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Abstrakt 

Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande i, attityd till och 
syn på ämnet. Framstående matematiker menar att om elever får samtala, diskutera 

och ta del av varandras lösningsstrategier, ges fler tillfällen att förstå matematiken 

gentemot vid enskilt arbete. Trots detta ges elever i många svenska klassrum 
bristfälliga möjligheter att utveckla de matematiska förmågor som läroplanen 

beskriver. Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka vilka 

faktorer som visat sig signifikanta respektive gynnsamma för 

matematikundervisning, där elever lär i socialt samspel genom problemlösning i de 
tidigare skolåren. För att skapa en heltäckande bild av forskningsfältet har data 

systematiskt samlats in, kategoriserats och analyserats. Slutligen har tio vetenskapliga 

publikationer valts ut, vilka ligger till grund för studien. Ett gott klassrumsklimat och 
tydliga roller i klassrummet har visat sig vara förutsättningar för att elever ska våga 

dela med sig och att lärande i socialt samspel genom problemlösning ska kunna ske. 

Något som utmärker sig signifikant är att elever delger varandra olika 

lösningsstrategier och att processen är i fokus, inte bara svaret i sig. Under processen 
får elever direkt feedback av lärare och av varandra, varpå risken att de fastnar i 

missuppfattningar och felaktiga antaganden minskar.  

Nyckelord 

Matematikundervisning, socialt samspel, problemlösning, samarbete, de tidigare 

skolåren F-3 
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1 Inledning  

Hur lärare undervisar i matematik har relevans för elevers lärande, såväl som deras 

syn på och attityd till ämnet (Emanuelson & Wallby 2013). Genom 

matematikundervisning ska elever ges möjlighet att utveckla matematiska förmågor 
avseende kommunikation, begrepp, problemlösning, beräkning och resonemang 

(Skolverket 2017a). Trots detta är möjligheterna att utveckla dessa förmågor 

bristfälliga i många svenska klassrum (Boesen m.fl. 2014).  

En central del inom matematik är problemlösning, som utöver att vara en av de fem 
förmågorna, också är en del av det centrala innehållet i kursplanen för matematik 

(Skolverket 2018). Genom problemlösning kan elever utöver 

problemlösningsförmågan också ges möjlighet att utveckla de övriga matematiska 
förmågorna som tidigare nämnts, och kan därmed ses som “[...] både mål och medel 

i matematikundervisningen” (Skolverket 2018, s. 1). En viktig faktor för att utveckla 

de matematiska förmågorna genom problemlösning är att elever ges möjlighet att vara 
aktiva i matematiska diskussioner och resonemang (Ryve, Hemmi & Kornhall 2016). 

Genom undersökande arbetssätt där elever samtalar och resonerar kring matematik 

läggs fokus på hur de når en slutsats, kan argumentera för den och använda det de lärt 

sig i olika sammanhang snarare än enbart uppgiftens resultat (Emanuelson & Wallby 
2013). Även kommentarmaterialet till kursplanen i matematik lyfter vikten av att 

elever får uppleva att det inte finns ett “rätt sätt” att lösa ett problem utan att det finns 

flera olika vägar att komma fram till ett resultat (Skolverket 2017b).  

Undervisning i matematik har visat sig till stor del bestå av enskilt arbete, vilket leder 

till begränsade möjligheter för elever att utveckla alla de matematiska förmågorna 

(Skolverket 2017b). Om elever i matematikundervisningen enbart arbetar enskilt med 

att lösa uppgifter är risken att de får en felaktig bild av vad matematik verkligen är 
(Boaler 2011) och att deras syn på ämnet blir “att lösa uppgifter som sedan ska 

kontrolleras mot facit” (Emanuelson & Wallby 2013, s. 2). Framstående matematiker 

trycker på att en viktig del av matematiken handlar om att tänka logiskt, kunna 
förklara varför något är korrekt och att göra saker begripliga. Vidare menar de att 

enskilt arbete endast ger elever en möjlighet att förstå matematiken, till skillnad från 

när de får samtala och delta i organiserade diskussioner. Då elever förklarar sina 
lösningsstrategier för andra, upplever andras reaktion på dessa strategier samt hör 

andras lösningar sker flera rekonstruktioner i deras inre som leder till djupare 

förståelse. Likaså har det samtalande arbetssättet visat på bättre resultat och att elever 

i större utsträckning tycker om och förstår nyttan med matematik (Boaler 2011).  

Något återkommande under lärarutbildningens gång är att undervisning i matematik 

bör innefatta diskussioner och samarbete mellan elever. Den verksamhetsförlagda 

utbildningen upplevs däremot visa en annan verklighet, som inte till fullo speglar 
detta arbetssätt. Majoriteten av de matematiska diskussioner vi trots allt fått uppleva 

har kretsat kring problemlösningsuppgifter. Kanske då dessa har flera olika 

lösningsmetoder och på så vis lämpar sig bra för diskussion. Denna studie avser 
därför, med grund i ovanstående, undersöka om det finns vetenskapligt stöd för denna 

typ av undervisning, där elever lär i socialt samspel genom problemlösning. 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att undersöka hur forskning 
beskriver matematikundervisning i de tidigare skolåren med fokus på lärande i socialt 

samspel genom problemlösning. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

- Vad är signifikant för undervisning där elever lär i socialt samspel genom 

problemlösning i matematik i de tidigare skolåren? 
 

- Vilka faktorer har visat sig gynnsamma i undervisning där elever lär i socialt 

samspel genom problemlösning i matematik i de tidigare skolåren? 

3 Begrepp 

I följande avsnitt kommer några centrala begrepp för denna systematiska 

litteraturstudie att definieras för att konkretisera dess innebörd.  

Studien syftar främst till att beskriva matematikundervisning, närmare bestämt 

arbetssätt inom matematikundervisning, med fokus på ett kommunikativt-, 

undersökande- eller samtalande arbetssätt vilka används synonymt i denna studie. 
Med dessa begrepp menas i denna studie att undervisningen bedrivs med ett arbetssätt 

som bygger på kommunikation mellan elever samt elever och lärare, där matematiska 

idéer och tankegångar utbyts (Skolverket 2017b). Det är denna typ av kommunikation 

som syftas till då lära i socialt samspel nämns.  

Inom matematikundervisning ligger fokus i denna studie främst på området 

problemlösning. Med problemlösning avses matematiska problem som ofta kräver 

tolkning, där uppgiften inte är av rutinkaraktär och där elever inte på förhand vet vilka 
strategier eller lösningsmetoder som krävs för att lösa uppgiften (Skolverket 

2017b).  Detta leder till att de tvingas koppla ihop sina tidigare kunskaper för att hitta 

en lösning på problemet. Genom problemlösning relateras, utvidgas och förfinas de 
tidigare kunskaperna och förståelsen utvecklas ytterligare, alltså ” […] lärande genom 

problemlösning utvecklar förståelsen” (Lester & Lambdin u.å., s. 98). 

Studien riktar sig mot undervisning av elever i de tidigare skolåren. Litteraturen som 
behandlas i denna studie baseras på forskning från olika länder med varierande 

skolsystem och benämningar för stadiebeteckningar. De åldrar som ligger i fokus är 

de som i det svenska skolsystemet avser elever i förskoleklass upp till årskurs 3.  

4 Metod 

I avsnitt 4.1 presenteras vad en systematisk litteraturstudie är och vad som utmärker 

denna metod. Därefter beskrivs de databaser som använts i denna studie samt 
tillvägagångssätt för databassökning (4.2). Detta följs av avgränsningar och 

urvalskriterier (4.3) för att slutligen beskriva analysmetod och etiska 

ställningstaganden för studien (4.4). 
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4.1 Systematisk litteraturstudie 
Målet med en systematisk litteraturstudie är att skapa en heltäckande bild inom ett 

valt område för att ta reda på det aktuella kunskapsläget inom forskningsområdet. 

Detta görs genom att systematiskt samla in, kritiskt granska och slutligen 

sammanställa litteraturen inom forskningsområdet på ett objektivt sätt. Systematisk 
litteraturstudie som metod kan ge svar på praktiska frågor, exempelvis vad som 

fungerar bäst, är mest effektivt eller om en viss undervisningsmetod vilar på 

vetenskaplig grund (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, Denscombe 
2018). Denna metod ansågs därför lämplig för denna studie, vilken syftar till att 

undersöka hur forskning beskriver matematikundervisning i de tidigare skolåren med 

fokus på lärande i socialt samspel genom problemlösning. 

