
1	
	

ÖREBRO UNIVERSITET 

Grundlärarprogrammet, inriktning 4–6 

Matematik 

Matematik A, självständigt arbete, grundnivå 15 hp 

VT 2017 

 

 

 

 

 

 

Vad i undervisning genom problemlösning i grupp har forskning visat påverkar 

elevers matematiska förmågor? 

 

 

Linda Danielsson & Karin Sternefors 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handledare: Frida Wetterstrand 

 



2	
	

What in teaching through problem solving in groups has research shown affects 

students' mathematical abilities? 

Abstract  

Problem solving within mathematics teaching has been more highlighted during the last 

decades. In the Swedish curriculum for primary school problem solving has got a bigger role, 

being one of five mathematical competencies that students should be given the chance to 

develop during school. In the Swedish curriculum there is also a focus on communication and 

how students should get the opportunity to engage in conversations and to reason about 

mathematics. This can be brought out by letting the students work together with their 

classmates in different kinds of group constellations. Problem solving in groups can be 

designed in different ways and affects the development of students’ mathematical 

competencies. In this systematic literature study three general themes were discovered, on 

how problem solving in groups can support students in developing their mathematical 

competencies; how problem solving can be designed, under a longer or shorter period of 

time, access to supporting structures and tools and the group constellation’s affect.  

Keywords: Mathematic skills, teaching methods, mathematics, problem solving, group 

Sammanfattning 

Problemlösning inom matematikundervisning är något som har blivit mer uppmärksammat 

under de senaste decennierna. Även i den svenska läroplanen för grundskolan har 

problemlösning fått en större plats och är en av de fem matematiska förmågor som elever ska 

få möjlighet att utveckla i skolan. I de svenska styrdokumenten läggs också fokus på 

kommunikation, där elever ska få möjlighet att samtala och resonera kring matematik. Detta 

kan ske genom att eleverna får arbeta tillsammans med sina klasskamrater i olika 

gruppkonstellationer. Arbete med problemlösning i grupp kan utformas på olika sätt och 

påverkar elevers matematiska kunskapsutveckling. I denna systematiska litteraturstudies 

resultat framkommer det tre övergripande teman, om hur problemlösning i grupp kan stödja 

elever i deras utveckling av deras matematiska förmågor; hur problemlösningen utformas, på 

längre och kortare sikt, tillgång till stödstrukturer och hjälpmedel och 

gruppsammansättningens påverkan.  

Nyckelord: Matematiska förmågor, undervisningsmetoder, matematik, problemlösning, grupp 
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1. Inledning 

Diskussionen om vad matematik och matematisk kunskap är har pågått i århundraden och har 

i olika tider och världsdelar definierats på olika sätt. Grevholm (2014) tar upp den förändring 

som skett genom åren genom att se tillbaka till den tid då matematik kunde förklaras som ”att 

kunna räkna” och hur denna uppfattning har förändrats i takt med att styrdokument världen 

över har visat på andra synsätt om vad matematisk kunskap innebär. Denna diskussion pågår 

än idag, även om ett flertal organisationer, såsom the Organization for Economic Co-

operation and Development (OECD) och The Mathematical Learning Committee, visar på 

likheter i definitionerna kring vad matematik och matematisk kunskap innebär. Nya 

definitioner och uttryck har tillkommit i forskningsvärlden, i takt med de globala förändringar 

som sker. Uttryck som ”21st century skills” har framtagits, där kunskap förklaras som 

förmågor som individer behöver för att möta de utmaningar och förändringar som sker, och de 

krav som de i sin tur ställer på individen. En av dessa förmågor är förmågan att lösa problem, 

som kan utvecklas/påverkas genom problemlösande undervisning. Just problemlösning finns 

det en stor samsyn om att den har en betydande roll i elevers matematiska utveckling 

