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Abstrakt 

Detta är en systematisk litteraturstudie vars centrala utgångspunkt fokuserar på 

språkets roll i textbaserade problemlösningsuppgifter inom matematiken. Detta sker 

ur ett sociokulturellt perspektiv. Syftet med den här studien är således att synliggöra 

språkets roll hos elever i textbaserade problemlösningsuppgifter i mellanstadiet, 

samt vilka språkliga verktyg det finns. Studiens resultat baseras på 10 vetenskapliga 

publikationer som kategoriserats utifrån det sociokulturella perspektivet. Studiens 

resultat visar att språket har en betydelsefull roll i elevers förmåga och möjligheter i 

att förstå problemlösningsuppgifter. Det framgår även i resultatet att det finns 

viktiga verktyg och modeller för att hjälpa elever som stöter på språkliga barriärer i 

undervisningen i matematik. 

Nyckelord 

Problemlösning, matematik, språk, sociokulturellt perspektiv, scaffolding och 

redskap.
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1 Inledning  

I vår framtida roll som matematiklärare kommer vi dagligen möta elever vars 

möjligheter till kunskapsutveckling vi bär ansvar för. För att skapa dessa 

möjligheter till utveckling i ämneskunskaper behöver eleverna förstå språket. Det är 

med hjälp av språket som eleverna skapar förståelse och mening över hur de ska 

beräkna matematiska uppgifter. Fosnot och Dolk (2018) skriver att språket är 

konstruerat för att uttrycka mening då människan vill kunna kommunicera sina idéer 

och tankar. De belyser även att eleverna ska kunna förstå matematiska meningar och 

symboler för att lyckas med sina matematikuppgifter. De symboler som finns i 

matematiken utgör språket då de bildar meningar likt hur bokstäver tillsammans 

bildar ord. Uppgifterna får således ett syfte om symbolerna i uppgifterna går att 

förstå och personen som ska lösa uppgiften kan använda sig av dem på ett effektivt 

sätt (Fosnot och Dolk, 2018).  

Problemlösning är en viktig tankeprocess som eleverna behöver inom matematiken. 

Problemlösning finns i alla ämnesområden som hör till matematiken, dvs. geometri, 

sannolikhetslära eller algebra. Genom att lösa problem utvecklar eleverna sina 

tankar, idéer, kreativitet och deras logiska tänkande. Problemlösning inträffar inte 

bara i matematiken utan även i andra ämnen och i vardagen. Eleverna möter 

problem i olika former varje dag. Problemen kan exempelvis vara att hitta strategier 

för att lära sig kroppsdelar, beräkna hur mycket pengar eleven har till att köpa 

lördagsgodis eller beräkna en uppgift i matematikboken (Lindekvist, 2016). 

Avsikten med denna studie är således att analysera språkets roll för lösandet av 

matematikuppgifter hos mellanstadieelever i matematikundervisningen. Detta för att 

förstå vilka språkkunskaper och redskap elever behöver för att kunna stödjas i 

förståelsen i problemlösningsuppgifter.  
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2 Syfte och frågeställningar 

 

2.1 Syfte  
Syftet med studien är att genomföra en systematisk litteraturstudie för att analysera 

språkets roll i textbaserade problemlösningsuppgifter hos mellanstadieelever i 

matematikundervisningen 

 

2.2 Frågeställningar  
 

1. Vad säger forskningen om språkets betydelse för förståelsen i textbaserade 

problemlösningsuppgifter inom matematikämnet? 

 

2. Vad säger forskningen om språkliga redskap i matematikuppgifter? 
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3 Bakgrund 

I dagens skola ska eleverna utveckla lust och förmåga för att lösa problem. 

Problemlösningar i matematikundervisningen är ett viktigt mål som eleverna ska 

uppnå, likaså en viktig metod att behärska för matematiskt tänkande. Detta genom 

att lösa ett matematiskt problem utan en given metod (Ahlström, 1998). Fosnot och 

Dolk (2018)skriver att språket är ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera. 

Språket är inte bara en talfunktion, det är även konstruerat för att uttrycka mening 

som sedan tolkas av människorna i närheten. I början såg människan språket som en 

representation av tankar, men kom sedan att fungera som ett verktyg för tankarna 

(Fosnot & Dolk, 2018). Dessa tankar hjälper eleverna att sortera informationen de 

möter i matematikuppgifterna. 

Matematikspråket kan tolkas som ett internationellt språk, men det är inte helt 

korrekt. Löwing och Kilborn skriver att det som skiljer uttrycken åt i andra länder är 

hur ekvationer uttrycks och hur det blir lästa. Det finns även skillnader i hur vissa 

symboler används som exempelvis decimaltecknet [ , ]. I Sverige används det för att 

tydliggöra decimaler medan i engelskspråkiga länder används det för att markera 

tusental. En annan matematisk skillnad i jämförelse med Sverige är i de 

arabisktalande länderna. Siffran 0 i det svenska talsystemet är motsvarigheten till 

siffran 5 i det arabiska talsystemet. Detta komplicerar det i lärandet för de elever 

som kommer till Sverige (Löwing & Kilborn, 2008).  

Vardagsspråket är det språk som eleverna brukar i vardagen. Språket bygger på 

sociala umgängen, erfarenheter och i vilka samband de har utvecklats. För att lära 

sig nya ord behöver eleverna associationer, dvs.  kopplingar till det som redan är 

känt eller blir det i samband med det nya ordet. Beroende på om vissa ord används i 

ett mer vardagligt sammanhang eller i ett matematiskt sammanhang får de olika 

betydelser (Høines, 2000). 

Fortsättningsvis är problemlösning ett av sex områden i det centrala innehållet i 

kursplanen för matematik. Eleverna behöver olika strategier och formuleringar 

tillsammans med vardagliga situationer för att utveckla sina kunskaper (Skolverket, 

2019). I grundskolan har problemlösning oftast handlat om att lösa kluriga problem. 

Detta har ofta skett med att eleverna prövar sig fram och gissar sig till svaren. Vissa 

problem kan lösas på detta sätt och stimulerar elevernas lärande. För andra har 

problemlösningsuppgifter varit att färdighetsträna aritmetik. Idag har skolan kopplat 

problemlösning till matematisk modellering. Vilket framhäver att det finns ett antal 

modeller att använda sig av till de flesta typer av problem som finns i skolan men 

även på fritiden. Använder sig eleverna av dessa modeller bygger de också upp 

förmågan att kunna lösa problem som är uppbyggda på likartat sätt. Ett ytterligare 

steg för eleverna är att lära sig att kombinera de olika modellerna och då kan de lösa 

allt fler problem (Karlsson & Kilborn, 2015). 

 

Ett problem kategoriseras av att det är något okänt som ska beräknas för 

problemlösaren. Problemlösaren behöver kompetens om att förstå och kunna tolka 

vad det är problemet vill att personen ska lösa. Samtidigt är det viktigt att 

problemlösaren vill lösa problemet och att personen till en början inte känner till hur 
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den ska lösa problemet. Uppgiften kräver av problemlösaren att den anstränger sig 

för att finna lösningen (Taflin, 2007).  

 

Textuppgifter ger intryck av flera lösningsstrategier även om det inte alltid stämmer. 

Uppgifterna kan också leda till andra uträkningar än den räkneprocedur läraren vill 

att eleverna ska träna på. För att det ska bli en variation av strategier behöver läraren 

använda kontextuella uppgifter. Dessa är förknippade med elevernas vardag istället 

för “skolmatematiken”, vilket bidrar till genuina strategier för att få fram svaren 

(Fosnot & Dolk, 2018). Problemet eller uppgiften nedanför är inte ett problem för 

alla men kan vara det för vissa. Det är ett exempel för att visa hur en textbaserad 

problemlösningsuppgift kan vara utformad. 