 
Utmärkande för en systematisk litteraturstudie är att metoden tydligt redovisas och är 

öppen för granskning, samt eftersträvar att identifiera all tillgänglig forskning inom 

valt område (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). För att uppfylla dessa 
kriterier samt kunna besvara syfte och frågeställningar användes en strukturerad 

sökstrategi som redovisas i avsnitt 4.2 och stärks av ett sökschema (se Bilaga A). 

Tydliga urvalskriterier utformades för att avgöra vilka artiklar som ansågs relevanta 
för studien, vilka redovisas i avsnitt 4.3. Vidare sammanställdes de utvalda artiklarna, 

vars innehåll presenteras i korthet i avsnitt 4.4, och analyserades med hjälp av 

innehållsanalys, vars metod beskrivs i avsnitt 4.5.1. 

4.2 Metod för databassökning 
I detta avsnitt presenteras de databaser som valts för litteratursökning, med 

motivering kopplad till denna studie (4.2.1). Därefter beskrivs hur sökningarna har 
genomförts, samt antalet sökträffar (4.2.2). Vidare avgränsningar och urval som leder 

fram till de slutligen utvalda artiklarna beskrivs först i nästa avsnitt (4.3). 

4.2.1 Databaser för litteratursökning  

Vid datainsamlingen i denna systematiska litteraturstudie användes två olika 

databaser, ERIC och SwePub, vilka presenteras i korthet nedan.  

Educational Resources Information Center (ERIC) innehåller ett flertal 

dokumenttyper, såsom vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar inom både 

pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Denna 

databas ansågs därför passande för sökning av artiklar till denna systematiska 

litteraturstudie då den kan antas ge många relevanta sökträffar inom 

forskningsområdet.  

SwePub är en databas som innehåller bland annat artiklar, konferensbidrag och 

avhandlingar som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter. Denna kan 
användas för att få en översikt av vad som skrivits inom ett visst forskningsområde. 

Anledningen till att denna databas användes var dels för att få en så bred 

forskningsöversikt som möjligt genom att använda fler än en databas, dels att se om 

det fanns någon relevant forskning för denna studie i svensk skolkontext.   
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4.2.2 Sökning i databaserna ERIC och SwePub 

Vid första tillfället påbörjades en sökning i databasen ERIC på egen hand. En 

avancerad sökning med sökorden (teaching) AND ("social interaction") AND 
(mathematics) genomfördes med avgränsning för peer reviewed, vilket innebär att 

referentgranskning genomförts av andra forskare (Allwood & Erikson 2017). 

Sökningen genererade 31 träffar. I samråd med bibliotekarie på 
universitetsbiblioteket avgränsades sökningen ytterligare utifrån publikationsår och 

utbildningsnivå, varpå träffarna minskade till fyra. 

Nästa sökning gjordes också i databasen ERIC, men denna gång tillsammans med 

bibliotekarie från universitetsbiblioteket eftersom professionell hjälp effektiviserar 

databassökningar (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013). Vid den 
avancerade sökningen användes en ämnesordlista, thesaurus, som hjälper till att hitta 

synonyma och liknande sökord, för att få en bredare sökning med fler relevanta 

träffar. Detta resulterade slutligen i följande sökord: ("Mathematics Instruction") OR 
("Mathematics Education") AND ("Interaction") OR ("Peer Teaching") OR 

("Cooperative Learning") AND ("Critical Thinking") OR ("Problem Solving") OR 

("Problem Based Learning") OR ("Evaluative Thinking"). Dessa sökord med 

avgränsning för peer reviewed, publikationsår 2010–2019 samt utbildningsnivå 
motsvarande förskoleklass till årskurs 3 i det svenska skolsystemet, resulterade i 57 

sökträffar.  

I samråd med bibliotekarie gjordes även sökning i databasen SwePub. Sökorden som 
användes var matematikundervisning och problemlösning. Efter avgränsning på 

publikationsår 2010–2019 gav sökningen totalt 17 träffar.  

4.3 Avgränsningar och urval  
I detta avsnitt presenteras de avgränsningar som gjorts genom olika inkluderings- och 

exkluderingskriterier (4.3.1). Detta följs av urvalsprocessen som resulterade i de 

slutligen utvalda artiklarna (4.3.2).   

4.3.1 Avgränsningar 

De inkluderingskriterier som använts i studien är att artiklarna som använts 

publicerats under åren 2010–2019 och är skrivna på antingen svenska eller engelska. 
Likaså är alla utvalda artiklar referentgranskade, peer reviewed, för att höja studiens 

tillförlitlighet. Ett annat inkluderingskrav är att de utvalda artiklarna ska behandla de 

stadiebeteckningar som i det svenska skolsystemet motsvarar förskoleklass till 
årskurs 3. Dessa avgränsningar görs för att få relevanta träffar i förhållande till 

studiens syfte och frågeställningar.  

De artiklar som efter översiktsläsning ansågs irrelevanta exkluderades på grund av ett 

antal exkluderingskriterier. Ett av exkluderingskriterierna var om artiklarna, trots de 
avgränsningar som gjorts på utbildningsnivå vid databassökningarna, berör 

åldersgrupper med liten eller ingen relevans för studien. Ett annat kriterium var om 

artiklarna främst fokuserade på annat än det som avses undersökas i denna studie. 

Exempel på detta är artiklar som endast fokuserar på digitala verktyg eller på elevens 
lärande istället för matematikundervisningen. En artikel exkluderades med anledning 

av att den endast berör jämlikhet och auktoritet.  
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4.3.2 Urval 

Efter att hänsyn tagits till ovan nämnda inkluderingskriterier genererade 

databassökningarna totalt 78 sökträffar, varav 61 i ERIC och 17 i SwePub. Vid 
granskning av rubriker exkluderas 42 av sökträffarna, då de inte uppfyllde 

inkluderingskraven för studien. De resterande 36 sökträffarna granskades genom 

översiktsläsning, där ytterligare exkludering gjordes utifrån ovan nämnda 
exkluderingskriterier. I detta moment exkluderades alla resterande sökträffar i 

databasen SwePub, vilka därför inte redovisas i sökschemat. Vid granskning av Dahl, 

Klemp & Nilssen (2018) identifierades en annan artikel som valdes ut till studien. 

Trots att denna var utgiven 2006 ansågs den efter översiktsläsning relevant för 
studien. Artikeln söktes upp via manuell sökning på dess titel i databasen ERIC. 

Slutligen resulterade databassökningarna i tio för studien relevanta sökträffar, vars 

referenser presenteras i ett sökschema (se Bilaga A).  

4.4 Utvalda artiklar 
I detta avsnitt presenteras de tio artiklar som uppfyller de avgränsningar som tidigare 
nämnts i avsnitt 4.2. Nedan följer en tabell över dess titel, författare samt en kortare 

beskrivning av innehållet. 

Titel  Författare 

(År) 

Beskrivning av innehåll 

Making Math Social 

with Dialogue 

Protocols 

Sela, Davis 

& Hulse 

(2019) 

Användandet av protokoll för att uppmuntra 

social interaktion i matematikklassrummet och 

skapa meningsfull och effektiv kommunikation 

som är nödvändig vid kollektivt arbete.  

Problem Based 

Instruction: Getting at 

the Big Ideas and 

Developing Learners 

Inglis & 

Miller 

(2011)  

Beskriver ett projekt kring implementering av 

problembaserade instruktioner för att närma sig 

ett matematiskt problem. Målet är att öka 

elevernas förståelse för det matematiska 

problemet och vilken strategi som är lämplig.  

Exploring Effects of 

Multi-Touch Tabletop 

on Collaborative 

Fraction Learning and 
the Relationship of 

Learning Behavior and 

Interaction with 

Learning Achievement 

Hwang, 

Shadiev, 

Tseng & 

Huang 
(2015) 

En studie som jämför PC med multitouch-

bordsskiva vid bråkinlärning.  

Studien visar att eleverna tenderar att arbeta mer 

individuellt med PC, samt får en lägre förståelse 
för matematiken än de som använt multitouch-

bordsskivan som gynnade interaktion mellan 

eleverna. 

Strengthening 

Discussions 

Hintz 

(2013)  

Beskriver "Strategy sharing", som är en 

organiserad diskussion som sätter elevernas 

matematiska idéer och lösningsstrategier i 

centrum. Genom detta ska eleverna uppnå mål 

som att komma på matematiska idéer, se likheter 

och skillnader mellan olika strategier och utöka 
sitt flexibla tänkande.  
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Get the Goof! 