(Grevholm, 2014). Problemlösning har på senare år fått en större plats i den svenska 

läroplanen för grundskolan och utgör idag en av de fem förmågorna som definierar 

matematisk kunskap i de svenska styrdokumenten. Hur utformningen av en problemlösande 

undervisning ska se ut finns det inga riktigt fastställda riktlinjer för, utan den kan bland annat 

genomföras både i grupp och enskilt. Vad som däremot går att bekräfta är att genom de 

diskussioner som uppstår under problemlösningen påverkas elevers samarbets- och 

kommunikationsförmåga, varav den sistnämnda är en annan av de fem svenska matematiska 

förmågorna (Häggblom, 2013). Däremot går det inte att dra en slutsats om att problemlösning 

i grupp automatiskt leder till en positiv utveckling av matematisk kunskap (och därigenom 

matematiska förmågor) då det inte endast finns forskning med den slutsatsen. Detta är därför 

intressant att undersöka och i denna litteraturstudie kommer det att lägga fokus på just 

problemlösande undervisning i grupp och hur det visat sig kunna påverka utvecklingen av 

elevers matematiska kunskap och förmågor. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med den här litteraturstudien är att få en bild av hur utformningen av den matematiska 

undervisningen, genom problemlösning i grupp, kan påverka utvecklingen av elevers 

matematiska förmågor. Genom att få en översikt över tidigare forskning som berör 

ämnesområdet kommer litteraturstudien att undersöka hur forskning beskriver att elever 
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matematiska förmågor utvecklas när de arbetar med matematisk problemlösning tillsammans i 

grupp. 

 Den här studien syftar därför till att besvara följande frågeställning: 

- Vad i undervisningen av problemlösning i grupp har forskning visat påverkar elevers 

matematiska förmågor? 

1.2 Disposition 

Nedan redogörs det för den teoretiska bakgrunden, som har som syfte att ge en bakgrund till 

och förståelse för centrala begrepp. Det centrala begreppet som kommer att beskrivas är 

kunskap, som följs av matematisk kunskap och matematiska förmågor. Därefter kommer en 

beskrivning av problemlösning som arbetssätt i matematik och denna litteraturstudies 

definition av grupp. I metodavsnittet redogörs det för insamlandet och arbetet kring det 

material som litteraturstudien bygger på. Där redogörs det för urvalet, analysen, etiska 

riktlinjer och bakomliggande motiv till valen som gjorts. Sedan följer resultat och analys som 

struktureras utifrån tre huvudkategorier med tillhörande underkategorier, som bygger på en 

översikt samt en fördjupning av fältet. Varje underkategori innefattar en fördjupning av en 

artikel som bidrar med en djupare förståelse för den specifika underkategorin. Slutligen 

genomförs en diskussion av resultat och analys, en metoddiskussion, konsekvenser för 

undervisningen och förslag på vidare forskning.  

2. Teoretisk bakgrund 

I det första avsnittet behandlas begreppet kunskap. Där kommer det att beskrivas hur kunskap 

kan tolkas, både kunskap generellt och mer specifikt när det gäller matematisk kunskap. 

Begreppen matematisk kunskap och matematiska förmågor kommer under det avsnittet att 

behandlas och det kommer även att redogöras för de likheter flertal organisationer har i synen 

på vad som är matematisk kunskap. Därefter kommer det andra avsnittet att behandla 

problemlösning som arbetssätt i matematik. Avsnittet inleds med hur språket på senare år har 

lyfts fram mer som en viktig faktor för lärande och vikten av en god kommunikation i 

undervisningen. Detta följs av en beskrivning av problemlösning som arbetssätt och dess 

tänkbara effekter på elevers utveckling och lärande. Slutligen kommer det tredje avsnittet att 

definiera centrala begrepp som återfinns i litteraturstudien; matematiska förmågor och grupp, 

hur de kan definieras och förstås och hur denna litteraturstudie har valt att definiera 

begreppen.  
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2.1 Kunskap som förmågor 

Ett flertal organisationer som rör utbildning har en gemensam syn på vad som kan vara viktig 

kunskap för eleven att lära sig. Det handlar i stort om kunskap i form av olika förmågor som 

rör lärande, och då specifikt inom utbildning, men också i samhället i stort. Det är förmågor 

som många menar krävs för att möta de utmaningar och globala förändringar som sker och de 

krav som de i sin tur ställer på individen i arbetslivet (Care, Scoular & Griffin, 2016; Pöysä-

Tarhonen, Elen & Tarhonen, 2016). Dessa förmågor kallas bland annat för ”21st century 

skills”, som är ett uttryck som används i forskningsvärlden, inom organisationer såsom 

OECD. Förmågorna som uttrycket rör handlar som tidigare nämnts i stort om förmågor i 

lärandet och det dagliga livet, men också att kunna tillägna sig text och media. Det betyder att 

de är förmågor som inte berör ett specifikt ämne. När det gäller lärandet handlar det om 

problemlösningsförmåga, kommunikation och samarbete, kritiskt tänkande, kreativitet och 

innovation (Care et al., 2016; Pöysä-Tarhonen et al., 2016). Care et al. (2016) och Pöysä-

Tarhonen et al. (2016) betonar vikten av att dessa förmågor beaktas och impliceras i 

undervisningen. I Lgr11 benämns även dessa förmågor, och är viktiga delar i lärandet i ämnet 

matematik.  