Greta har tolv frukter totalt. Hälften av dessa är bananer, en tredjedel är 

äpplen och resten är apelsiner. Hur många frukter har hon av varje sort? 

Visa hur du tänker!  

De textbaserade problemlösningarna ser vi som en kombination av Fosnot och 

Dolks (2018) beskrivning av kontextuella uppgifter som i sin tur bygger på 

elevernas vardag. Detta för att framhäva att det finns flera lösningsstrategier. 

Parallellt, om problemen är utformade som Taflin (2007) beskriver innehåller de 

något okänt för eleverna och bidra till att dem behöver tänka samt tolka hur de ska 

lösa uppgiften. Problemlösarna får inte känna till en egen och given metod när de 

börjar med uppgiften. Efter att problemet är löst kan personerna senare som 

Karlsson och Kilborn (2015) skriver, anpassa den insamlade kunskapen till sina 

egna erfarenheter och de befintliga modellerna eleverna har sedan tidigare. 

Problemlösarna kan vid en senare och likartad uppgift använda sig av samma 

modell.  
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4 Teoretisk utgångspunkt 

Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) var en betydelsefull forskare inom det 

sociokulturella perspektivet. Selander (2017) skriver att Vygotskijs intresse var 

sambandet mellan språket och tankar. Vygotskij ville se vad som hände med barns 

tänkande när de blev medvetna om sin omvärld. Detta i samband med sociala 

processer, tecken och redskap som medierar tänkandet och språket (Selander, 2017). 

 

Det sociokulturella perspektivet tar sina traditioner ifrån mångfalden av 

föreställningsvärldar. Perspektivet tar även hänsyn till sociala interaktioner för att 

skapa ett lärande och en utveckling hos den enskilde individen. Det sociokulturella 

perspektivet är en social teori som skildrar hur människor tar till sig kunskaper och 

skapar erfarenheter i olika typer av aktiviteter. Det sociala samspelet och 

kommunikationen är de väsentliga delarna. Kunskapen överförs inte mellan 

människor utan det är något som individerna själva måste delta i (Säljö, 2017). 

 

Inom det sociokulturella perspektivet finns det olika teman som är centrala för 

teorin; gemenskap, redskap och språk. Dessa kommer att presenteras tillsammans 

med de viktigaste aspekterna inom kategorierna. Kategorierna kommer sedan att 

utgöra en essentiell del för analysen och diskussionen. 

4.1 Gemenskap 
Ett område inom det sociokulturella perspektivet är gemenskap. De mest väsentliga 

och grundläggande kunskaper och färdigheter äger rum i sociala interaktioner. 

Människan lär sig språk, regler och hänsynstagande i samvaron med andra. I 

undervisningen kan läraren påminna eleverna med att fråga “hur gjorde vi förra 

gången när vi räknade ett liknande tal?” Då behöver eleverna tänka efter och läraren 

binder ihop tidigare erfarenheter med nutiden (Säljö, 2010).  

 

Ett begrepp som berör gemenskap är internalisering. Internalisering är att förstå 

andra människors tankar, känslor och hur tankeförmågan uppkommer. 

Internalisering handlar även om att barnet blir medveten om sina handlingar efter att 

barnet gjort något som det först inte fanns någon mening i. Detta sker i sociala 

interaktioner som medierar en social funktion. När barnet har gjort en handling 

reflekterar barnet över det och sätter det i ett nytt sammanhang, vilket medför att 

barnet kan använda den nya informationen i det nya sammanhanget framöver 

(Smidt, 2011; Vygotskij, 1986). Barnet kan reflektera tillbaka på den första 

situationen som gav ett positivt utfall i den framtida situation och efterlikna det 

resultat den fick första gången (Smidt, 2011). Exempel: Barnet vet att det korrekta 

ordet för en liksidig fyrhörning är kvadrat men har inte förstått sammanhanget till en 

början utan använder sig av ordet därför att läraren säger att det är den matematiska 

termen. När barnet förstår innebörden av ordet och ser kopplingen mellan figurens 

fyra hörnen och att alla sidor ska vara lika långa kan barnet anpassa det i större 

sammanhang. Detta medför till att barnet istället säger kvadrat till figurer som 

uppfyller de kriterierna som krävs för en kvadrat. 
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4.2 Sociokulturella redskap 
Mediering är ett välanvänt begrepp inom det sociokulturella perspektivet. Begreppet 

mediering innebär hur vi tillämpar redskap för att förstå och tolka omvärlden (Säljö, 

2017). Mediering är även viktig för interaktioner och samspel mellan en individ och 

en annan. Mediering är således en typ av ett kommunikationsverktyg (Säljö, 2015). 

 

Redskap inom det sociokulturella perspektivet kan enligt Säljö, delas in i två 

kategorier; mentala och fysiska redskap. De mentala redskapen tillhör de språkliga 

redskapen. De består av symboler, tecken, bokstäver, siffror och begrepp. Dessa 

redskap använder människan vid kommunikation både verbalt och icke verbalt. De 

fysiska redskapen är saker människan kan ta i, exempelvis penna, räknebok eller en 

matematikbok som eleverna använder vid beräkning av problemlösningsuppgifter. 

Utan de fysiska redskapen skulle eleverna inte kunna visa hur de beräknar 

uppgifterna och läraren skulle få det svårare att följa elevernas tankar. De olika 

redskapen skulle inte existera utan varandra. De blir tillsammans ett kulturellt 

redskap där språket har fastnat på eller i något fysiskt (Säljö, 2017). 

  

Appropriering tolkas som att en människa lär sig att använda ett redskap och förstår 

hur det medieras till omvärlden. Människan lär sig att exempelvis; räkna, använda 

strategier och metoder i matematikundervisningen för att lösa 

problemlösningsuppgifter. Likväl som eleverna lär sig att räkna i 

matematikundervisningen lär sig eleverna mycket i vardagen.  Flera språkliga 

begrepp och uttryck är hämtade därifrån, vilket påminner om hur vardagliga termer 

och deras betydelse fungerar i ett socialt sammanhang. Appropriering äger oftast 

rum tillsammans med familjemedlemmar, vänner eller lärare i samtal och aktiviteter 

(Säljö, 2017).  

 

Scaffolding är ett sociokulturellt begrepp som Jerome S Bruner (1915-2016) 

myntade utifrån Vygotskijs tankar om hur lärandet sker i interaktioner med andra 

(Smidt, 2013).  Detta sker genom stöd från någon som besitter på en högre 

kunskapsnivå. Detta kan exempelvis vara en lärare som vägleder sina elever genom 

olika problem genom att ställa frågor som är betydelsefulla för att eleven ska 

befinna sig i linje med det som är centralt (Lindqvist, 1999). Scaffolding hjälper 

eleverna att nå uppsatta mål som de själva strävar efter, alternativt de mål som finns 

i undervisningen (Høines, 2000). I takt med elevernas utveckling minskar även 

behovet av stöd fram till att eleverna besitter nya kunskaper eller färdigheter 

(Lindqvist, 1999) 

4.3 Språk 
Språk är ett viktigt redskap för att kunna förstå omvärlden. Språket hjälper 

människan att kommunicera samt skapar en samhörighet med andra. Samtidigt 

hjälper språkliga termer och begrepp människan att förstå och interagera med 

omvärlden. Det är ett teckensystem som samspelar med andra uttrycksformer, 

exempelvis bilder och gester. Inom det sociokulturella perspektivet ses språket som 

något som ständigt utvecklas (Säljö, 2017).  