 

Pace & 

Ortiz (2016) 

Ett sätt för lärare att öka elevernas motivation för 

matematiken. Lärare presenterar en bristfällig 

lösning på ett matematiskt problem och eleverna 

arbetar tillsammans för att identifiera och åtgärda 

felen.  

Finding Productive 

Talk around Errors in 

Intelligent Tutoring 

Systems. 
 

Olsen, 

Rummel & 

Aleven 

(2015) 

För att ta lärdom av felaktigheter inom 

matematiken måste elever samarbeta för att 

skapa förståelse kring felaktigheterna och rätta 

till dem.  

Collaborative Talk in 

Mathematics--

Contrasting Examples 

from Third Graders 

Dahl, 

Klemp & 

Nilssen 

(2018) 

Studie kring pararbete i matematik som fokuserar 

på användning av språk och begrepp. Undersöker 

hur kommunikation och användning av material 

påverkar elevers möjlighet att lösa matematiska 

problem.  

Journey toward 

Teaching Mathematics 
through Problem 

Solving 

Sakshaug & 

Wohlhuter 
(2010) 

Lärare som lärt sig matematik genom att lösa 

uppgifter har svårigheter att undervisa i 
problemlösning. Studien beskriver några lärares 

utveckling inom undervisning i problemlösning 

samt vikten av att då använda grupparbete som 

metod.  

Conceptualizing 

Perseverance in 

Problem Solving as 

Collective Enterprise 

Sengupta-

Irving & 

Agarwal 

(2017) 

Eleverna förutsätts vara uthålliga när de möter 

svårigheter i ett matematiskt problem, vilket gör 

det viktigt att de ges möjlighet att vara uthålliga 

för effektivt lärande och positiva upplevelser av 

matematiken. Studien visar empiriska exempel, 
faktorer för uthållighet och hur uppgifter samt 

interaktion mellan elever och elever-lärare 

gynnar eller begränsar dess förekomst.  

Teaching Children 

How to Use Language 

to Solve Maths 

Problems. 

Mercer & 

Sams 

(2006)  

Elever kommer inte nödvändigtvis att samarbeta 

bara för att de arbetar i grupp. Forskningen 

beskriver elevers brist på nödvändiga 

samarbetskunskaper och det språk som behövs 

för kommunikation vid grupparbeten. Den 

utforskar även lärares roll i undervisningen för 

att hjälpa eleverna med detta. 

Figur 1 Tabell över utvalda artiklar. 

4.5 Analysmetod och etik 
I detta avsnitt presenteras den valda analysmetoden, innehållsanalys, för denna studie 

(4.5.1), följt av hur hänsyn tagits till etiska aspekter (4.5.2). 

4.5.1 Innehållsanalys 

En systematisk litteraturstudie behandlar en stor mängd forskning. För att lyfta fram 

ett för studien relevant innehåll görs en innehållsanalys av de utvalda artiklarna.  
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En innehållsanalys kan tillämpas på alla typer av texter, både i bild och skrift, och 

används som ett sätt att kvantifiera innehållet (Denscombe 2018). Detta görs genom 

att steg för steg systematiskt klassificera data, med mål att identifiera mönster och 
teman samt beskriva specifika fenomen (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 

2013). Genom en tydlig metod, som i princip kan upprepas av andra forskare, 

möjliggörs kvantifiering av innehållet, vilket är en av de viktigaste fördelarna med 
denna typ av analys. Genom en innehållsanalys ges även möjligheten att avslöja 

texters ”dolda sidor”, det vill säga lyfta fram budskap i texten som inte var författarens 

medvetna avsikt. Däremot har denna typ av analys svårt att hantera texters 

underförstådda meningar och lämpar sig därför bäst vid kommunikationsaspekter 

som tenderar att vara enkla, direkta och påtagliga (Denscombe 2018).  

Innehållsanalysen har i denna studie genomförts i flera steg, vilka är utmärkande för 

denna typ av analys. Genom systematiska databassökningar och tydliga 

urvalskriterier har ett antal artiklar valts ut. Baserat på studiens forskningsfrågor togs 
relevanta kategorier fram för analys av dessa. Kategorierna presenteras i ett 

kategoriseringsschema (se Bilaga B), som efter hand fylldes på med kodning i form 

av relevanta ord och meningar, samt hur dessa överensstämde med kategorierna. Med 

hjälp av kategoriseringsschemat har data kvantifierats, vilket underlättade en 

kvalificerad analys där gemensamma drag i artiklarna synliggjordes.   

4.5.2 Etik 

Vid en systematisk litteraturstudie är det av stor vikt att studien tar hänsyn till etiska 
aspekter. Alla utvalda artiklar i denna studie har hämtats från tillförlitliga databaser 

och har kritiskt granskats av andra forskare, de är alltså peer reviewed, vilket ökar 

tillförlitligheten för studien (Allwood & Erikson 2017). Likaså kan 
kvalitetsgranskning av forskningen förutsätta att även kraven på god forskningsetik 

är av god kvalitet (God forskningssed 2017). En allmän princip för god forskningssed 

är dessutom att studiens alla delar genomförs på korrekt sätt och har intern koherens, 

det vill säga att studiens alla delar hänger ihop (God forskningssed 2017; Allwood & 

Erikson 2017), vilket också kontrolleras vid en sådan granskning av forskningen.  

Hänsyn till forskaretik, det vill säga forskarens ansvar gentemot forskningen, 

forskarsamhället och samhället i övrigt, har tagits genom att forskningsöversikten 

inkluderar alla artiklar som uppfyllt de kriterier som tidigare nämnt i avsnitt 4.2.1 och 
är relevanta i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Litteratursökningen 

är tydligt dokumenterad i ett sökschema (se Bilaga A), vilket möjliggör att samma 

sökresultat går att få fram igen.  

5 Resultat och Analys 

I detta avsnitt presenteras inledningsvis de teoretiska perspektiv och ramverk som 

identifierats inom forskningsfältet, samt vilka artiklar som anses utgå från respektive 
perspektiv (5.1). För att besvara studiens syfte och frågeställningar är resultatet 

uppdelat i olika kategorier och teman, vilket dokumenterats i ett 

kategoriseringsschema (se Bilaga B). Utifrån denna sammanställning presenteras 
resultatet kopplat till studiens första frågeställning (5.2) respektive andra 

frågeställning (5.3).  
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5.1 Teorier inom forskningsfältet  
Vid översiktlig granskning av de utvalda artiklarna identifierades huvudsakligen två 

perspektiv, det sociokulturella perspektivet och det konstruktivistiska perspektivet. 

Dessa presenteras mer utförligt i avsnitt 5.1.1 och 5.1.2. Några av de utvalda 

artiklarna innehåller inget teoriavsnitt och inte heller några tydliga teoretiska begrepp 
eller perspektiv. I dessa har istället lokala ramverk kunnat identifieras, vilka 

presenteras i avsnitt 5.1.3. Teoretiskt perspektiv eller ramverk för respektive artikel 

presenteras i ett kategoriseringsschema (se Bilaga B).  

5.1.1 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet grundar sig i den pedagogiska teoretikern Lev 

Vygotskijs tankar om att människor utvecklar förmågor som är kulturella till sin 

karaktär, såsom att läsa, skriva, räkna, resonera abstrakt och lösa problem. Fokus 
inom detta perspektiv är hur människan approprierar, tar till sig, vad som i detta 

perspektiv kallas medierande redskap. Dessa redskap kan vara språkliga eller 

materiella och används av människan för att agera i och förstå sin omvärld. De 
språkliga och materiella redskapen samspelar och utgör varandras förutsättningar. Det 

går inte att skriva utan kunskapen om bokstäver, men inte heller utan redskap att 

skriva med såsom en penna eller ett tangentbord (Säljö 2017).  

Hwang, Shadiev, Tseng och Huang (2015), Dahl, Klemp och Nilssen (2018), 
Sengupta-Irving och Agarwal (2017) samt Mercer och Sams (2006) har ett tydligt 

sociokulturellt perspektiv. Dahl, Klemp och Nilssen (2018) har ett teoriavsnitt som 

beskriver Vygotskij och det sociokulturella perspektivet. Artikeln lyfter fram två, för 

deras studie, särskilt viktiga drag inom detta perspektiv. Det ena är antagandet att 
utveckling av högre mentala funktioner, såsom resonemangs- och 

problemlösningsförmåga, sker i sociala sammanhang. Det andra är att människans 

agerande och högre mentala funktioner förmedlas genom medierande redskap. I 
artikeln beskrivs vidare att Vygotskij ansåg språket vara det viktigaste av dessa 

redskap, dels för utveckling och utbytande av kunskap mellan människor, dels för att 

strukturera och förstå egna tankar. 