2.1.1 Matematisk kunskap 

Matematisk kunskap kan definieras och förklaras på olika sätt. Häggblom (2013) tar upp att i 

flera länder finns det en strävan efter att definiera matematiskt kunnande i deras 

styrdokument. Bland annat kan man tala om ”kompetenser” som i sin tur är grunden för en 

modell som har utvecklats av det danska KOM-projektet (Häggblom, 2013). Kompetenserna 

som modellen bygger på är i sin tur indelade i två huvudgrupper, dock finns det en nära 

koppling mellan grupperna. En illustration över kompetenserna och relationen mellan dem går 

att finna nedan. 
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Figur 1. KOM-rapportens illustration över kompetenserna och relationen mellan dem (Helenius, 2006). 

 

Den ena huvudgruppen innefattar de kompetenser som behövs för att kunna ställa och besvara 

frågor inom matematik, alltså kompetenser som behövs för att kunna ta sig an, förklara och 

resonera kring matematik. Dessa kompetenser är tankegångskompetens, 

problemlösningskompetens, modelleringskompetens och resonemangskompetens. Den andra 

huvudgruppen innefattar hjälpmedel inom matematik och att kunna kommunicera inom 

ämnet. Dessa kompetenser är representationskompetens, symbol- och formalismkompetens, 

kommunikationskompetens och hjälpmedelskompetens (Häggblom, 2013).  

Tankegångskompetensen beskrivs som en matematisk tankegång där det handlar om att ställa, 

få och ha kunskap om matematiska frågor och svar samt besitta en god begreppskunskap. 

Problemlösningskompetensen handlar först och främst om att själva problemet måste relateras 

till den elev som ska utföra lösningen, problemet är alltså inte absolut utan ska kräva en 

matematisk undersökning för att kunna besvaras. Kompetensen beskrivs som en kunskap i att 

skapa och lösa matematiska problem. Vidare beskrivs modelleringskompetensen som en 
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kompetens i att kunna skapa och tolka olika matematiska modeller såsom grafer. 

Resonemangskompetensen handlar om att formulera och följa goda resonemang och i det 

kunna urskilja matematiska bevis från andra typer av matematiska resonemang. 

Representationskompetensen beskrivs som en god hantering av olika matematiska 

representationsformer och en förståelse av förhållanden formerna emellan. Dessa 

representationer består av bland annat matematiska fenomen eller situationer. Beskrivelsen för 

symbol- och formalismkompetensen innefattar förståelsen och användandet av 

symbolmässiga utsagor och uttryck, alltså hantera matematikens symbolspråk och formalism. 

Kommunikationskompetensen handlar om att eleven ska kunna kommunicera i, med och om 

matematik. Eleven ska bland annat kunna tolka andras matematiska presentationer och inneha 

en förståelse för dem. Slutligen beskriv hjälpmedelskompetensen som en kompetens som 

innefattar en förståelse för matematiska hjälpmedel, dess egenskaper och begränsningar. En 

reflektion kring användningen av dessa hjälpmedel är också en grund inom kompentensen 

(Helenius, 2006).  

Häggblom (2013) tar även upp om hur The Mathematics Learning Committee i USA 

beskriver matematisk kunskap i form av ett antal kompetenser (”mathematical proficiencies”). 

De kompetenser som KOM-projektet och The Mathematical Learning Committee beskriver 

kan liknas med varandra och handlar i stort om att elever inom matematik ska utveckla 

kunskap kring att formulera och lösa problem, analysera, diskutera och kommunicera kring 

matematik och att använda olika representationsformer och hjälpmedel. Att sätta ord på 

matematisk kunskap är även något som gjorts i Sveriges styrdokument, men istället för 

kompetenser talar man om förmågor. Dessa förmågor beskriver liksom nyss nämnda 

kompetenser matematisk kunskap, men på ett något annorlunda sätt. De matematiska 

förmågorna som framskrivs i den svenska läroplanen för grundskolan beskrivs nedan. 

