultatet, med hjälp av 

den sociokulturella teorins bärande begrepp som redogjorts för i fjärde kapitlet.  

 

I flertalet artiklar belyses metakognitionens betydelse i elevernas samtal och anses vara en 

viktig beståndsdel för att eleverna ska utveckla problemlösningsförmågan. Denna process 

anses av Vygotskij (1978) vara en av de viktigaste för att kunna utveckla ett lärande. De yttre 

processerna med andra är vad som slutligen formar de inre processerna i oss. Det är alltså när 

eleverna reflekterar och samtalar kring sitt eget tänkande som de kan utveckla sina 

matematiska kunskaper ytterligare. Eleverna motiveras även att testa och kvalitetssäkra sina 

lösningar när de diskuterar med sina klasskamrater eller en lärare kring sin valda strategi. 

Resultatet vidhåller att under samlärande finns det möjlighet för eleverna att få en inblick i 

hur de andra eleverna tänker, vilket kan hjälpa dem att reflektera över sina valda 

lösningsstrategier och kanske modifiera dem till det bättre. Detta skulle kunna förklara hur 

ett samlärande arbetssätt hjälper eleverna att utveckla sin problemlösningsförmåga då studien 

påvisar att metakognitiva reflektioner och samtal uppstår när eleverna får möjlighet att 

samarbeta för att utveckla kunskap tillsammans, vilket också den sociokulturella teorin 

bekräftar.  

 

Det blir också tydligt av resultatet att eleverna genom att delta i metakognitiva samtal då 

befinner sig i vad Vygotskij (1978) benämner som den proximala utvecklingszonen. Denna 

zon, menar Vygotskij, är optimal att befinna sig i och låta undervisningen utgå ifrån för att 

ett lärande ska ske. Eleverna tar hjälp av sina klasskamrater eller sin lärare för att med deras 

stöd ta sig vidare i sina tankeprocesser. Det skulle också kunna förklaras, med stöd i den 

sociokulturella teorin (Vygotskij, 1978), som att eleven medierar då den tar hjälp av sina 

klasskamrater eller läraren för att uppnå djupare matematisk kunskap. Elevens lärare eller 

klasskamraterna kan exempelvis hjälpa till med olika begrepp eller formler som är 

användbara för sammanhanget. Begreppen och de matematiska formlerna i det sociala 

utbytet kan ses som redskap som eleven använder sig av för att tolka sin omvärld.  

 

I många av artiklarna framgår det att lärarens roll är central. För att eleverna ska nå den 

proximala utvecklingszonen, vilket är önskvärt, behövs det utformas utvecklande 

problemlösningsuppgifter som utmanar eleverna till kreativt tänkande. Resultatet tydliggör 

att om elevens förförståelse ej är tillräcklig kommer eleven inte heller ha möjlighet att 

slutföra uppgiften. Detta framhäver vikten av att låta problemlösningsuppgifterna utgå ifrån 

det som redan är känt för eleven. Utmaningen ligger istället i att få stöd i det egna tänkandet 

genom gruppdiskussioner och tillsammans komma fram till en lösning på det aktuella 

problemet. Vygotskij (1978) menar att den proximala utvecklingszonen nås med planering 

och medvetenhet från läraren. Detta betyder att läraren påbörjar undervisningen vid känd 

kunskap hos eleven och stöttar sedan eleven för att tillsammans erövra ny kunskap och ta ett 

steg framåt i sitt lärande. Denna typ av stöttande funktion benämner den sociokulturella 

teorin som scaffolding. Det här kan läraren göra genom att ställa frågor som utmanar 

elevernas kritiska tänkande kring sina lösningar. Scaffolding kan också förekomma inom 

gruppen eleverna samverkar i, genom att eleverna då stöttar varandra. 