Språket tillsammans med tänkandet är en central del i Vygotskijs arbete. I hans bok 

Tthought and language (1986) börjar han med att beskriva att om människan inte 

kan förstå förhållandet mellan ord och tankar kan människan inte heller svara på 
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frågor inom området det berör. Senare i boken beskriver han att det inte går att 

urskilja om orden är fenomen av ord eller av tankar. Det är en hårfin linje då ett ord 

utan mening blir bara ett tomt ljud, dock kan det fortfarande ses som ett fenomen av 

tal. Han beskriver även att bandet mellan tankar och ord har ett “levande band”. Det 

vill säga att människan associerar ord med upplevelser. Samtidigt som bandet finns 

kan det även bli svagare, starkare eller ändra association med tidens gång 

(Vygotskij, 1986). Exempelvis; Johan hör ordet sfär, när läraren förklarar att det är 

ett runt objekt associerar Johan det med fotbollen de har på rasten. Senare i livet kan 

Johan associera sfär med ett annat objekt.  

Vygotskij presenterar i samma bok att ordförståelse är mer dynamiskt än statiskt hos 

barn, dvs. att det ändras när barnen utvecklas och deras tankegångar. Språket och 

tankarna ses inte som en sak utan som en relation. Från tankarna till språket och 

tvärtom arbetar de i samhörighet med varandra. Detta sker ofta i det inre och yttre 

talet som människan bär med sig (Vygotskij, 1986).  

Every thought tends to connect something with something else, to establish a 

relation between things. Every thought moves, grows and develops, fulfills a 

function, solves a problem (Vygotskij, 1986, S.218).  

Det inre talet är de tankar, känslor, meningar och ord som förs inom individens inre 

kommunikation. Det vill säga är de inre dialoger som den enskilde individen har 

med sig själv. Viktiga och förmedlingsbara tankarna som bedrivs inne i individens 

sinne är oftast de som blir talade. Den information som individen berikar sin 

omgivning med anses vara det yttre talet. Kommunikationen mellan det inre och 

yttre talet skapar uttryck för individens intima tankar i ett språkligt bruk. Individen 

förmedlar sina tankar från den inre världen till den yttre världen (Vygotskij, 1986).   
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5 Metod  

I detta avsnitt redogörs insamlingen av studiens artiklar samt de centrala 

förhållningssätt som berör tillförlitlighet, validitet, reliabilitet och etik. 

Förhållningssätten presenteras med hur de står i relation till arbetet, samt hur de 

kommer att användas i kontext med vald metod och granskning av artiklar. 

5.1 Val av metod  
Denna systematiska litteraturstudie har tagit inspiration från både den dokumentära 

forskningen och den narrativa innehållsanalysen. Denscombe beskriver dokumentär 

forskning som en insamlingsmetod. Den insamlade informationen ska styrkas med 

källor som är pålitliga. Den ska även kunna kontrollera om källan stämmer överens 

med vad som sammanställs i tidigare studier (Denscombe, 2018). En narrativ 

analys erbjuder en redogörelse för vilka fynd som finns baserat på specifika ord. Det 

innebär att forskaren försöker “berätta historien” bakom de fynd som görs i de olika 

artiklarna.  

Narrativens övertygelsekraft måste också komma från fynden i sig och inte 

från granskarens litterära färdigheter eller de preferenser han eller hon kan 

tänkas ha i förhållande till de slutsatser som granskningen resulterar i 
(Denscombe, 2018, S. 211-212).  

Den narrativa analysen är en variant av en innehållsanalys, vilket innebär att 

arbetssättet baseras på ett grundläggande, systematiskt och ett stegvist utförande. 

Datan klassificeras för att lättare kunna identifiera teman och mönster i innehållet 

där målet är att beskriva de specifika fenomen som finns (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013). Studien redogör för en systematisk analys av 

artiklarna utifrån de tre övergripande teman som tillhör det sociokulturella 

perspektivet. De temana är gemenskap, sociokulturella redskap och språk.  

5.2 Tillförlitlighet  
Tillförlitlighet är en grundläggande faktor för forskning. Tillförlitlighet innebär att 

någonting är pålitligt och därför kommer undersökningen av vetenskapliga artiklar 

att vara peer reviewed. Allwood och Erikson (2017)beskriver att peer reviewed är 

en process där artiklar granskas av verksamma forskare. Forskarna granskar texterna 

och beslutar om det är pålitligt och bidrar med information inom ett visst 

forskningsområde (Allwood & Erikson, 2017).  

 

Det är viktigt att tänka på vilka databaser och sökningar som kommer användas för 

att få ett tillförlitligt resultat. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) 

skriver att det är viktigt att först begränsa litteratursökningen med relevanta ord för 

ämnet. De skriver även att manuella sökningar ger en inblick på vilka sökord som 

kan användas vilket också ger inspiration till ny litteratur (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström, 2013).  

 

Arbetets litteratursökningar har begränsats till söktjänsten Education Resources 

Information Center (ERIC) med följande sökord; ["reading comprehension" 

mathematic*], [receptive language* expressive language* mathematics*], [math* 

scaffolding*], [math* problem-solving* language*], [math* language* 

vocabulary*], [“Mathematics education” or “education mathematics” and “teaching 
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methods” scaffolding*] och [“Mathematics education” or “education mathematics” 

and “teaching methods” scaffolding*].  

 

För att specificera litteratursökningarna har vi först fyllt i peer reviewed och full 

text. Vi har även begränsat artiklarnas utbildningsnivå till någon av; grade 4/5/6, 

primary education eller middle school.   

5.3  Validitet och reliabilitet  
Frågor som berör validitet är vad som skiljer tillförlitlig mot opålitlig forskning. 

Ordet valid betyder giltig. Därför ser forskningen att validitet är när fler än ett 

påstående är samhöriga, det vill säga att de inte motsäger varandra. Det finns även 

validitetkriterier och frågor som påvisar om en forskning är pålitlig eller tillförlitlig. 

Dessa frågor är; är forskningen trovärdig? går den att lita på? går den att bekräfta? 

får andra forskare samma resultat med samma förutsättningar? Dessa frågor hjälper 

forskare att skapa en pålitlig forskning som andra forskare sedan kan ta del av 

(Allwood & Erikson, 2017). 

 

Validitet fungerar inte utan reliabilitet. Reliabilitet är i grunden det som 

framkommer i forskningen. Reliabilitet innebär att resultatet ska bli detsamma om 

studien görs om på nytt. Stämmer dessa mätningar överens med varandra så säger 

man att studien har en hög reliabilitet. Om det framkommer nya resultat så får 

studien en låg reliabilitet (Johansson & Svedner, 2007). 

 

Kriterierna för validitet och reliabilitet kommer att användas när artiklarna 

analyseras och resultatet framförs. Arbetet ska vara tillförlitligt och pålitligt, 

eftersom andra forskare ska kunna få fram samma resultat med samma upplägg som 

studien bygger på.   

5.4 Etik  
Vetenskapsrådet beskriver etiken som en viktig del inom forskningen. Etik är något 

människan behöver reflektera över, samt de normer och värderingar den enskilde 

människan har (Vetenskapsrådet, 2017). En annan artikel redogör för att det finns 

fyra huvudkrav som forskning behöver följa. Dessa krav är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven är till för att 

skapa ett samtycke gentemot eventuella bidragande källor och att forskare står för 

det som bidragits till forskningsområdet (Vetenskapsrådet, 2002). Arbetets 

skribenter kommer att redogöra de olika artiklarna som använts i arbetet i ett 

sökschema. De artiklarna som använts är även peer reviewed. 

 

Denscombe skriver att forskarna behöver vara hänsynstagande och tar ett eget 

ansvar. Det egna ansvaret beskrivs med att forskaren tar ansvar för sina egna 

handlingar genom arbetets framställning. Det blir en moralisk kompass som 

vägleder forskaren till ett pålitligt och ansvarsfullt arbete (Denscombe, 2018). 