2.1.2 Matematiska förmågor 

I syftet för ämnet matematik i svenska läroplanen för grundskolan, Lgr 11, nämns fem 

förmågor. Dessa förmågor är i sig fem centrala delar i ett matematiskt kunnande och de är 

följande: problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, räkneförmåga, resonemangsförmåga 

och kommunikationsförmåga. Utifrån Grevholm (2014), Häggblom (2013) och Lgr 11:s 

skrivelser om dessa förmågor definieras de som följande: 
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• Problemlösningsförmåga: Eleven kan tolka ett problem (bild, händelse, text) och 

sedan göra upp en god plan för hur man skulle kunna lösa problemet, genom strategier 

och metoder. 

• Begreppsförmåga: Eleven kan använda sig av olika matematiska begrepp och kan 

förstå, förklara och beskriva dessa. Eleven kan se samband mellan och jämföra olika 

begrepp. 

• Räkneförmåga: Eleven kan välja lämpliga beräkningsmetoder: huvudräkning, 

uppställning, överslagsräkning eller användning av digitala hjälpmedel (miniräknare, 

dator, ”padda”). 

• Resonemangsförmåga: Eleven kan föra och följa logiska matematiska resonemang.  

• Kommunikationsförmåga: Eleven kan samtala om, argumentera och redogöra för hur 

hen löst en uppgift och använda sig av olika matematiska uttrycksformer (bilder, 

symboler, tabeller, grafer etc.). Eleven kan också anpassa uttrycksformen till 

sammanhanget. 

Som tidigare nämnts behandlar dessa förmågor samma typ av kunskap som kompetenserna 

som definierats inom KOM-projektet och The Mathematical Learning Committe. Den 

Svenska läroplanen skriver dock ut fem förmågor till skillnad från kompetenserna som är åtta 

till antalet. Kompetenserna och förmågorna innefattar samma typ av kunskap, men 

förmågorna i den svenska läroplanen beskrivs något annorlunda än i exempelvis KOM-

projektet. Vissa förmågor innefattar flera kompetenser och därav blir det skillnad i antal. För 

att få en förtydligande bild över likheten mellan kompetenserna och förmågorna och hur de 

kan relateras till varandra följer här nedan en beskrivande illustration, där kunskapen först 

beskrivs med det ord som används i de svenska läroplanerna, och därefter med kursiverad stil 

beskrivs med KOM-projektet och The Mathematical Learning Committe benämningar av 

samma kunskap.  
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2.1.3 Hur de matematiska förmågorna kan ses i relation till matematiska kompetenser 
 

 

                                                                   Resonemangsförmåga 

                                                                 Resonemangskompetens, 

                                                                tankegångskompetens 

                  Problemlösningsförmåga      

                 Problemlösningskompetens, 

                    Modelleringskompetens 

                                                                                      Räkneförmåga 

                                                                                    Hjälpmedelskompetens  

                     Kommunikationsförmåga 

                    Kommunikationskompetens           

                                                                     Begreppsförmåga 

                                                                   Representations- 

                                                               kompetens, symbol- och 

                                                              formalismkompetens                                                   

                                                                                  

Figur 2. Författarnas illustration över hur förmågor och kompetenser överensstämmer. 

Det ska dock nämnas att vissa delar i beskrivningen av kompetenserna kan göra att de skulle 

kunna tänkas beröra delar av en annan förmåga än vad som visas i illustrationen ovan. 

Exempelvis handlar tankegångskompetensen bland annat om att besitta en god 

begreppskunskap och berör därför begreppsförmågan. Dock beskrivs tankegångskompetensen 

som en kompetens som handlar om att ställa, få och ha kunskap om matematiska frågor, där 

en begreppskunskap har setts mer som en grund för matematiska frågor. Därför har den 

kopplats till resonemangsförmågan.  

2.2 Samtalsbaserad problemlösning i matematik 

Under de senaste årtionden har språkets betydelse inom matematik lyfts fram som en viktig 

faktor för elevers matematiska lärande (Häggblom, 2013). I gällande kursplan för matematik 

läggs fokus på kommunikation i och om matematik (Skolverket, 2011). Där står det bland 
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annat att elever ska ges förutsättningar för att samtala, resonera och argumentera inom ämnet 

för att utveckla sitt matematiska lärande. 