 

Studiens författare drar slutsatsen att den sociokulturella teorins begrepp är användbara vid 

diskussion och analys kring resultatet. Det starka sambandet mellan resultatet och de 

sociokulturella begreppen synliggör även den röda tråden i studien och bekräftar relevansen i 

valet av teoretisk utgångspunkt.  
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8. Diskussion 

Nedan återfinns en diskussion kring resultatet som är kategoriserat utifrån våra två 

frågeställningar. De olika faktorer som utgör underrubrikerna är framtagna till följd av att de, 

i studien, visat sig vara avgörande för utvecklingen av problemlösningsförmågan i 

kombination med samlärande. Dessa faktorer är också tydligt kopplade till den 

sociokulturella teorins ledande begrepp. Därefter följer en sammanfattning av diskussionen 

samt en metoddiskussion som kritiskt granskar vår valda metod.  

 

8.1. Metakognition 

Det flera författare belyser är vikten av metakognitiv diskussion vid problemlösande 

uppgifter och att det finns ett starkt samband mellan de här två faktorerna (Palmér & van 

Bommel, 2015; Smith & Mancy, 2018). För att samlärandet ska bidra till att utveckla 

elevernas problemlösningsförmåga är det metakognitiva samtalet en avgörande faktor. I 

diskussioner kring problemets lösning och uppbyggnad kan eleven utmanas till att förklara 

och motivera sina tankar för varandra och på så vis kan det också bidra till ett utökat lärande 

för eleverna. Det är i samtalet med elevens klasskamrater eller med sin lärare som den 

metakognitiva förmågan utvecklas och den i sin tur bidrar till elevernas utveckling av 

problemlösningsförmågan.  

 

Det är också tydligt utifrån resultatet att en viktig del för att utveckla elevernas metakognitiva 

förmåga i gruppdiskussioner är också lärarens stöttning och vägledning. Läraren har en viktig 

roll för att vägleda eleverna i deras diskussioner, men det som också bör noteras är att läraren 

måste hålla det på en rimlig nivå. Ofta kan en enkel fråga som “Varför väljer du att göra på 

det här sättet?” hjälpa eleven kring att reflektera kring sitt eget lärande och eventuellt också 

värdera sin egen strategi för att kunna avgöra om den är rimlig att fortsätta arbeta med. Det 

vi, studiens författare, reflekterat över är att stöttningen från läraren inte handlar om att se 

eleven som en icke-kompetent person. Även om eleven skulle komma fram till ett felaktigt 

svar på en specifik uppgift betyder detta inte att eleven nödvändigtvis behöver ha tänkt “fel”. 

För beroende på hur eleven uppfattat problemet eller frågan kan hens svar vara fullt rimligt. 

Denna typ av dialog som behöver föras mellan lärare och elev tror vi är direkt avgörande för 

hur eleven kommer att värdera sig själv men också utveckla sitt metakognitiva tänkande i 

framtiden.  

 

Det som också kunnat utläsas från flertalet artiklar i resultatet är hur den metakognitiva 

förmågan hjälper till att erövra en djupare matematisk förståelse. Vi tänker att genom att 

arbeta med samarbetsaktiviteter så ökar elevernas möjlighet till att lära matematik samt att 

deras tilltro till det egna matematiska kunnandet stärks. Detta, tror vi, leder till att eleverna 

utvecklar en positiv inställning till matematikämnet och en ökad motivation för att vilja 

arbeta med matematiska uppgifter. Förhoppningen är också att de samlärandeaktiviteter som 

används i elevgruppen också fungerar som gruppstärkande för hela klassen. Vi tänker att om 

eleverna arbetar tillsammans och nära varandra så är sannolikheten stor att gruppens vi-

känsla stärks. Ett tillåtande klassrumsklimat, där elever vågar berätta hur de tänker utan att 

vara rädda för hur de framstår, är den typ av klimat som vi vill upprätthålla i våra klassrum. 