De andra två artiklarna som tillhör detta perspektiv, antas göra det baserat på att 

centrala begrepp för det sociokulturella perspektivet används i texterna. Exempel på 
sådana begrepp är zone of proximal development (ZPD) i Sengupta-Irving och 

Agarwal (2017) och scaffold i Hwang, Shadiev, Tseng och Huang (2015) samt Mercer 

och Sams (2006). Vygotskij menade att när människan behärskar ett begrepp eller en 
färdighet har denne även ytterligare kunskap inom räckhåll och är då i den proximala 

utvecklingszonen, ZPD. Inom denna kan människan, med hjälp av att en mer kunnig 

person ställer frågor för att fästa uppmärksamheten på det viktiga, appropriera även 
denna kunskap. Denna vägledning kallas scaffolding och syftar till hur 

kommunikationen ser ut i pedagogiska situationer (Säljö 2017).  

5.1.2 Konstruktivistiskt perspektiv 

Det konstruktivistiska perspektivet har sin grund i den kognitivistiska teorin, grundad 
av Jean Piaget. Fokus i denna teori ligger på individen och hur denne skapar sin egen 

verklighet genom att ta till sig information som behandlas och lagras i kognitiva 

scheman. Dessa kan byggas på, assimileras, eller ändras, ackommoderas, efter hand 
som ny information tillkommer. Konstruktivismen har också denna grundtanke, men 



 

 

 

9  

 

har utvecklat den kognitivistiska synen ytterligare och fokuserar inte bara på hur 

hjärnan behandlar information, utan även på hur människan skapar sin verklighetsbild 

utifrån tidigare erfarenheter (Säljö 2017).  

Pace och Ortiz (2016) kopplas till det konstruktivistiska perspektivet baserat på 
beskrivna situationer i artikeln. Elever möter sina klasskamraters lösningsstrategier 

och genomgår därmed, vad som inom konstruktivismen skulle ses 

som, ackommodation eller assimilation av kognitiva scheman. Sakshaug och 
Wohlhuter (2010) anses konstruktivistisk baserat på att individen är i fokus och att 

elever ska skapa sin egen kunskap genom att själva komma fram till sätt att lösa 

problem istället för att få givna lösningsmetoder.  

5.1.3 Lokala ramverk 

Några av de utvalda artiklarna innehåller som tidigare nämnt inget teoriavsnitt och 

inte heller några tydliga teoretiska begrepp eller perspektiv. Istället har lokala 

ramverk identifierats utifrån beskrivning av dess processer i Principles and standards 
for school mathematics skriven av The National Council of Teachers of Mathematics, 

NCTM (2000). Artiklarna har huvudsakligen kopplats till två av dessa ramverk, men 

inslag av båda finns i flertalet artiklar.  

Det ena ramverket som identifierats är kommunikation. NCTM beskriver 

kommunikation som en grundläggande del av lärandeprocessen. Genom 
kommunikation blir matematiska idéer objekt för reflektion, utveckling, diskussion 

och förändring (NCTM 2000). Detta visas exempel på i tre av artiklarna; Sela, Davis 

och Hulse (2019), Olsen, Rummel och Aleven (2015) samt Hintz (2013). I dessa 
ligger fokus på kommunikationen samt hur den görs effektiv och meningsfull. 

Kopplingen till ramverket blir tydlig genom följande citat: “As I listen to other 

peoples’ thinking, my thinking kind of goes away, and I start thinking about it their 

way. Then, if this isn’t working, I get my way back.” (Hintz 2013, s. 323).  

Det andra ramverket som identifierats är problemlösning, vilket innebär att angripa 
en uppgift utan given lösningsmetod. I sökandet efter lämplig strategi använder elever 

sina tidigare kunskaper, samtidigt som de ofta får ny eller djupare förståelse för 

matematiken genom processen. Utöver fördjupade matematiska kunskaper ger 
frekventa möjligheter att formulera, ta sig an och lösa komplexa problem som kräver 

ansträngning, goda förutsättningar att bli lösningsorienterad i vardags- och 

kommande arbetsliv (NCTM 2000). En av artiklarna kopplas huvudsakligen till detta 
ramverk. Även om denna artikel innehåller mycket kommunikation, fokuserar Inglis 

och Miller (2011) på implementering av problembaserade uppgifter.  

5.2 Signifikant för undervisning i socialt samspel genom 

problemlösning 
I detta avsnitt presenteras vad som är signifikant för undervisning, där elever lär i 

socialt samspel genom problemlösning i matematik. Baserat på de tio utvalda 

artiklarna har forskningsfynden kategoriserats utifrån studiens frågeställningar. Då 

den första forskningsfrågan avser undersöka både socialt samspel och problemlösning 
redovisas dessa separat i kategoriseringsschemat, för att synliggöra vad som är 

specifikt för respektive område (se Bilaga B). Vid identifiering av olika teman i 



 

 

 

10  

 

innehållet är det däremot svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa kategorier. Detta 

avsnitt innehåller därav en samlad bild av båda kategorierna.  

5.2.1 Förutsättningar för socialt samspel 

Att samtala och samarbeta med andra kring matematikuppgifter, har visat sig 

fördelaktigt för elevers utveckling i matematik (Mercer & Sams 2006). Flertalet 

artiklar tar upp problemlösningsuppgifter som medel när elever ska samtala och 
samarbeta i matematik (Dahl, Klemp & Nilssen 2017; Inglis & Miller 2011; Sakshaug 

& Wohlhuter 2010; Sela, Davis & Hulse 2019; Sengupta-Irving & Agarwal 2017). 

Det är däremot inte säkert att det blir ett effektivt samarbete bara för att elever sitter 

tillsammans. Här är språket en viktig faktor för att de ska kunna ha givande 
diskussioner (Mercer & Sams 2006). Ett gott klassrumsklimat tas vid flertalet 

tillfällen upp i forskningen som en förutsättning för att undervisningen i socialt 

samspel ska vara givande. Ett sådant främjas genom kommunikation, respekt, 
förtroende och argumentation menar Pace och Ortiz (2016). Vidare betonar samma 

författare vikten av att alla har en roll och involveras i undervisningssituationen, som 

talare eller lyssnare (2016). Ett gott klassrumsklimat främjas också av att allas bidrag 
blir erkända och anses viktiga (Dahl, Klemp & Nilssen 2017; Hintz 2013; Sengupta-

Irving & Agarwal 2017). I en miljö där alla blir erkända och ges positiv feedback 

skapas ett större utrymme för att våga dela med sig av sina tankar och idéer, utan att 

oroa sig över om de är rätt eller fel (Dahl, Klemp & Nilssen 2017; Pace & Ortiz 

2016).  

5.2.2 Uppmärksamma missförstånd och felaktigheter  

Att dela med sig av tankar och idéer innebär också att våga riskera att göra fel inför 
gruppen. Risken att bli förlöjligad är något som många elever känner obehag inför. 

Av denna anledning är det extra viktigt att lärare skapar ett klimat där elever inte 

behöver känna oro över att ge felaktiga svar (Hintz 2013; Pace & Ortiz 2016). Att 

felaktigheter inte enbart uppmärksammas, utan också används som utgångspunkt för 
matematikundervisning återkommer i flera av de utvalda artiklarna (Hintz 2013; 

Olsen, Rummel & Aleven 2015; Pace & Ortiz 2016). Vikten av att inte endast 

fokusera på rätt svar, utan även på vanliga missförstånd, tydliggörs genom följande 
citat: ”If only “correct” ideas regularly receive attention, the mathematics that gets 

explored is limited, and the students whose original ideas were incorrect may hold on 

to incorrect mathematics” (Hintz 2013 se Staples and Colonis 2007, s. 259). Med 
detta tankesätt ses felaktigheter inte som något negativt, utan som ett viktigt bidrag 

som kan användas som utgångspunkt för lärande inom matematiken. Om 

felaktigheterna uppmärksammas och analyseras i undervisningen, synliggörs vanliga 

missförstånd och risken att elever gör samma fel i framtiden minskar (Olsen, Rummel 

& Aleven 2015; Pace & Ortiz 2016).  