Boaler (2011) tar upp användandet av matematiska diskussioner i grupp som ett möjligt 

arbetssätt för att utveckla elevers förståelse för ämnet matematik. Genom att elever får 

förklara sina matematiska lösningar, varför de har kommit fram till det svaret, varför svaret är 

logiskt och få möjlighet att försvara sina lösningar och val av metod utvecklar de sin 

matematiska resonemangsförmåga. Även Häggblom (2013) tar upp kommunikationens 

positiva effekter inom matematik, till exempel bidrar en matematisk diskussion inte bara till 

att utveckla elevernas matematiska resonemangsförmåga utan också att eleverna lär sig att 

lyssna på varandra, göra antaganden och formulera och lösa problem.  

En problemlösningsuppgift i matematik innefattar ett problem där eleven vill finna en lösning 

som inte är självklar vid första anblick. Den kräver ansträngning och tankeverksamhet och 

arbetsprocessen är indelad i flera steg (Häggblom, 2013; Grevholm, 2014). Vid 

problemlösning i matematik kan eleverna diskutera och resonera kring problemet, när de 

funnit en möjlig lösning kan de sedan samtala om vilken matematisk metod de använde sig 

av, om det finns fler lösningar och hur de bäst kan redovisa sin lösning och sina tankar för 

deras klasskamrater (Grevholm, 2014).  

2.3 Definition av centrala begrepp 

2.3.1 Matematiska förmågor 
I denna litteraturstudie relateras matematisk kunskap till de matematiska förmågor som går att 

finna i den svenska läroplanen Lgr11 under kursplanen inom ämnet matematik, vilket betyder 

att skolan ska tillhandahålla undervisning som gynnar utvecklingen av dessa förmågor hos 

elever. Framöver kommer begreppet matematiska förmågor att användas, även i de fall där 

begreppet matematiska kompetenser används. I sådana fall tolkas kompetenserna om till 

förmågor (se figur 2). 

2.3.2 Grupp 
Enligt Nationalencyklopedin (2017) är definitionen av en grupp en samling individer som har 

någon form av koppling till eller samhörighet med varandra. I den här studien definieras 

grupp som en konstellation med två eller fler elever. I viss undervisning i skolan arbetar 

elever med en mjukvara till datorn där de samarbetar med en virtuell person kring 

problemlösningsuppgifter. Detta definieras också som en form av grupp, då eleven och den 
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virtuella personen har en koppling till varandra då de arbetar och resonerar gemensamt kring 

problem.  

Grupparbete kan även ske online, alltså eleverna behöver inte befinna sig fysiskt på samma 

plats för att det ska definieras som grupparbete.  

3. Metod 

Avsnittet är uppdelat i fyra delar. Först följer en redogörelse för datainsamlingen, sedan hur 

det insamlade materialet hanterades, för att avslutas med två avsnitt kring reliabilitet och 

validitet samt etiska riktlinjer.  

3.1 Metod för datainsamling 

För att svara på litteraturstudiens forskningsfråga var första steget att utveckla tydliga kriterier 

och metoder för sökning och urval. Eriksson Bajaras, Forsberg och Wengström (2013) skriver 

om hur en systematisk litteraturstudie bygger just på ett insamlat material av tidigare 

genomförda empiriska studier.  

3.1.1 Digitalt urval 

Vid insamling av data användes Web of Science (WoS), som är en databas som endast 

innehåller vetenskapligt granskat material. För att finna artiklar med relevans för 

forskningsfrågan genomfördes flertalet sökningar i databasen med olika möjliga sökord.  

Eftersom grunden till litteraturstudien är internationell forskning var sökorden formulerade på 

engelska. Sökningsprocessen utgick från fem centrala teman för litteraturstudien och som 

arbetats fram för att kunna besvara forskningsfrågan: förmågor, problemlösning, lärande, 

grupp och matematik. Intresset låg i att hitta artiklar som behandlade var och en av dessa fem 

teman, vilket gjorde att den booleska operatorn AND användes för att säkerhetsställa detta. 