 

8.2 Läraren och klasskamraten 
Det framgår tydligt i flertalet artiklar vikten av att eleverna får hjälp, framförallt stöttning, för 

att kunna tillgodogöra sig kunskap och på så sätt lära. Vi anser därför att trots att läraren inte 
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själv är i fokus så behöver hen fortfarande vara väldigt närvarande och lyhörd för var eleven 

befinner sig och vilka hinder som hen verkar fastnat vid, vilket Riesbeck (2000), Francisco 

(2012) och Mirza och Hussain (2014) konstaterar. Detta gör läraren med hjälp av stöttande 

frågor eller genom aktiva observationer och innehar på så sätt en nyckelroll för att eleverna 

ska kunna tillägna sig kunskap. Francisco (2012) nämner att läraren på ett framgångsrikt sätt 

kan använda sig av vägledande frågor för att hjälpa eleverna att se samband eller ifrågasätta 

sina egna metoder. För att dessa vägledande frågor ska kunna ställas behöver dock läraren 

cirkulera runt i klassrummet och ta reda på var eleverna befinner sig och vilka vägledande 

frågor som skulle kunna hjälpa tankeprocessen framåt. Vid dessa tillfällen tror vi att läraren 

kommer att stödjas av att det finns flera elever i varje grupp som förhoppningsvis också kan 

fungera stödjande genom att ställa frågor eller spinna vidare på andra elevers idéer. Eleven 

kan dra nytta av kunskapen som hela gruppen besitter istället för enbart den kunskap eleven 

själv, för tillfället, innehar. Detta ökar chansen för olika öppnande frågor och nya intressanta 

lösningsmetoder vilket förhoppningsvis leder till djupare diskussioner. Vi ser det därför som 

fördelaktigt att även om eleverna arbetar i mindre grupper så kan en avslutande 

helklassdiskussion vara att föredra för att alla elever ska kunna få ta del av olika strategier 

och tankesätt. Genom att låta gruppernas idéer mötas så ökar också chansen för att nya tankar 

ska utvecklas och ännu fler lösningar kan få bli synliga för eleverna. 

 

Det utmärkande för ett hjälpmedel som stöttning är att det ej är synligt för någon annan samt 

heller inte något som beständigt kvarstår. Francisco (2012) påpekar just den charmen med de 

stöttande funktionerna, de försvinner med tiden. När eleven tillsammans med någon annan 

testat och förstått ett nytt matematiskt fenomen betyder det att eleven gjort kunskapen till sin. 

Nästa gång eleven hamnar vid ett liknande problem behöver eleven bara tillämpa den nya 

kunskapen och det stöd som en gång behövdes krävs då inte längre. Detta betyder att nästa 

gång kan eleven, som nu gjort kunskapen till sin, lära någon annan och stödja den eleven som 

sedan i sin tur genomgår samma utveckling. Vi anser att denna utveckling har en positiv 

inverkan på hela elevgruppen. Elever kan bli hjälpta likväl som de i nästa sekund kan vara de 

som hjälper. Vi tror att denna konstanta rörelse mellan rollerna den som hjälper och den som 

blir hjälpt leder till en gynnsam effekt på elevernas självkänsla samt verkar gruppstärkande 

för hela klassen. 

 

8.3 Problemlösningsaktiviteter  
Studiens resultat visar på vikten av tydlighet i uppgiftsbeskrivningen. 

Problemlösningsuppgifter ska vara utmanande och välformulerade så att eleverna tydligt kan 

följa beskrivningen och sedan också få chans och möjlighet att utföra uppgiften på ett 

förtjänstfullt sätt. Elevens förståelse för uppgiften är viktig i sammanhanget. Vi tänker här att 

det är av stor vikt att använda ett begripligt språk i uppgiftsutformningen och kanske även 

förtydliga uppgiften med hjälp av bilder. Palmér och van Bommel (2018) bekräftar att elevers 

motivation och engagemang ej är sammanlänkat till elevernas lösningsfrekvens. Detta tror vi 

är viktigt att uppmärksamma som lärare så att eleverna får utmaningar oavsett vilken 

matematisk nivå de utgår ifrån. Är själva uppgiften i sig tillräckligt tilltalande och inte för 

enkel så kommer eleverna finna arbetet som meningsfullt och roligt trots att de kanske inte 

löser uppgiften eller får fram rätt svar. Vi tror att det är viktigt att eleverna känner motivation 

till att arbeta med matematik och om problemlösningsuppgifterna lyckas engagera eleverna 

så tror vi att det bidrar till ökade möjligheter för eleverna att lära. 