5.2.3 Processen i fokus 

Som tidigare nämnt är ett utmärkande drag för undervisning i socialt samspel att våga 
lyfta felaktigheter. Detta ligger i linje med en annan signifikant faktor inom detta 

forskningsfält, nämligen att processen är i fokus. Med detta menas att vägen till svaret 

är minst lika viktig som svaret i sig. I forskningen visas exempel på detta då elever 
arbetar med problemlösningsuppgifter, där fokus ligger på hur elever kommer fram 

till ett svar samt vilka strategier som används (Inglis & Miller 2011; Sakshaug 

& Wohlhuter 2010; Sela, Davis & Hulse 2019; Sengupta-Irving & Agarwal 2017). 
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Dahl, Klemp och Nilssen (2018) nämner arbete med textuppgifter som till stor del 

kan ses som problemlösning, då det inte finns någon given lösningsstrategi (2018). 

För att kunna bedriva undervisning där elever lär av varandras lösningsstrategier och 
misstag, behöver fokus ligga på att engagera elever istället för att lärare enbart 

förmedlar ett innehåll (Pace & Ortiz 2016). Att fokus ska ligga på elevers 

engagemang och att allas åsikter är representerade är att prioritera före att fråga ut 

elever om vad de redan kan (Mercer & Sams 2006).  

Framträdande inom forskningsfältet är att elever får möta varandras 

lösningsstrategier, vilket på olika sätt tas upp i samtliga utvalda artiklar. Att fokusera 

på olika lösningsstrategier och på så vis processen och vägen fram till svaret, 

synliggör för elever att varje steg i lösningen är betydelsefull. I Inglis och Millers 
(2011) forskning får eleverna betygsätta andras lösningar, baserat på de 

lösningsstrategier som använts och hur väl dessa är beskrivna. Där uttrycker en av 

eleverna “This person didn’t show all their work, so they only got a Level 3, even if 
it’s the right answer” (Inglis & Miller 2011, s. 9). Ett annat exempel där processen 

synliggörs beskrivs i Pace och Ortiz (2016) artikel, där eleverna arbetar med 

uppställning i addition. Till skillnad från tidigare exempel, där eleven gav korrekt svar 

men utförlig lösning saknas, har eleven i denna artikel använt sig av uppställning på 
korrekt sätt. Däremot ledde ett beräkningsfel i additionen till felaktigt svar. Genom 

analys och diskussion kring vad som är korrekt och vad som är felaktigt i en specifik 

lösning synliggörs svårigheter, vilka blir utgångspunkt för kommande undervisning 

(2016).  

När processen hamnar i fokus förändras undervisningen och lärares roll i 

klassrummet. Lärare får rollen som facilitator (Pace & Ortiz 2016), det vill säga någon 

som hjälper en grupp mot ett gemensamt resultat genom att fokusera på processen 
och lyssna på alla inblandade. Istället för att modellera och förmedla ett innehåll, blir 

lärares uppgift att uppmuntra elever samt främja deras utveckling och kunskap. Ett 

sätt att göra detta på är att, istället för att ge elever svaret, låta dem komma fram till 

det på egen hand eller med hjälp av vägledning från lärare (Mercer & Sams 2006; 
Pace & Ortiz 2016; Sakshaug & Wohlhuter 2010; Sengupta-Irving & Agarwal 2017). 

Exempelvis kan lärare vägleda genom att ställa frågor som vad, varför, om, hur och 

kan du visa mig? (Mercer & Sams 2006; Pace & Ortiz 2016). Elever kommer inte 
förvänta sig att få svaret av lärare och kommer dessutom bli mer uthålliga i processen 

att hitta en lösning (Inglis & Miller 2011; Pace & Ortiz 2016; Sengupta-Irving & 

Agarwal 2017).  

Uthållighet är något elever utvecklar genom och har användning av vid 

problemlösningsuppgifter, vilka lämpar sig bra för arbete i socialt samspel där 
processen är i fokus (Sengupta-Irving & Agarwal 2017). Utmärkande för 

problemlösningsuppgifter är att det finns flera möjliga lösningar och ingen given 

lösningsmetod (Dahl, Klemp & Nilssen 2018; Inglis & Miller 2011; Sela, Davis & 
Hulse 2019). I Journey toward Teaching Mathematics through Problem Solving 

beskriver lärare, som själva testat på grupparbete vid problemlösningsuppgifter, hur 

deras matematiska förståelse främjas genom grupparbetet. Många uppgifter var svåra 
att lösa men lärarna var mer framgångsrika i att förstå problemet och välja en lämplig 

strategi med hjälp av andra, i mindre grupper (Sakshaug & Wohlhuter 2010).  
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5.3 Gynnsamt för undervisning i socialt samspel genom 

problemlösning 
I detta avsnitt presenteras de faktorer som urskilts gynnsamma i undervisning, där 
elever lär i socialt samspel genom problemlösning. Dessa faktorer har sammanställts 

i ett kategoriseringsschema och identifierats utifrån de tio utvalda artiklarna (se Bilaga 

B).   

5.3.1 Tydliga förväntningar  

Det är viktigt att lärare tydliggör för elever vad som förväntas av dem vid arbete i 

socialt samspel. Exempelvis ska talaren vända sig mot klassen, tala högt och förklara 

sin lösning och val av strategi. Lyssnaren ska rikta uppmärksamhet mot den som talar 
och följa med i varje steg som beskrivs, för att kunna sätta sig in i talarens tankegångar 

(Hintz 2013). Om eleven inte håller med den som talar ska denne kunna motivera 

varför. Likaså gäller det att eleven lyssnar noga på den som talar och ställer frågor 

om något är oklart. Lärare bör också skapa en medvetenhet hos elever, gällande när 
dessa normer fungerar bra och mindre bra (Pace & Ortiz 2016). Likaså lyfter Mercer 

och Sams (2006) vikten av att ha grundregler vid gruppdiskussioner, samt diskutera 

och göra elever medvetna om varför dessa är viktiga. Exempel på grundregler är att 
inkludera allas idéer, lyssna på varandra och komma överens innan beslut fattas 

(2006).  

5.3.2 Språkets betydelse 

För att diskussioner mellan elever ska bli effektiva och givande är det, utöver tydliga 

förväntningar, viktigt att hjälpa dem med språket. Ett sätt är att ha ord och 

standardfraser på en begreppsvägg, vilka elever kan ha som stöd vid diskussioner och 

skriftliga uppgifter. Vid introduktion av ett nytt område inom matematiken fylls 
väggen på med nya ord och begrepp (Inglis & Miller 2011). Ett annat sätt är att lärare 

introducerar ord och standardfraser som elever kan använda när de inte förstår, eller 

när de inser att de gjort ett misstag. Exempelvis kan lärare säga ”In our classroom, 
you say, ʻI’d like to revise my thinking.’” (Hintz 2013, s. 321). Många elever upplever 

svårigheter med att delge sina tankar då de gjort ett misstag, varför dessa 

standardfraser kan vara till hjälp (Hintz 2013).  

Lärare bör vägleda elever och skapa en medvetenhet kring hur språket kan användas 

som ett verktyg för resonemang och social interaktion. Ett exempel på hur detta skulle 
kunna gå till är att lyfta och diskutera vikten av att delge sina tankar och vilka positiva 

effekter det ger (Mercer & Sams 2006). Utöver att ge elever ord och standardfraser 

att använda i olika sammanhang, är det även av stor vikt vad lärare själv använder för 
språk. Genom att använda ord som inte upplevs laddade skapas en lättsam atmosfär. 

För att introducera arbete med att identifiera felaktigheter säger exempelvis läraren 

“We will play Get the Goof!” (Pace & Ortiz 2016, s. 141). Vidare beskrivs hur denna 

benämning gjorde eleverna exalterade att anta utmaningen (Pace & Ortiz 2016).  

5.3.3 Feedback 

Feedback, både från lärare och klasskamrater, beskrivs i forskningsöversikten som 

viktigt. Feedback från lärare är en del av den vägledning som tidigare beskrivits 
signifikant för undervisning i socialt samspel. Om lärare under arbetets gång 

upptäcker att elever har svårigheter, ska feedback ges direkt för att klargöra 

innehållet. En avslutande genomgång efter en aktivitet kan vara fördelaktigt, för att 
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synliggöra och reda ut eventuella missuppfattningar. För lärare blir denna genomgång 

en återkoppling av elevers kunskaper som lägger grunden för kommande 

lektionsplanering. För elever blir lärandet synligt och gör dem mer reflektiva (Sela, 

Davis & Hulse 2019).  