Sökschemat och referenslistan kommer vara utförligt skrivet. Detta är på grund av 

att läsaren eller andra forskare ska kunna finna och ta del av den information som 

finns i arbetet i en större utsträckning.  
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5.5 Kort presentation av artiklar 

Utgångsår Författare Titel  Sammanfattning 

2006 Anghileri   Scaffolding practices that 

enhance mathematics 

learning. 

Denna artikel handlar om att identifiera 

interaktioner i klassrummet som ska 

gynna matematikinlärning. 

2016 Björn, 

Aunola & 

Nurmi 

Primary School Text 

Comprehension Predicts 

Mathematical Word 

Problem-Solving Skills in 

Secondary School 

Samband mellan läsförståelse och 

matematiska förmågor.  

2013 Dunston & 

Tyminski  

What's the big deal about 

vocabulary? 

Vikten av ordkunskaper. Indirekt och 

direkt lärande. 

2011 Duru & 

Koklu 

Middle School Students' 

Reading Comprehension 

of Mathematical Texts and 

Algebraic Equations, 

Vikten av läsförståelse och 

matematikkunskaper. Vardagsspråk och 

matematikspråk. 

2014 Frederick 

Courtney & 

Caniglia  

With a little help from my 

friends: Scaffolding 

techniques in problem 

solving. 

Scaffolding som modell och strategi. Hur 

det stödjer elevers utveckling av 

kunskaper.  

2004 Pape  Middle School Children's 

Problem-Solving 

Behavior: A Cognitive 

Analysis from a Reading 

Comprehension 

Perspective, 

Samband mellan läsning och matematiska 

förmågor. Kognitiva processen och fel 

elever oftast kan göra.    

2019 Powell 

Stevens & 

Hughes 

 Math language in middle 

school: Be more specific. 

Matematik och språkets samband. 

Informellt och formelltspråks fördelar och 

nackdelar. Matematiska termers 

användande.  

2014 Roche & 

Clarke  

Teachers holding back 

from telling: A key to 

student persistence on 

challenging tasks. 

Problemlösning, uppbyggnad av ett bra 

problem och eleverna behöver utmanas 

för att utvecklas.  
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6 Resultat och analys  

Resultatet och analysen kommer framföras med utgångspunkt i de två 

frågeställningarna. Den första frågeställningen kommer att redovisas utifrån 

gemenskap och språk. Den andra frågeställningen kommer enbart att redovisas 

utifrån sociokulturella redskap. Direkt efter resultatet under de två olika områdena 

kommer en analys utifrån det som synliggjorts ur artiklarna. Vidare kopplas det ihop 

till det sociokulturella perspektivet. 

6.1  Gemenskap och språk  
Frågeställning ett är följande:   

Vad säger forskningen om språkets betydelse för förståelsen i textbaserade 

problemlösningsuppgifter inom matematikämnet? 

6.1.1 Resultat  

Wu och Ans (2016) studie visar att elever som besitter olika språkliga förmågor och 

förståelse i matematik gynnas av Model-Strategy-Application with Reasoning 

Approach (MSAR). MSAR står för modell, strategi, tillämpning och resonemang. 

Eleverna skapade egna modeller och fick använda sig av olika strategier, samt 

tillämpa matematiska problem till den verkliga världen (Wu & An 2016). I samma 

studie användes även kooperativa grupper i årskurs 5 som gynnade elevernas 

tänkande. De fick diskutera olika matematiska problem, vilket hjälpte dem att 

använda det matematiska språket i dialog. Detta hade en stor påverkan på resultatet 

till skillnad från bastestet som alla elever utförde innan de tillämpade MSAR -

modellen (Wu & An, 2016). 

 

Ett samband mellan elevernas lärande och undervisningen sågs i de sociala 

interaktionerna. Läraren hjälper eleverna att förstå innebörden av nya ord och hur de 

kopplar dessa till matematiken och matematikspråket. Läraren hjälper eleverna i tre 

steg.  

1) Läraren tydliggör att användandet av samma term när man menar olika saker inte 

fungerar.  

2) Läraren introducerar matematiska ord för eleverna.  

3) Läraren uppmuntrar eleverna att tala matematikspråk, att använda termer inom 

det specifika innehåll eleverna arbetar med (Dunston & Tyminiski, 2013). 

 

Roche och Clark (2014) gjorde en studie kring Encouraging Persistence 

Maintaining Challenge project (EPMC). Vilket är att skapa lärandetillfällen som 

utmanar eleverna att delta i svårare matematiska uppgifter. De skapade flera 

uppgifter, bland annat textbaserade problemlösningar till 36 verksamma lärare. 

Lärarna skulle sedan använda sig av de olika uppgifterna i deras undervisning. 

Lärarna använde olika strategier i klassrummet och “grouping” var en av fem olika 

anpassningar som de använde i klassrummet. Vid planeringen av momentet och 

lektionen var det två huvudpunkter som påverkade grupperna:  

1) Ensure working groups are mixed ability.  

2) Group children according to ability. 

För att sedan skapa deltagande hos alla elever var det ytterligare två punkter som 

påverkade lärarnas val av att använda grupper: 
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1) Allow students to work with a partner to share strategies. 

2) Use flexible groupings, kids learn from each other (Roche & Clarke, 2014:5). 

 

En annan artikel framhäver behovet av att eleverna behöver få kommunicera 

matematiska tankar med en partner, i mindre grupper eller i större 

gruppdiskussioner. Detta bidrar till att eleverna bland annat får träna på och 

utveckla förmågan att formulera problem, undersöka, gissa, resonera logiskt eller 

diskutera om svaret är rimligt i matematiken (Thomas, Van Garderen, Scheuermann 

& Lee, 2015:215). 

 

Dunston och Tyminiski (2013) skriver att ordkunskap är en väsentlig del för att 

kunna kommunicera det matematiska språket. Detta lärs in med indirekt och direkt 

lärande. Det indirekta lärandet sker när eleverna lär sig nya ord via läsning och att 

lyssna på information (hörförståelse). Det direkta lärandet inträffar när läraren 

kommunicerar specifika ord muntligt och beskriver orden för eleverna (Dunston & 

Tyminiski, 2013).  

 

Ordkunskap är nödvändigt för att förstå innebörden av vilka matematiska 

operationer textuppgifter vill att eleverna ska utföra. Ett aktivt lärande förekommer 

när eleverna först får tänka hur de ska formulera ord eller beskriva ett matematiskt 

innehåll eller begrepp. Detta gör eleverna muntligt. Läraren hjälper sedan eleverna 

att relatera till det som sagts till ett mer formellt matematiskt språk. Eleverna ska då 

lättare begripa innehållet utifrån vad de själva har sagt och relationen till det 

formella språket (Dunston & Tyminiski, 2013).  

 

Eleverna växlar gärna mellan matematik- och vardagsspråket när de lär sig och 

uttrycker sig i matematiken. Ord kan ha två olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang som ordet används. Ordet “mer” kan användas i både addition och 

subtraktion. Vilket kan förvirra eleverna när de inte ser direkt vilken operation de 

ska utföra (Duru & Koklu, 2011). Exempel;  

 

Addition; Kalle har 4 kulor och Lisa har 3 kulor mer än Kalle, hur många 

kulor har Lisa? [4+3= 7 kulor].  

Subtraktion; Kalle har 8 kulor och Lisa har 6 kulor. Hur många mer kulor 

behöver Lisa för att de ska ha lika många? [8-6= 2 kulor till behöver Lisa]  

Om elever möter matematiska textproblem där de inte förstår ordet, exempelvis; 

summan eller produkten, kommer de inte heller kunna lösa problemet. De behöver 

matematikkunskaper för att förstå att summan hör till addition och produkt hör till 

multiplikation (Duru & Koklu, 2011).  