 

Flera författare pekar också på vikten av stöttande frågor under tiden som eleverna utför 

uppgiften. Kanske skulle man kunna lägga in frågor i själva uppgiften som eleverna ska läsa 
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vid en viss tidpunkt eller utforma något som skulle kunna kallas problemlösningsfrågekort. 

Det som verkar vara väsentligt är att eleverna får stöd i att någon ställer en fråga eller 

utmanar en idé. Därför ser vi samlärande som en viktig faktor för läraren att fundera över 

redan i planeringsmomentet inför en lektion. Eleven behöver stöttning och stöttningen kan 

förekomma genom frågor i boken men det mer dynamiska sättet är om de får en verklig 

motpart att prata med som exempelvis en annan elev eller en lärare. Lithner (2017) påpekar 

det faktum att eleven löser problemet utifrån hur uppgiften är presenterad. Vi tror därför att 

om problemet är uppbyggt på ett sätt som främjar ett kreativt tänkande hos eleverna så 

kommer mer fruktbara diskussioner att kunna ta fart emellan dem. Vi tror också att elevernas 

lösningar kommer att utvärderas bättre om de diskuteras i grupp än om eleven sitter själv och 

reflekterar. Detta för att vi tror att det är enklare, men också mer motiverande att hjälpa någon 

annan med deras lösning än att titta på sin egen ännu en gång. Vi bygger denna tanke på egna 

observationer som gjorts ute i verksamheten där elever visat tydligt att de har svårt för att 

tillämpa en reflektiv förmåga på de egna framställda svaren. Eleverna har allt som oftast 

tröttnat på det egenkomponerade svaret och har därför inte tålamod till att gå igenom sin 

uppgift igen.    

 

Som Nordlander och Cortas Nordlander (2011) beskriver är det vanligt att elevers uppfattning 

kring hur en problemlösningsuppgift ska lösas är ensidig och förenklad i förhållande till vad 

som egentligen krävs. Ett resultat av det här är att förklaringen till uppgiften ofta uteblir och 

endast ett svar ges. Vi funderar över hur stor vikt lärarens förväntningar har på eleven i det 

här sammanhanget. Uppgiften måste givetvis vara väl utformad och tydlig men lärarens 

muntliga instruktion borde också kunna bidra till en mer framgångsrik elevlösning. En tilltro 

från lärarens sida bör finnas till att elevgruppen kommer att klara uppgiften. Studiens 

författare tror också att det är av stor vikt att läraren tydliggör vad som krävs för att lösa 

uppgiften. Exempelvis kanske det måste förtydligas att eleven förväntas reflektera över sitt 

lärande och beskriva sina tankar högt för sina klasskamrater. Det här kan förstås vara väldigt 

avancerat för så unga elever, men just därför borde man också i tid börja träna på det. Kanske 

borde det också vara något som är genomgående i alla skolämnen för att lättare kunna 

motivera det inom matematiken?  

 

8.4 Sammanfattande diskussion  
Sammanfattningsvis visar studien att samlärande är fördelaktigt för elevers utveckling av 

problemlösningsförmågan. Det har också påvisats att det metakognitiva samtalet har en stor 

betydelse för utvecklingen av problemlösningsförmågan. För att möjliggöra den 

metakognitiva förmågans utveckling hos eleven är socialt samspel med andra en bidragande 

faktor. Det framgår också tydligt att problemlösning bör ses som en process som kräver 

reflektion. Eleven behöver kunna gå tillbaka och granska sin valda metod genom att motivera 

för sig själv och sina klasskamrater att det är ett rimligt tillvägagångssätt som valts. För att 

eleven ska motiveras av problemlösningsuppgiften från första början bör den vara utformad 

på ett sätt som väcker intresse och engagemang samt ger utrymme för reflektion. Specifikt 

bör också läraren verka för att eleverna motiveras till att arbeta med problemlösning och i 

samråd med varandra. Lärarens förväntningar på vad eleverna ska genomföra under givna 

lektionstillfällen är ytterst viktig för att elevernas arbete ska fortgå och leda till lärande.  