Att lyfta felaktigheter är ytterligare något som tidigare beskrivits signifikant för den 

undervisning studien avser undersöka. För att detta ska bli gynnsamt är det av stor 

vikt hur återkoppling till elever sker. Alla bidrag måste anses viktiga, även om det 
inte är en helt korrekt lösning. Inledningsvis ska fokus ligga på att försöka hitta 

logiken i lösningen och vilka delar som är korrekta. En elev kan exempelvis ha använt 

sig av en bra beräkningsmetod men gjort någon del av beräkningen fel. Det kan 

antingen vara lärare som synliggör denna logik, eller kan elever få till uppgift att hitta 
och delge logiken i lösningen. Genom detta kan elevers kunskap bekräftas, fördjupas 

eller rekonstrueras (Hintz 2013; Pace & Ortiz 2016). 

Att elever får arbeta tillsammans kring uppgifter i matematik har visat sig gynnsamt, 

då de får snabb hjälp och direkt återkoppling av varandra. På så vis minskar risken att 
fastna i missuppfattningar och felaktiga antaganden, då dessa uppmärksammas och 

korrigeras direkt (Hwang, Shadiew, Tseng & Huang 2015; Sengupta-Irving & 

Agarwal 2017). Hwang, Shadiew, Tseng och Huangs (2015) forskning visar att en 

Multi-Touch Tabletop, en stor interaktiv skärm med plats för flera användare runt ett 
fysiskt bord, gynnar samarbetet ytterligare. I detta samarbete får elever den direkta 

återkoppling som tidigare nämnts. Vidare beskrivs hur sannolikheten att alla i en 

grupp bidrar och deltar i beslutsfattandet vid problemlösning ökar med hjälp av denna 

interaktiva skärm, i förhållande till att varje person har varsin dator (2015).  

5.3.4 Möta olika lösningsstrategier  

Att möta olika lösningsstrategier är som tidigare nämnt utmärkande inom 
forskningsfältet. I mötet med varandras strategier ges elever en bredare repertoar av 

lösningsstrategier och får förståelse för att samma problem kan lösas på olika sätt. 

Likaså fördjupas förståelsen för det matematiska innehållet, dels genom att höra 

andras tankar, dels genom att det egna tänkandet blir tydligare när det förklaras för 
någon annan (Hintz 2013; Inglis & Miller 2011; Pace & Ortiz 2016). Detta visas 

exempel på i Sengupta-Irving och Agarwals (2017) forskning, där eleverna arbetar 

med problemlösningsuppgifter i grupp. Under arbetets gång får eleverna modellera 
och förklara sina lösningar för varandra, samt följa och överväga andras resonemang. 

Den transkriberade dialogen mellan eleverna visade tydligt hur de förändrade sitt eget 

tänkande vid mötet med andras strategier. Detta visade sig genom att de byggde på 

varandras tankar när någon inte kom vidare, eller angrep problemet från en helt annan 
vinkel (2017). Vidare beskrivs vikten av att de problemlösningsuppgifter som ges är 

utmanande men ändå inom räckhåll för elever, det vill säga inom ZPD (Dahl, Klemp 

& Nilssen 2018; Sengupta-Irving & Agarwal 2017).  
 

I avsnitt 5.2.3 Processen i fokus beskrivs hur elever får arbeta med bedömning av 

andras lösningar, baserat på dess lösningsstrategi. Genom denna typ av uppgifter 
förbättras elevers förmåga att göra kopplingar och kritiska observationer även om sitt 

eget arbete. Likaså beskrivs hur självförtroendet och förmågan att förklara sina 

lösningar i tal eller skrift förbättras och att elevers metodval blir mer sofistikerade 
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(Inglis & Miller 2011). Mötet med andra strategier kan dessutom leda till att elever 

upptäcker nya samband mellan begrepp (Pace & Ortiz 2016). 

Sela, Davis och Hulse (2019) har i sin forskning beskrivit olika protokoll, 

lektionsupplägg, som visat sig öka den sociala interaktionen mellan elever samt deras 
engagemang och ansvarstagande. Dessa går ut på att elever på olika sätt, i tal och 

skrift, får möta varandras lösningar och strategier. Oftast sker detta genom att de 

roterar mellan olika lösningar, vilka de får ställa frågor till och bygga vidare på. 
Forskningen visar att strukturen vid helklassdiskussioner påverkas genom denna 

undervisningsmetod. Interaktionen i klassrummet går inte nödvändigtvis via läraren, 

utan eleverna ger direkt kommentarer på varandras uttalanden. De har även visat sig 

mer självständiga i att själva be om förtydligande av andra elevers resonemang, utan 

lärarens bidrag och direktiv (2019).   

6 Diskussion 

I detta avsnitt diskuteras inledningsvis resultatet i förhållande till studiens inledning, 

syfte och frågeställningar (6.1). Därefter förs en diskussion kring studiens metod och 

dess tänkbara styrkor och svagheter (6.2). Avslutningsvis diskuteras resultatet kopplat 

till praktiken, samt hur vidare forskning skulle kunna ge ytterligare kunskap inom 

området (6.3). 

6.1 Resultatdiskussion 
Studiens resultat belyser ämnet utifrån olika infallsvinklar och genom olika konkreta 

förslag, men har inte visat några direkta motsägelser. För att besvara studiens två 

frågeställningar presenterades resultatet i avsnitt 5.2 och 5.3 utifrån respektive 
forskningsfråga. Det finns många gemensamma aspekter för vad som är signifikant 

respektive gynnsamt för undervisning där elever lär i socialt samspel genom 

problemlösning. Då de till stor del hänger ihop och utgör varandras förutsättningar, 

kommer en gemensam diskussion föras kring dessa.  

Skolverket (2017b) beskriver att matematikundervisning till stor del består av enskilt 
arbete, vilket leder till begränsade möjligheter för elever att utveckla de matematiska 

förmågorna. Vidare beskrivs att genom problemlösning utvecklas, utöver 

problemlösningsförmågan, även de övriga matematiska förmågorna. Att elever får 
vara aktiva i matematiska diskussioner och resonemang är en förutsättning för att 

utveckling av förmågorna ska ske (Ryve, Hemmi & Kornhall 2016). Om elever 

arbetar med problemlösningsuppgifter, där de samarbetar och lär av varandra i socialt 
samspel, kan slutsats dras att denna typ av undervisning är gynnsam för elevers 

lärande. Då problemlösning tas upp i flertalet utvalda artiklar kan dessutom antas att 

denna typ av uppgifter lämpar sig väl för social interaktion. Detta då 

problemlösningsuppgifter har flera möjliga lösningsmetoder som kan diskuteras och 
jämföras. Däremot behöver det inte betyda att förmågorna utvecklas, bara för att 

elever sitter tillsammans. Det är därför viktigt att de genom undervisning ges redskap 

för att diskussionerna ska bli givande. Ett redskap som tas upp i resultatet som en 
gynnsam faktor är tydliga förväntningar. Genom att ge elever roller som talare och 

lyssnare, finns det uttalade förväntningar på respektive elev och de ges bättre 

förutsättningar att kunna agera i det sociala samspelet. Vidare behövs riktlinjer för 
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hur de ska agera då de inte förstår eller håller med den som talar. Ett annat viktigt 

redskap är att ge elever språkligt stöd. I resultatet tas matematikord, som samlas i en 

begreppslista, eller standardfraser för hur elever kan uttrycka sig i olika sammanhang 

upp som exempel.  

Ett gott klassrumsklimat är en annan viktig faktor för givande diskussioner, som i sin 

tur möjliggör lärande i socialt samspel genom problemlösning. Respekt och 

förtroende mellan elever är en förutsättning för ett sådant klimat. Däremot framgår 
inte tydligt i forskningen hur dessa faktorer skapas i praktiken. Slutsats kan dras att 

tydliga förväntningar och språkligt stöd är gynnsamt även för detta, då de tas upp som 

betydande för givande diskussioner. I ett gott klassrumsklimat där elever har 

förtroende för och visar varandra respekt, vågar de i större utsträckning dela med sig 
av sina matematiska resonemang trots risken att synliggöra sina svagheter. Hur ett 

klimat där alla känner denna trygghet skapas, upplevs som den mest abstrakta delen 

av studiens resultat. Att det inte finns tydliga konkreta förslag på hur detta ska gå till 
kanske däremot inte är speciellt förvånande, då olika individer och grupper skapar 

förtroende och respekt på olika sätt.  