 

Thomas, Van Garderen, Scheuermann och Lee (2015) påpekar att det är elevernas 

“vocabulary” som påverkar deras förståelse och i vilket sammanhang orden 

används. Författarna tillägger även att eleverna måste utöka deras ordförståelse till 

“strong vocabulary knowledge” för att skapa sig innehålls- och konceptuell kunskap 

inom matematiken (Thomas, Van Garderen, Scheuermann & Lee, 2015:210). 
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Författarna skriver att det finns konsekvenser av att använda för mycket informellt 

språk i undervisningen och att det kan hindra elevernas utveckling och fördjupning 

av innehållet. Det påverkar även elevers delaktighet i samtal och förmågan att följa 

med i undervisningen. Eleverna behöver ett formellt språk på grund av att desto 

äldre de blir, desto mer matematiskt språk och komplexa formler behöver eleverna 

behärska (Powell, Stevens & Hudghes, 2019). 

 

Powell, Stevens och Hudghes framhäver två sätt för att hjälpa elevernas utveckling. 

Det första sättet för att hjälpa eleverna är att använda matematiska termer på rätt 

sätt. En term kan vara väldigt nära en annan men få olika betydelser. Därför är det 

viktigt att lära eleverna att använda termerna med precision och specifikation. Det 

andra sättet är att använda ett formellt språk vid genomgångar och få eleverna att 

prata mer formellt. Läraren hjälper eleverna med “istället för att säga det, så kan du 

säga detta istället”. Om det formella språket sedan används på ett korrekt sätt 

kommer eleverna få högre betyg vid muntliga sammanhang.  

Formal language is how students communicate in math, how students learn 

math, and how students will be evaluated in math on high-stakes 
assessments (Powell, Stevens & Hudghes, 2019, S. 290). 

6.1.2 Analys  

Dessa artiklar är samlade under området gemenskap. Enligt Wu och Ans (2016) 

studie där modellen MSAR presenteras kan vi tolka att alla elever använde sig av 

samma modell och blev en del i gemenskapen. Det skapar en samhörighet till 

lärandet då alla eleverna fick skapa egna modeller och strategier i undervisningen. 

Efter att de gjorde det fick dem tillämpa och resonera varför det fungerade eller inte. 

Detta har en inverkan på språkbruket i den sociala interaktionen. När eleverna fick 

dela sina kunskaper ökade även deras resultat gentemot från tidigare prestationer. 

Det här påvisar utifrån innehållet att eleverna behöver vara delaktiga i en 

gemenskap för att en utveckling ska ske. 

 

Vidare analys utifrån de sociala interaktionerna påverkan på elevers språkkunskaper 

finner vi positiva fördelar för elevernas lärande. Enligt Dunston och Tyminiski 

(2013) hjälper läraren eleverna att använda matematiska termer i sociala 

interaktioner. Vilket skulle kunna kopplas samman med internaliseringen och det 

sociokulturella perspektivet. Läraren hjälper eleverna att förstå innebörden av ett 

specifikt matematiskt ord och när eleverna har förståelse av innebörden av ordet kan 

eleverna också använda det i framtiden. Vidare beskriver författarna att de tre olika 

stegen tolkas som betydelsefulla för elevers språkliga förståelse av det matematiska 

innehållet. Läraren skapar en gemenskap för elevers lärande, förståelse och 

utveckling av kunskap. Genom att uppmuntra elever till att använda matematiska 

termer ges en möjlighet för djupare kunskap. 

 

Resultatet framhäver också att grupperingar är ett bra lärandetillfälle för eleverna 

när de beräknar problemlösningar. Om grupperna fungerar kommer eleverna kunna 

dela med sig av strategier, vilket medför till att eleverna också kommer lära sig av 

varandra i den sociala interaktionen. Eleverna kan även i grupper formulera egna 

problem och skapa logiskt tänkande (Roche & Clarke, 2014; Thomas, Van 

Garderen, Scheuermann & Lee, 2015). 
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Utifrån Dunston och Tyminiski (2013), Duru och Kokul (2011) och Thomas, Van 

Garderen, Scheuermann och Lee (2015) resultat kan vi konstatera att ordkunskap är 

en central del i den språkliga förståelsen av matematikinnehållet. Utöver 

ordkunskapens betydelse anmärker Dunston och Tyminiski (2013) att ordförståelse 

lärs in med olika typer av lärande; det direkta, indirekta eller aktiva lärandet. 

Eleverna behöver läsa orden och få det förklarat för dem samt vara aktiva och 

diskutera orden. Samtidigt som ordförståelsen är väsentlig är även det formella och 

informella språket relevant för elevernas förståelse och kunskapsutveckling inom 

matematiken. 

 

Eleverna behöver förstå innehållet i uppgifterna genom att använda vardagsspråket 

för att sedan tillämpa det i ett matematiksspråk. Det är viktigt att konstatera att 

betydelsen av ordet måste vara förklarat på rätt sätt för att eleverna ska kunna 

använda det korrekt. Jämförelsevis behöver läraren vara konsekvent med vilka ord 

som används i uppgifterna så att eleverna inte får ytterligare svårigheter eller blir 

lurade vid ett visst ord, då det kan tolkas på olika sätt vilket, Duru och Kokul (2011) 

framhäver i sitt exempel om ordet mer. Även Thomas, Van Garderen, Scheuermann 

och Lee (2015) påpekar att ordkunskap är viktigt inom matematikämnet. 

 

Ett annat konstaterande utifrån resultatet är att elevernas formella språkanvändning 

behöver utvecklas och användas mer i undervisningen. Med stöd i Powell, Stevens 

och Hudghes (2019) artikel behöver eleverna kunna använda matematiska termer då 

användningen av dessa ökar med årskurserna. Eleverna behöver kunskaper om vilka 

ord som hör till vilka operationer i matematiken. Det informella språket får 

konsekvenser av att hämma elevernas delaktighet i undervisningen, både i skriftliga 

och muntliga situationer. 

 

Språkanvändningen behöver även uppmuntras av både eleverna och läraren. Båda 

parterna kan uppmuntra varandra med att använda de matematiska termerna och 

vägleda varandra i rätt riktning och med den korrekta innebörden. Språket som 

läraren använder i klassrummet leder eleverna mot en utveckling i samband med att 

de får resonera och diskutera termer. En term kan vara snarlikt en annan men betyda 

olika saker som Powell, Stevens och Hudghes, (2019) förklarar i resultatet. Därför 

behöver läraren använda termerna i rätt situation där eleverna till fördel bör 

diskutera orden och i vilka sammanhang de används. Eleverna tänker först i sitt inre 

tal om hur termen ska användas och får sedan diskutera det med andra elevers 

tankar. Läraren kan även hjälpa eleverna som använder informellt språk med att 

hänvisa till att säga samma sak men med ett mer formellt språk 

6.2 Sociokulturella redskap  
Frågeställning två är följande:  

Vad säger forskningen om språkliga redskap i matematikuppgifter? 

6.2.1 Resultat  

Björn, Aunola och Nurmi (2016) skriver att problemlösningsförmågan förbättrades 

om eleverna hade goda kunskaper i textförståelse. Resultatet visar på ett tydligt 

samband mellan läsförståelse, problemlösningsförmåga och kognitiva förmågor. 
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Dessa förmågor är arbetsminnet och hur informationen bearbetas och uppdateras av 

relevant information och förmågan att sortera bort irrelevant information när 

eleverna läser (Björn, Aunola & Nurmi, 2016). 

In other words, as there is a strong relation between reading comprehension 

and math word problem-solving skills, teachers should pay attention to those 

skills in tandem with teaching procedural math skills (Björn, Aunola & Nurmi, 

2016, S.375) 

De språkliga redskapen som elever ofta saknar eller har svårt med vid 

problemlösningar är;  

1) språkbrister (oftast hos elever med ett annat modersmål) 

2) otillräckliga konceptuella och processuella matematiska kunskaper 

3) oförmågan att strukturera information som behövs för att lösa problemet  

4) eleverna skriver de otillräckliga uträkningar (Pape, 2004).  