 

Det som tydligt genomsyrar resultatet är vikten av lärarens roll och de överväganden som 

läraren hela tiden behöver göra för att hjälpa eleverna framåt. Beroende på individerna i 

elevgruppen, samt elevgruppen som helhet, kommer läraren att behöva handla på olika sätt 

och i varierande omfattning. Denna balansgång kräver en medvetenhet och kunskap om 
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positiva effekter av samlärande men också en vetskap om de utmaningar som kan 

förekomma. Möjlig problematik med samlärande som Mirza och Hussain (2014) samt 

Lithner (2017) nämner är att som lärare är det viktigt att inse att enbart för att elever sätts i 

grupp innebär inte det att eleverna kommer att samarbeta. Vi, studiens författare, ser detta 

som en tydlig indikation på att en lärares ansvar kan vara av större betydelse när eleverna ska 

arbeta i grupp till skillnad från när de arbetar individuellt. Under grupparbete krävs det att 

läraren är väl medveten om vilka diskussioner som sker i grupperna samt om någon grupp 

verkar inaktiv. Vi ser det därför som lärarens uppgift att se till att de aktiviteter, som 

inbegriper samlärande, resulterar i ett lärande hos eleverna.  

 

Mirza och Hussain (2014) benämner också att det är viktigt att vara medveten om att det 

krävs mycket av eleven socialt för att kunna samverka väl i grupp. Eleven behöver kunna ta 

emot och ställa frågor, kunna kompromissa men också lyssna aktivt på andra elever i 

gruppen. Detta tror inte vi är något som eleverna lär sig på en dag utan något eleverna 

kommer behöva arbeta med under en längre tid. Dock har vi märkt ute i verksamheten att 

många lärare är otåliga och inte låter eleverna öva på den samarbetande förmågan. De vill 

inte att arbetsmiljön i klassrummet ska bli “stökig” och kan därför efter enbart ett fåtal 

tillfällen välja att sluta använda samlärandeaktiviteter i undervisningen. Svaren som tilldelats 

oss om varför de avslutat aktiviteten är att det bidrar till hög ljudvolym och att vissa elever 

skiftar fokus från uppgiften. Vi väljer dock att problematisera detta faktum och menar att 

eleverna inte enbart tillägnar sig ämneskunskap genom gruppaktiviteter utan också sociala 

färdigheter som krävs för att ett samlärande ska äga rum. Vi anser att eleverna behöver få 

möjlighet att testa sin samarbetsförmåga, vilket betyder att läraren behöver ge utrymme för 

den möjligheten i sin undervisning. Vi tror att om eleverna får möjlighet att bli vägledda i hur 

de ska arbeta och träna på att göra detta upprepade gånger är vi övertygade om att eleverna 

kommer att kunna utföra dessa uppgifter så att arbetsmiljön i klassrummet fortfarande är 

behaglig. 

8.5 Metoddiskussion 
Denscombe (2018) är tydlig med att beskriva att alla metoder har sina fördelar men också 

nackdelar. Detta är studiens författare medvetna om och kommer nedan att redogöra för 

fördelar och nackdelar med metoden som använts i denna studie. 