Att i undervisning utgå från olika felaktigheter för att synliggöra missförstånd är en 

central del av resultatet. Detta kan förknippas med en annan signifikant faktor, 

nämligen att fokusera på processen och inte enbart svaret. Detta ligger i linje med 
Skolverkets idé kring vikten av att elever får uppleva att det inte bara finns ett “rätt 

sätt” att lösa ett problem utan flera. Flera möjliga lösningsmetoder är något som tas 

upp i forskningen som utmärkande för problemlösningsuppgifter. Problemlösning 
antas därför lämpligt för arbete i socialt samspel, då flera lösningar på samma uppgift 

öppnar upp för diskussion. Detta antagande stärks av att flertalet artiklar tar upp 

problemlösningsuppgifter som medel i denna typ av undervisning. Vid arbete i socialt 
samspel genom problemlösning får elever möta varandras olika lösningsstrategier 

och på så vis breddas deras repertoar. Att synliggöra elevers matematiska tankar och 

idéer kring hur ett problem kan lösas synliggör även eventuella missförstånd. Detta 

är en viktig lärdom för lärare om elevers kunskap, för att kunna reda ut missförstånden 
och hjälpa dem utvecklas inom matematiken. Denna hjälp kan utöver att komma från 

lärare, även ges av andra elever då de samarbetar kring en uppgift. Delger de varandra 

sina strategier kan de få direkt feedback om något är felaktigt och riskerar inte att 
fastna i dessa missförstånd. Återigen blir en viktig faktor i detta arbete att elever vågar 

riskera att göra fel och dela med sig av sina matematiska tankar till andra. Utan detta 

begränsas möjligheterna att lära i socialt samspel och utveckla de matematiska 

förmågorna.  

6.2 Metoddiskussion 
Att undervisning i matematik bör innefatta diskussioner och samarbete mellan elever 

är något som varit återkommande under lärarutbildningens gång. Trots detta har den 

verksamhetsförlagda utbildningen visat på en annan verklighet, som inte till fullo 

speglar detta arbetssätt. Målet med denna studie var därför att undersöka om det finns 
vetenskapligt stöd för denna typ av undervisning, där elever lär i socialt samspel 

genom problemlösning. En systematisk litteraturstudie ansågs av denna anledning 

lämplig som metod. För att inom given tidsram kunna besvara syfte och 
frågeställningar avgränsades forskningsfrågorna till problemlösning, som både är mål 

och medel i matematikundervisning.  
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Databasen ERIC innehåller forskning inom pedagogik och psykologi och antogs 

därför kunna ge många relevanta sökträffar inom forskningsfältet. Dessutom erbjuder 

sökmotorn urvalskriteriet peer-reviewed, vilket försäkrar en hög validitet. För bredare 
forskningsöversikt användes ytterligare en sökmotor, SwePub, som eventuellt även 

kunde bidragit med relevant forskning för studien i svensk skolkontext. Dock 

användes inga artiklar från denna databas, då de saknade relevans för studien.  

Om målet, att genom en systematisk litteraturstudie skapa en heltäckande bild av det 
aktuella forskningsläget, uppfyllts kan diskuteras. För att identifiera all tillgänglig 

forskning inom området kanske fler sökningar hade behövt göras, med fler sökord 

och i fler databaser. Detta var dock inte möjligt inom given tidsram för denna studie. 

De urvalskriterier som använts genererade 78 sökträffar, varav nio av dessa slutligen 
användes i studien. Sökträffarna granskades först baserat på titel och redan i detta 

moment exkluderades 42 av dem. Kanske borde dessa granskats mer ingående genom 

läsning av abstrakt och eventuellt översiktsläsning, vilket inte heller var möjligt inom 
tidsramen. En del av artiklarna som först ansågs relevanta för studien exkluderades 

efter läsning i fulltext, då de fokuserade på annat än vad studien avser undersöka. 

Risken finns att viss forskning som exkluderats utifrån granskning av titel och 

abstrakt, skulle haft relevans för studien om dessa lästs i sin helhet. Vid läsning av en 
artikel i fulltext identifierades ytterligare en artikel som valdes ut till studien, utöver 

de andra nio. Denna ansågs relevant trots att den publicerades utanför 

inkluderingskravet för publikationsår. Enligt inkluderingskravet skulle forskningen 
publicerats mellan 2010–2019, med anledning att sökträffarna skulle innehålla aktuell 

forskning. Då denna artikel trots publikationsår 2006 ansågs relevant, kanske även 

annan forskning utanför inkluderingskravet skulle varit det.  

Att inte fler databassökningar gjordes beror på den höga relevans de första 
sökningarna hade. Tack vare professionell hjälp av bibliotekarie effektiviserades 

sökningarna och resulterade i ett rimligt antal träffar för denna studie. Bibliotekarien 

hjälpte till med lämpliga sökord i thesaurusen samt vilka urvalskriterier som kunde 

avgränsa sökningarna. Likaså har återkoppling från handledare indikerat att 

referenserna är relevanta och av god kvalitet.  

För att underlätta innehållsanalysen och skapa en överblick över forskningen togs ett 

kategoriseringsschema fram, med tre olika kategorier. Dessa användes som 

utgångspunkt vid läsning av artiklarna. På så vis bröts forskningen ner ytterligare och 
synliggjorde det innehåll som ansågs relevant i förhållande till studiens syfte och 

frågeställningar. Anledningen till att första forskningsfrågan delades upp i två olika 

kategorier var att synliggöra vad som är specifikt för socialt samspel respektive 

problemlösning. Vissa artiklar innehöll nämligen nästan enbart den ena eller andra 
kategorin. I resultatavsnittet skapades en samlad bild av all forskning som berörde 

dessa två kategorier. Stor del av innehållet antas däremot kunna generaliseras till 

andra delar av undervisning där elever lär i socialt samspel, utöver problemlösning.  

6.3 Vidare forskning 
Studiens syfte avsåg undersöka signifikanta respektive gynnsamma faktorer för 
undervisning i socialt samspel genom problemlösning i matematik i de tidigare 

skolåren. Genom detta kunde också undersökas huruvida denna typ av undervisning, 

där elever samarbetar och diskuterar, vilar på vetenskaplig grund. Denna studie har, 
som tidigare nämnt i 6.2, behandlat ett relativt litet antal artiklar. Då resultatet av 
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dessa ändå visat sig samstämmigt gällande vad som utmärker denna undervisning och 

huruvida den är gynnsam, bör det ändå ses som användbart för den praktiska 

verksamheten. Tidigare nämndes att verkligheten inte upplevdes spegla detta 
arbetssätt till fullo. Frågan är om detta är ett aktivt val från lärarnas sida eller om det 

finns andra orsaker. Av denna anledning skulle det i vidare forskning vara intressant 

att göra en empirisk studie kring hur lärare upplever denna typ av undervisning. Hur 
arbetar de med lärande i socialt samspel genom problemlösning idag, om alls? Vad 

upplever de fungerar? Vad finns det för svårigheter? Finns det något som skulle 

underlätta implementering av denna typ av undervisning? 
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Bilagor  

Bilaga A: Sökschema  
 

Databas 

& datum 

Sökord Avgränsningar Sök-

träffar 

Utvalda referenser Publikationstyp 

ERIC 

190924 

  

noft(teaching) AND 

noft("social interaction") AND 

noft(mathematics) 

Peer reviewed 

Publikationsdatum 2010–2019 

Education level: Grade 3, Primary 

education, Elementary education 

 4 Sela, Hagit, Davis, Nicole och Hulse, Jennifer (2019). Making 

Math Social with Dialogue Protocols. Mathematics Teaching 

in the Middle School, vol. 24, no. 4, pp. 226–232. 
 

Vetenskaplig 

artikel 

ERIC 

190927 

  

(MAINSUBJECT.EXACT("M

athematics Instruction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("M

athematics Education")) AND 

(MAINSUBJECT.EXACT("In

teraction") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Pe
er Teaching") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Co

operative Learning")) AND 

(MAINSUBJECT.EXACT("C

ritical Thinking") OR 

Peer reviewed 

Publikationsdatum 2010–2019 

Education level: Grade 1, Grade 2, 
Grade 3, Primary education, 

Kindergarten, Elementary education 
 

 57 Inglis, Laura. och Miller, Nicole (2011). Problem Based 

Instruction: Getting at the Big Ideas and Developing Learners. 

Canadian Journal of Action Research, vol. 12, no. 3, pp. 6–12. 