 

Duru och Koklu (2011) skriver att symboler i matematiken ses som redskap för 

eleverna. Symbolerna bildar ord som skapar en förståelse och vägleder eleverna i 

beräkningar. Eleverna memorerar oftast numeriska uttryck [8 + 3]. Artikeln 

poängterar att om eleverna enbart memorerar uttrycket kommer de inte förstå 

innebörden av symbolen [+] utan minst ett tal på varsin sida. Eleverna behöver 

förstå att symbolen är beteckningen för en operation inom additionen (Duru & 

Koklu, 2011).  

 

Tänkandet bidrar inom scaffolding till att eleverna blir medvetna om de processer 

som behövs för att slutföra en uppgift. Eleverna lägger upp en strategi de behöver 

och arbetar utifrån den igenom hela uppgiften. Detta medför att eleverna utför ett 

djupare och högre tänkande. När eleverna arbetar individuellt kan de själv reglera 

problemets steg. Är eleverna inte där än kan läraren hjälpa eleverna med att använda 

relevanta frågor som vägleder dem till att förbättra sin problemlösningsförmåga och 

sitt tänkande. Scaffoldingen och frågorna hjälper eleverna med att hitta lösningar till 

problemen och att nå ett högre tänkande (Frederick, Courtney & Caniglia, 2013:24). 

 

Eleverna kan använda scaffolding självständigt, i par, i grupp eller i helklass utanför 

en givna instruktion. Eleverna och läraren behöver inte vara tillsammans för att 

scaffolding ska synliggöras. Det räcker med att en eller flera elever i en grupp har en 

stark metakognition och ställningstagande för att lösa matematiska problem. 

Scaffolding ökar elevernas metakognition, processen där eleverna blir medvetna om 

sina tankar och egna kunskaper. Det blir lättare för eleverna att förstå materialet de 

arbetar med. Att använda scaffolding bidrar till att eleverna utvecklar en kognitiv 

förmåga tillsammans med att de blir mer effektiva i sitt beräknande (Frederick, 

Courtney & Caniglia, 2013). 

 

Det finns två strukturer som eleverna använder när de löser problemlösningar. Dessa 

strukturer är konceptuell och heuristisk. Den konceptuella strukturen innefattar 

matematik innehållet och den heuristiska strukturen är hur eleverna närmar sig 

problemet i uppgiften, följaktligen vilken metod de använder sig av. Båda 

strukturerna tillsammans ökar inlärningen i klassrummet (Frederick, Courtney & 

Caniglia, 2013).  
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Scaffolding består inte bara av två strukturer. Enligt Frederick, Courtney och 

Caniglia (2013) finns det även tre nivåer av scaffolding. Dessa nivåer är; 

1) Innan läraren möter eleverna förbereds material som ska användas. Här har 

läraren skapat strukturerade uppgifter och/eller självrättande material. Detta stödjer 

elevernas eget lärande och det blir ingen onödig eller känslostyrd feedback.  

2) Den andra nivån är när läraren möter eleverna. Här använder läraren metoden 

“visa och berätta”. Eleverna förmedlar matematik innehållet men läraren dominerar 

och använder styrda frågor för att hjälpa eleverna att förstå. Läraren omstrukturerar 

eleverna vid behov.  

3) I den sista nivån ger eleverna en djupare förståelse av matematik innehållet. 

Eleverna utvecklar verktyg (bilder, symboler) för matematiken. Eleverna främjar 

högre tänkande (Frederick, Courtney & Caniglia, 2013).  

  

Anghileri (2006) skriver att det är viktigt att se till lärarens och elevernas roll i 

klassrummet som en social miljö vilket främjar lärandet. Dock ses inte detta som 

tillräckligt i lärare/-elevinteraktioner för att undervisningen ska hjälpa eleverna att 

utveckla sina kunskaper i matematik. För att hjälpa eleverna behöver läraren 

använda sig av en strategisk byggnadsställning. Detta innebär att läraren medvetet 

ger eleverna olika strategier som möjliggör det för eleverna att lösa det matematiska 

problemet som uppgiften ställer (Anghileri, 2006). 

 
För att hjälpa elever som har problem med språket inom matematiken kan läraren 

använda sig av fyra punkter. Dessa olika punkter ska hjälpa både lärarna och 

eleverna genom att förutse hinder och problem som eleverna kan stöta på.  

1) Vad är målet med lektionen?  

2) Vad behövs för att genomföra lektionen, exempelvis material, media och 

instruktioner.  

3) Vad i planeringen kan bli ett problem för lärandet?  

4) Hur kan jag lösa dessa problem? (Thomas, Van Garderen, Scheuermann & Lee, 

2015: 223).  

 
Enligt Roche & Clarke skriver att genom problemlösning utmana eleverna att 

utveckla nya kunskaper inom matematiken. En bra utformad 

problemlösningsuppgift resulterar i att eleverna även behöver tillämpa en ny strategi 

för att lösa ett specifikt problem. Dessa problemlösningar bidrar till att eleverna 

behöver koncentrera sig samt att de lär sig något nytt. Samtidigt medför det även att 

eleverna tror på sig själva och att de kan klara uppgiften. Eleverna behöver utmanas 

för att en utveckling ska ske. Därför är det relevant att läraren inkludera, i de 

utmanande uppgifterna, elevernas förmågor att 

1) planera sin strategi i flera steg 

2) bearbeta informationen och dra slutsatser kring olika delar 

3) engagera sig i matematiska idéer 

4) välja strategi som fungerar till uppgiften utifrån sina egna kunskaper 

5) spendera tid åt uppgiften 

6) motivera sitt tänkande för läraren eller andra elever och slutligen ökar de olika 

förmågorna elevernas kunskaper och tänkande (Roche & Clarke, 2014).   
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6.2.2 Analys  

Det framgår i artikeln av Björnaunola och Nurmo (2016)  att läsförståelse, 

problemlösningsförmåga och kognitiva förmågor har ett tydligt samband. De 

kognitiva förmågorna syftar till arbetsminnet och elevernas förmåga att sortera 

relevant och irrelevant information. Det är således lika viktigt med språket i 

matematiken som i övriga ämnen (Björnaunola, nurmi, 2016). 

  

När elever har problem med problemlösningar beror det ofta på brist i 

språkkunskaper eller att de saknar förmågan att strukturera uppgiften och 

informationen som är relevant för problemet enligt Pape (2004). Då är det viktigt att 

bistå eleverna med redskap.  I Duru och Koklus (2011) studie framgår det att 

symboler ses som ett viktigt redskap för eleverna, vilket också det sociokulturella 

perspektivet talar om. När eleverna räknar addition är det viktigt att de lär sig att 

symbolen står för en operation inom matematiken. När eleverna har lärt sig att 

använda redskapen sker det en appropriering och eleverna medierar det till sin 

omgivning, likt det Säljö (2017) beskriver om begreppet inom det sociokulturella 

perspektivet. 

  

För att eleverna ska utveckla sina kunskaper i problemlösning är det även viktigt att 

som lärare utmana eleverna där de motivera sitt eget tänkande och lärande 

tillsammans med andra elever. Således kommer eleverna att förbättra sina 

kunskaper och sitt tänkande genom både mentala och fysiska redskap. 

 

Baserat på studierna med Frederick, Courtney och Caniglia (2013) och Anghileri 

(2006) som har vi fått en tydlig bild av relevansen av scaffolding i undervisningen 

för elevers lärande och språkutveckling. När man använder sig av scaffolding i 

undervisningen utvecklar eleverna sina kognitiva förmågor genom att bli medvetna 

om sina egna tankar och processer i matematiken. I undervisningen fungerar 

scaffolding som en byggnadsställning för elevernas lärandeprocess.  