 

Till en början så nämner Denscombe (2018) en relevant problematik med att utföra en 

litteraturstudie med fokus på de analyserade källorna. Alla källor som använts i studien är 

enbart källor som har blivit publicerade. Detta betyder att med stor sannolikhet så är inte alla 

perspektiv på det som studien innehåller representerade i form av publicerade artiklar. Det är 

ju möjligt att studier som visar på motsatsen inte finns representerade då de kan ha ansetts 

som misslyckade, och då de inte finns publicerade kommer de heller inte att kunna inkluderas 

i denna litteraturstudie. Dock kan dessa olika publicerade källor ses som en styrka i studien 

då fler personer studerat ett fenomen och tillsammans kan de ge en sanningsenlig 

sammanställd bild av verkligheten. På grund av detta är det viktigt att vara medveten om både 

för- och nackdelar med den metoden som den egna studien använder. 

 

Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) uttrycker tydligt vikten av att ha en 

metoddiskussion med i studien för att kritiskt granska den metod som använts. Därför har 

studiens författare tagit hänsyn till detta och kommit fram till att de sökord som använts i 

studien har påverkat det urval av artiklar som inkluderats. Om nya sökord hade valts eller 

andra kombinationer testats hade kanske nya artiklar hittats som hypotetiskt skulle kunna 

påverka de resultat som studien i nuläget kommit fram till. Dock skulle det behövas mer tid 
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för att utföra en så pass omfattande studie som detta metodsätt i så fall hade krävt. Vidare har 

författarna kunnat fastställa att antalet sökord i varje individuell sökning påverkat de artiklar 

som hittats och senare inkluderats i studien. Författarna var dock tvungna att begränsa antalet 

sökord i varje sökning då resultatet annars blivit för snävt och genererat i för få artiklar. Detta 

skulle vara intressant att uppmärksamma och ha i åtanke om studien skulle genomföras igen. 

Detta för att jämföra om resultatet hade skiljt sig och i så fall på vilket sätt. 

 

Det är också viktigt att klargöra att författarnas val att använda den sociokulturella teorin som 

utgångspunkt för textanalysen också har påverkat de resultat som framkommit i studien. Ur 

ett fördelaktigt perspektiv har teorin hjälpt författarna att läsa artiklarna med en konstant 

fokuspunkt. Dock ska det uppmärksammas att vid val av annan teori som utgångspunkt för 

denna studie är det möjligt att andra resultat hade framkommit än de som finns publicerade i 

kapitel sex. 

 

I sin bok skriver också Denscombe (2018) om att för just forskning inom samhällsvetenskap 

så är det mindre sannolikt att det har skett forskning inom exakt samma ämne som det den 

egna studien behandlar. Detta gör att studien direkt får sämre möjligheter till att kunna 

jämföra data med andra utförda studier. Detta har författarna också tagit i beaktning och 

försökt att åtgärda genom att läsa artiklarna noggrant och bedöma om de är relevanta utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. 
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9. Vidare forskning 

 

Då studien visat övervägande positiva resultat kring samlärande och dess påverkan på 

utvecklingen av problemlösningsförmågan så ser studiens författare det som en god idé att 

bedriva vidare forskning kring ämnet. En aspekt som skulle kunna vara intressant att fördjupa 

sig ytterligare i är gruppsammansättning vid samlärande. Då studiens författare noterat en 

brist på gruppindelningens inverkan på utvecklingen av problemlösningsförmågan skulle det 

kunna vara en intressant aspekt att undersöka vidare. Finns det vissa gruppkonstruktioner 

som bidrar till en negativ effekt av problemlösningsförmågans utveckling? Detta skulle 

exempelvis kunna undersökas via intervjuer och observationer med lärare och elever.  

 

Ett annat förslag på vidare forskning skulle kunna beröra ytterligare fördjupning i 

uppgiftsutformning. I studien berörs detta på ett generellt plan men vi tror att det finns mer att 

utforska inom ämnet. Detta kanske med samlärande som en tydlig förankring då det visat sig 

vara viktigt för utvecklingen av problemlösningsförmågan hos eleverna. I den här typen av 

studie skulle man kunna testa olika uppgifter och därefter göra en ansats till att utvärdera i 

vilka uppgifter eleverna kunnat utveckla sina matematiska kunskaper på bästa sätt genom att 

utföra intervjuer med eleverna.  
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