Hwang, Wu-Yuin, Shadiev, Rustam, Tseng, Chi-Wei och 

Huang, Yueh-Min (2015). Exploring Effects of Multi-Touch 

Tabletop on Collaborative Fraction Learning and the 

Relationship of Learning Behavior and Interaction with 

Learning Achievement. Educational Technology & Society, 

vol. 18, no. 4, pp. 459–473.  

Vetenskaplig 

artikel 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

 
 



 

 

 

ii 

 

MAINSUBJECT.EXACT("Pr

oblem Solving") OR 

MAINSUBJECT.EXACT("Pr

oblem Based Learning") OR 
MAINSUBJECT.EXACT("Ev

aluative Thinking")) 

Hintz, Allison, B. (2013). Strengthening Discussions. National 

Council of Teachers of Mathematics, 1906 Association Drive, 

Reston, VA 20191–1502. 

Pace, Michelle, H. och Ortiz, Enrique (2016). Get the Goof! 

Teaching Children Mathematics, vol. 23, no. 3, pp. 138–144. 

Olsen, Jennifer, K., Rummel, Nikol och Aleven, Vincent 

(2015). Finding Productive Talk around Errors in Intelligent 

Tutoring Systems. 2015, Göteborg.  

Dahl, Heidi, Klemp, Torunn och Nilssen, Vivi (2018). 

Collaborative Talk in Mathematics--Contrasting Examples 

from Third Graders. Education 3–13. International Journal of 

Primary, Elementary and Early Years Education, vol. 46, no. 

5, pp. 599–611. 

Sakshaug, Lynae, E. och Wohlhuter, Kay, A. (2010). Journey 

toward Teaching Mathematics through Problem Solving. 

School Science and Mathematics, vol. 110, no. 8, pp. 397–409. 

Sengupta-Irving, Tesha och Agarwal, Priyanka (2017). 

Conceptualizing Perseverance in Problem Solving as 

Collective Enterprise. Mathematical Thinking and Learning: 

An International Journal, vol. 19, no. 2, pp. 115–138. 

Tidskriftsartikel 

 

Vetenskaplig 

artikel 

Conference 

paper 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

 

Vetenskaplig 

artikel 

 

Vetenskaplig 

artikel 
 

ERIC 

191210 
Teaching Children How to 
Use Language to Solve 

Maths Problems 

Manuell sökning  

Peer reviewed 

 Mercer, Niel & Sams, Claire (2006). Teaching Children 
How to Use Language to Solve Maths Problems. 

Language and Education, vol. 20, no. 6, pp. 507–528. 

Vetenskaplig 

artikel 
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Bilaga B: Kategoriseringsschema  
 

 

Titel  Referens Teoretiskt 

perspektiv/ 

ramverk 

Beskrivning av 

matematikundervisning i socialt 

samspel  

Beskrivning av 

matematikundervisning i / genom 

problemlösning 

Beskrivning av gynnsamma faktorer i 

undervisningen 

Exploring Effects of 

Multi-Touch 

Tabletop on 

Collaborative 

Fraction Learning 

and the 

Relationship of 

Learning Behavior 

and Interaction with 
Learning 

Achievement 

Hwang, 

Shadiev, 

Tseng & 

Huang 

(2015) 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Gemensam arbetsyta som alla får 

plats kring vid grupparbete. 

  Stor, gemensam arbetsyta  

- ökad delaktighet 

- gemensam beslutsfattning 

- direkt återkoppling och hjälp av 

varandra 

Collaborative Talk 

in Mathematics--

Contrasting 

Examples from 

Third Graders 

Dahl, 

Klemp & 

Nilssen 

(2018) 

Sociokulturellt 

perspektiv 

Eleverna delar ansvar för uppgiften 

- feedback & erkännande 

- våga dela idéer 

- följa varandras 

resonemang 

Textuppgift utan given lösningsmetod 

 

Arbetsstrategi:  

- återvända och läsa uppgiften 

igen 

- byta representationsform 

- kommunicera tankar 
- strukturera och välja ut det 

viktiga  

 

Lagom utmanande uppgifter. 

 

Feedback.  



 

 

 

iv 

 

Conceptualizing 

Perseverance in 

Problem Solving as 

Collective 
Enterprise 

Sengupta

-Irving & 

Agarwal 

(2017) 

Sociokulturellt 

perspektiv  

Interaktion med andra påverkar 

uthållighet.  

 

”Perseverance as collective 
enterprise”  

- förklarar egna och följer 

andras resonemang 

 

Vägledning från läraren. 

Problemlösningsuppgifter bra vid socialt 

samspel.  

Lagom utmanande uppgifter (inom 

ZPD). 

 

Få eleverna att se varandra som resurser 
till lärande.  

Teaching Children 
How to Use 

Language to 

Solve Maths 
Problems. 

Mercer
& Sams 

(2006) 

Sociokulturellt 

perspektiv 

 

Lärarens roll: 

- Vägleda - resonemangsord  

o Vad?  

o Hur?  

o Om?  
o Varför? 

Fokus på engagemang.  

 

Ställa många frågor, repetera och 

omformulera.  

Språket är viktigt vid problemlösning.  Undervisa elever i att använda språk som 

verktyg för argumentation och 

grupparbeten.  

 

Grundregler för diskussion.  

Get the Goof! 
 

Pace & 

Ortiz 

(2016) 

Konstruktivistis

kt perspektiv 
 

Läraren = facilitator 

 

Gott klassrumsklimat. 

 
Processen lika viktig som resultatet 

- ok att göra fel (våga) 

- lära av felen 

- uthållighet 

 

Fokus på process, engagemang och 

deltagande.  

Synliggöra missförstånd genom felaktiga 

lösningar. 

 

Använd ord som inte upplevs laddade,  
t ex goof istället för felaktigheter.  

 

Tydlighet kring förväntningar på 

eleverna.  

 

Feedback. 



 

 

 

v 

 

Låta eleverna komma fram till 

svaret 

- Varför?  

- Hur?  
- Kan du visa mig? 

 

Ges fler lösningsstrategier, upptäcka 

samband.  

Journey toward 

Teaching 

Mathematics 

through Problem 

Solving 

Sakshaug 

& 

Wohlhute

r (2010) 

Konstruktivistis

kt perspektiv 
 

Grupparbete för djupare matematisk 

förståelse.  
 
Läraren  

- vägleder diskussioner 

- uppmuntra eleverna att 

hitta sätt att lösa problem. 
 

Lära matematik genom problemlösning.  
 

Undvik modellering av lösning. 

 

 

 

Making Math 

Social with 

Dialogue Protocols 

Sela, 

Davis & 

Hulse 

(2019) 

Kommunikation  Helklassdiskussion elev – elev. Inte 

alltid via läraren.  

  

Uppgifter med flera möjliga lösningar. Protokoll/lektionsupplägg för att öka 

social interaktion, engagemang och 

ansvarstagande. 

- bygga på / ställa frågor till 

lösningar 

- rotation i grupp för att möta 

lösningar med olika 
representationsformer 

- verklighetsanknytning med 

hjälp av gruppen 

 

Debriefing i slutet av lektion.  

Finding Productive 

Talk around Errors 

Olsen, 

Rummel 

Kommunikation  Uppmärksamma och lära av fel.  

 

Process och felaktigheter i fokus.  Lära av fel – gör inte om dem.  

 



 

 

 

vi 

 

in Intelligent 

Tutoring Systems.  

& Aleven 

(2015) 
Interaktivitet  

- ge och ta emot förklaringar 
- samkonstruera kunskap 

  

Ledtråd som vägledning/startpunkt för 

diskussion.  

Strengthening 

Discussions 
Hintz 

(2013)  
Kommunikation  ”Strategy sharing” - delge 

lösningsstrategier 

 

Våga lyfta felaktigheter.  

Allas bidrag är viktiga. 

 Tydliga krav på talare & lyssnare. 

 

Hitta logik i misstagen och anse att alla 

bidrag viktiga.  

 

Ord/standardfraser när fel uppstår. 

Problem Based 

Instruction: Getting 

at the Big Ideas and 

Developing 
Learners 

Inglis & 

Miller 

(2011)  

Problemlösning  Jämföra lösningsstrategier med 

varandra.  

 

Betygsätta andras lösningar. 
 

Uthållighet.  

Lösningsstrategi i fokus, ej svaret.  

 

Ej given lösningsmetod.  

Begreppsvägg - stöd av 

ord/standardfraser  

 

Bedöma andras lösningar → utvecklas 
även inom självbedömning.  

  

 