Utifrån Frederick, Courtney och Caniglia (2013) finns det två olika strukturer som 

eleverna använder sig av när de utför problemlösningar inom matematiken. Den 

konceptuella och heuristiska. När eleverna använder sig av båda strukturerna sker en 

utveckling. Det är således betydelsefullt att forma undervisningen så att eleverna får 

möjlighet att använda sig av dem tillsammans. Genom att ge eleverna olika 

strategier i problemlösningsmetoden möjliggör läraren en sociokulturell strategisk 

kunskapsutveckling hos eleverna. 

Fortsättningsvis, med stöd från Frederick, Courtney och Caniglia (2013) är det även 

viktigt att använda sig av byggnadsställningarna på korrekt sätt som ser till både 

lärarens och elevernas roll i klassrummet. Det är viktigt att förbereda materialet som 

hjälper eleverna till ett eget lärande. Det är även betydelsefullt att eleverna utför 

matematikuppgifter med styrda frågor från läraren för att guida dem till förståelse 

och kunskap och på så sätt undvika språkliga barriärer. Slutligen när eleverna har en 

bättre förståelse minskar behovet att stöd och då kan eleverna utveckla en djupare 

förståelse genom att utveckla sina egna verktyg som i sin tur främjar deras egna 

tänkande.  
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När man använder scaffolding som redskap i problemlösningsuppgifter är det av 

stor betydelse att utgå från vart eleverna befinner sig. Det är lätt att man ge för 

mycket eller för lite stöd i undervisningen vilket leder till att eleverna tappar 

motivationen då det antingen blir för lätt eller för svårt. Scaffolding som ett 

sociokulturellt redskap i undervisningen bör således hanteras med noggrann 

eftertanke och bearbetas efter olika didaktiska faktorer. 

Roche och Clarkes (2014) sex punkter anser vi är viktiga redskap när läraren skapar 

problemlösningsuppgifter. En analys är att om problemlösningarna försvårar val av 

strategi är de inte värt att använda, då det inte leder till kunskap, bara förlorad 

motivation. Om eleverna ska utvecklas till bättre matematiker behöver även läraren 

förstå elevernas tankeprocesser. 

Jämförs Roche och Clarke (2016) sex punkter för att inkludera elevernas förmågor 

med Thomas, Van Garderen, Scheuermann och Lees (2015) fyra frågor kan vi 

sammanföra dem. Om de fyra frågorna blir besvarade och synliga i en lektion som 

fokuserar på problemlösningar kommer de sex punkterna att inkluderas där. 

Exempel i den första frågan kan de tre första punkterna inkluderas. Vad är målet 

med lektionen? Målet med lektionen är att eleverna ska planera sina strategier i flera 

steg, bearbeta informationen och engagera sig i olika matematiska ideér som 

uppkommer vid lösningen av uppgifterna.  
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7 Diskussion  

Detta avsnitt består av fyra delar. Först kommer en allmän diskussion, där resultatet 

sammanfattas där resultatet sammanfattas. Vidare förs en diskussion med koppling 

till teori och resultat. Den tredje delen är en metoddiskussion och den sista delen är 

inspiration på vidare forskning kring språkets roll i matematiken.   

7.1 Resultatdiskussion 
Med utgångspunkt i de två frågeställningarna, det sociokulturella perspektivet och 

underlaget från artiklarna är språkets roll en signifikant del i textbaserade 

problemlösningsuppgifter i matematikundervisningen. Språket är ett verktyg för att 

kunna kommunicera och beroende på vilket sammanhang vi betraktar det ur kan det 

se olika ut. I språket finner vi ordförståelsen som har en betydelsefull del i elevernas 

kapacitet för att tolka problemlösningsuppgifter. De ord och sammanhang som 

uppgifterna är baserade på avgör hur elevernas tankeprocesser och förmågor ges 

uttryck i (Dunston & Tyminiski, 2013; Duru & Koklu, 2011; Thomas, Van 

Garderen, Scheuermann & Lee, 2015). 

 

Det finns olika faktorer som påverkar elevernas möjlighet till att utveckla och 

fördjupa kunskaper. Det vanligaste är det matematiska termerna och matematik och 

vardagsspråket (Dunston & Tyminiski, 2013; Duru & Koklu, 2011). För att ha 

förståelse för uppgifterna behöver eleverna begripa det matematiska språket som 

uppgifterna bygger på. Det är därför av stor betydelse att undervisningen bidrar till 

en uppmuntran till att använda det formella språket i muntliga sammanhang i 

klassrummet. Det är viktigt att läraren tillägnar tid till att förklara och tillämpar det 

formella språket i vardagliga situationer så att eleverna för en konkret förståelse. 

 

Ytterligare en viktig faktor i problemlösningsuppgifter är läsförståelse (Björn, 

Aunola & Nurmi, 2016). I textbaserade uppgifter behöver eleverna ha förmågan att 

tolka uppgifterna. Genom den förståelsen ökar även elevernas kognitiva förmåga att 

bearbeta den givna informationen. För att hjälpa eleverna i textbaserade uppgifter är 

det således viktigt att utveckla ett matematiskt ordförråd, samt utveckla kunskapen 

till att använda lämpliga strategier. Om eleverna inte förstår vilka strategier de ska 

tillämpa i uppgiften stöter de snabbt på barriärer och problem vilket läraren eller 

klasskamrater kan hjälpa till med i sociala interaktioner (Wu & An, 2016; Roche & 

Clarke, 2014; Thomas, Van Garderen, Scheuermann & Lee, 2015). 

 

För att stödja elevernas språkutveckling är det av stor relevans att undervisningen 

har en didaktiskt grund. Att fråga sig själv vad som är målet med lektionen, vilka 

hinder kan uppstå? vad kan jag göra för att förhindra dessa barriärer och vad behövs 

för att genomföra lektionen? (Roche & Clarke, 2014; Thomas, Van Garderen, 

Scheuermann & Lee, 2015).  Dessa fyra punkter ser vi som ett väsentligt redskap för 

att förhindra att eleverna ska stöta på språkbarriärer i undervisningen. Det är viktigt 

att bistå eleverna med material och flera sätt att uttrycka sig, t.ex. att sätta 

problemen i verkliga händelser tar bort det abstrakta. Det är även betydelsefullt att 

ge eleverna utrymme att föra diskussioner tillsammans då det är genom interaktion 

med varandra som kunskap utvecklas (Wu & An, 2016; Thomas, Van Garderen, 

Scheuermann & Lee, 2015; Powell, Stevens & Hudghes, 2019). När vi använder oss 
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av dessa redskap tar vi också bort eventuella hinder som eleverna kan stöta på i 

undervisningen samtidigt som vi främjar till en utveckling genom att eleverna får 

pröva sig fram själva. 

 

För att främja elevernas utveckling är scaffolding en fungerande strategi i 

undervisningen Genom att använda scaffolding utvecklar eleverna sin kognitiva 

förmåga där de blir medvetna och sina tankar och de processer som ingår i 

tänkandet (Frederick, Courtney & Caniglia, 2013; Anghileri, 2006). Den 

konceptuella och heuristiska scaffoldingen går att använda med att eleverna först tar 

reda på vad innehållet säger dem för att sedan finna strategin för att lösa uppgiften. 

Det är därför bra att eleverna först lär sig att plocka ut de delar som ger dem 

information och den delen de ska lösa. När de förstår informationen och vet vad de 

ska lösa kan de hitta lämpliga strategier för uppgiften. När båda typerna av 

scaffolding används ökar dem elevernas kunskaper inom matematiken (Frederick, 

Courtney & Caniglia, 2013).  

 

För att en utveckling av elevernas matematiska kunskaper ska ske är det viktigt att 

läraren fångar eleverna i ett tidigt skede (Dunston & Tyminiski, 2013; Duru & 

Koklu, 2011; Frederick, Courtney & Caniglia, 2013; Pape, 2004; Roche & Clarke, 

2014; Thomas, Van Garderen, Scheuermann & Lee, 2015). Genom att guida 

eleverna från början och tillämpa ett matematiskt och formellt språk i 

undervisningen skapas viktigt språkverktyg tidigt. Det är även av stor vikt att 

läraren är kompetent och granskar sin egen undervisning för att beakta vilka ord 

som används under prov och uppgifter då det kan avgöra vilka resultat som eleverna 

får. 

7.2 Teoretisk resultatdiskussion 
Internaliseringen är en betydelsefull del i elevernas problemlösningsförmåga ur det 

perspektivet att undervisningen måste vara grundad i elevernas individuella 

kunskaper och förmågor.  I resultatet framgår det att et är viktigt att läraren förstår 

hur eleverna tänker och vilka språkliga barriärer de kan stöta på. Det är även viktigt 

att läraren ser över sin undervisning ur ett språkligt perspektiv samt hur 

undervisningen medierar språket i uppgifterna. Mediering är ett viktigt 

kommunikationsverktyg i relation till elevernas lärande och förståelse, men även 

möjligheten till att utveckla nya kunskaper (Thomas, Van Garderen, 

Scheuermann & Lee, 2011). 

Andra aspekter som framgår i resultatet är att genom det inre och yttre talet i 

matematiken använder eleverna den informationen som uppgifterna är baserade på. 

Informationen bearbetas i deras inre tankar där de för en dialog med sig själva. Här 

sker en komplex tankeprocess där eleven resonerar fram och tillbaka för att sedan 

bestämma sig för vilken strategi som ska tillämpas i uppgiften. Därefter uttrycker 

sig sedan eleverna skriftligt eller verbalt, således använd det yttre talet. Vid denna 

process är det viktigt att eleverna får hjälp till att strukturera, diskutera och vägledas 

för att skapa nya erfarenheter och kunskaper i matematiken (Frederick, Courtney 

& Caniglia, 2013). 
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I resultatet framgår det vikten för att eleverna ska förstå uppgifterna och se vilken 

operation de ska använda för att lösa problemet är språket en grundläggande faktor 

för att de ska lyckas. Trots att språket är en grundläggande faktor finns det andra 

verktyg som eleverna behöver för att fördjupa sina kunskaper och komma vidare i 

sin utveckling (Duru & Koklu, 2011). 

Scaffolding är en betydelsefull modell för eleverna där de får arbeta utifrån en given 

struktur som är baserad på utifrån deras individuella nivå och kunskap. När eleven 

gör en progression kan stödet minskas och således utvecklas eleven som leder till en 

självständighet. Det är viktigt att detta beaktas försiktigt för att inte stjälpa elevernas 

utveckling genom att bistå med för mycket hjälp eller för lite (Frederick, Courtney 

& Caniglia, 2013). 

Vi finner stöd i Duru & Koklu’s  (2011) studie att mentala redskap är en faktor som 

stödjer eleverna i språket genom att visa vilken ordning operationerna ska utföras. 

Approprieringen, användandet av redskapen i omvärlden, skapar erfarenheter hos 

eleverna som de tar med sig vid nästa och liknande tillfälle. Då vet eleverna direkt 

hur de ska bemöta uppgifterna och vilka strategier som fungerar bäst för att beräkna 

en vissa typer av karakteristisk uppgifter. Vilket blir en ökning i deras 

metakognition, de kan planera beräkningar utifrån sina egna erfarenheter och 

färdigheter (Duru & Koklu, 2011). 

 

7.3 Metoddiskussion  
Den strukturella litteraturstudien har gjorts genom specifika sökord (se sidan 12) i 

söktjänsten ERIC. Vi har medvetet valt att enbart använda en databas då det medfört 

att artiklarna blivit utvalda på ett likartat sätt vilket även medför till en validitet i 

arbetet. Arbetes metod bygger på en narrativ och systematisk innehållsanalys vilket 

innebär att artiklarna analyserats utifrån olika mönster och teman och speglas i det 

sociokulturella perspektivet som sedan överförts till matematik, språk, redskap och 

textbaserade problemlösningar. 

 Det är även viktigt att påpeka att den teoretiska utgångspunkten påverkar resultatet 

genom den infallsvinkel skribenterna använt för att komma fram till resultatet 

genom de olika begreppen. Analysen blir således begränsad och bekräftad med den 

sociokulturella begreppen. Detta följer också en av Allwood och Eriksons (2017) 

validitetsfrågor; går den att bekräfta? Sammanfattningsvis blir analysen tillförlitlig 

och resultatet borde bli snarlikt det som framkommer i arbetet om en annan person 

hade utgått ifrån samma kriterier.   

En annan väsentlig del är hur resultatet kan påverkas beroende på vad skribenten 

anser är intressant och relevant för forskningsfrågorna vid val av artiklar genom att 

läsa det abstrakta i de olika artiklarna. Det skulle kunna medföra att de val av 

artiklarna som skribenterna har gjort för detta arbete skulle kunna förkastas, ändras 

eller tillföras fler artiklar.  

Den teoretiska utgångspunkten påverkar också resultatet. Skribenterna anser att de 

olika begreppen påverkar analysen med en specifik infallsvinkel. Vilket gör att 
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resultatet analyseras utifrån förvalda begrepp och teman. Analysen blir således 

begränsad och bekräftad med den information som sociokulturella perspektivet 

bidrar med. Detta följer även en av Allwood och Eriksons (2017) validitetsfrågor; 

går den att bekräfta? Sammanfattningsvis blir analysen tillförlitlig och resultatet blir 

snarlikt det som framkommer i arbetet om en annan person hade utgått ifrån samma 

kriterier.   

Andra faktorer som också skulle kunna påverka resultatet är att inte fokusera på 

mellanstadieelever, vilket arbetet har haft som riktlinje. Hade arbetet gjorts på nytt 

skulle skribenterna istället kunna analysera en generell bild på elevernas lärande och 

som är oberoende av elevernas ålder. Ett annat alternativ är att information kring 

deras ålder skulle kunna delas in i ytterligare rubriker som ingår i de tre teman. 

Detta för att få en översiktlig bild på hur språkets roll påverkar textbaserade 

problemlösningar i de olika åldrarna. Dessutom, om inte ifyllandet av 

utbildningsnivå hade skett så hade troligtvis fler artiklar påträffats och skapat ett 

större urval samt mer information kring de två forskningsfrågor som arbetet berör.  

Slutligen finns det flera olika faktorer som kan påverka metoden, inte minst etiskt 

övervägande. Skribenterna har tagit eget ansvar likt det Denscombe (2018) 

beskriver när en person behöver ta hänsyn till sin egen moraliska kompass. Detta 

har inträffat genom hela arbetet med beskrivningar av forskning, kopplingar till det 

sociokulturella perspektivet och vid muntliga diskussioner för att synliggöra vikten 

av språkets roll i textbaserade problemlösningar. Den kompass som skribenterna bär 

med sig kan se annorlunda ut för en annan skribent men troligtvis är också deras 

kompass anpassad för att framföra relevanta aspekter om ämnet. 

7.4 Vidare forskning  
Utifrån det resultat vi kommit fram till i vår litteraturstudie ser vi vikten av språkets 

betydelse i textbaserade problemlösningsuppgifter. Vidare forskning i form av en 

empirisk studie skulle ge en mer nyanserad förståelse för språkets roll hos elever, 

samt de språkliga redskapen som scaffolding i praktiken. Vidare forskning kan även 

ge oss kunskaper om elevernas lärande och en bild av vad eleverna har svårt med 

inom matematiken som är kopplat till språkets betydelse.  
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