Eriksson Bajaras et al. (2013) skriver att AND används mellan sökord för att resultatet ska 

innefatta en kombination av sökorden, till skillnad från OR som används för att resultatet ska 

innefatta något av sökorden. Genom att koppla ihop dessa teman med AND blev därför 

resultatet smalare i jämförelse med om operatorn OR används, och samtliga teman 

behandlades i varje artikel. Inom varje tema formulerades även olika uttryck/begrepp som i 

sig utgjorde synonymer till teman, som sedan sammankopplades med den booleska operatorn 

OR. Asterisk användes för att inte någon specifik böjning av ord inom varje tema skulle 

uteslutas; exempelvis collab* inom temat grupp som genom asterisk innefattar ord såsom 

collaborate, collaboration och collaborative.   
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Ett flertal sökningar genomfördes, bland annat gjordes nya sökningar på grund av att nya 

synonymer till sökorden uppmärksammades under litteraturöversiktens gång. Sökord 

prövades också som sedan förkastades, bland annat sökordet ”individual”. Ordet förkastades 

på grund av att sökresultatet blev för brett och eftersom målet med sökningen inte var att få 

fram artiklar som endast berörde enskilt arbete. Nya sökningar genomfördes också för att få 

fram ett bredare resultat. Exempelvis valdes ett större tidsspann än vad det från början var 

tänkt (2000–2017). Det slutgiltiga tidsspannet sträckte sig mellan åren 1999–2017. Eriksson 

Bajaras et al. (2013) skriver att forskning kan sägas vara färskvara när det gäller 

praxisforskning, vilket är ytterligare en anledning till att utgivningsgränsen för artiklar var år 

1999 och inte tidigare år än så. 

Den slutliga söksträngen blev: Math* AND (“problem solv*” OR problem* OR solv*) AND 

(skill* OR competenc* OR “21 century skill*” OR “twenty first century skill*” OR capabilit* 

OR abilit*) AND (learn* OR “learn* outcome*” OR “teach* outcome*” OR educat* OR 

knowledge*) AND (collab* OR cooperat* OR group* OR pair* OR interact* OR peer*). 

Den slutliga sökningen gav 256 träffar. Inkluderingskriterierna artiklar, engelska som språk 

och ”educational research” användes. Ingen exkludering gjordes utifrån studiers metodansats 

eftersom forskningsfrågan tidigare kan ha studerats utifrån både en kvantitativ och en 

kvalitativ ansats. 

3.1.2 Manuellt urval 

Av de 256 artiklar som sökningen gav blev det efter det manuella urvalet 34 artiklar kvar. Det 

manuella urvalets arbetsgång skedde på följande sätt: först lästes artiklarnas rubriker och 

sedan i nästa steg lästes kvarvarande artiklars abstract, i båda stegen exkluderades de artiklar 

som inte berörde litteraturstudiens syfte. Om det utifrån läsning av abstract rådde tvivel om 

ifall artikeln behandlade litteraturstudiens intresseområde (t.ex. att begrepp såsom 

problemlösning och grupparbete inte användes) lästes artikelns metod mer grundligt. Metoden 

lästes inte om det utifrån endast läsning av rubrik och abstract kunde tydas att den inte 

behandlade intresseområdet för denna litteraturstudie (t.ex. när det i abstract tydligt framgick 

att elever endast utför individuellt arbete). 
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Inkluderingskriterier 

Ämne Matematik. 

Deltagare Deltagarna ska vara mellan 6–16 år. Fokus på elevers lärande, inte lärares 

lärande. 

Arbetssätt Helklassundervisning. Eleverna arbetar med problemlösning genom 

grupparbete. 

 

Artiklarna skulle behandla ämnet matematik och elevers lärande skulle vara i fokus. Artiklar 

som behandlade flera ämnen, där matematik var ett av dem, inkluderades. Däremot 

exkluderades artiklar som behandlade flera ämnen, där matematik endast hade använts som 

medel för att utveckla kunskap i det andra ämnet. Exempelvis sållades artiklar bort där 

matematik användes som medel för att utveckla elevers kunskap i fysik.  

Åldern på deltagarna grundar sig på den åldersgrupp som innefattas av den svenska 

läroplanen för förskoleklass till årskurs 9. Förmågorna listas och förklaras i kursplanen för 

matematik, som är en del av läroplanen. Artiklar med elevers lärande som fokus inkluderades, 

vilket gjorde att exempelvis att artiklar som berörde lärares lärande exkluderades.  

Arbetssättet som artiklarna skulle innefatta var problemlösning i grupparbete. Trots att 

söksträngen i det digitala urvalet innefattade temat grupparbete och tillhörande synonymer 

kom ändå artiklar som behandlade problemlösning som sker enskilt med. Dessa artiklar 

sållades bort i det manuella urvalet. Undervisningen skulle vara helklassundervisning, det 

skulle inte vara fokus på exkluderande aktiviteter utanför klassrummet. Exempelvis 

exkluderades artiklar som endast berörde eller studerade arbetet i fokusgrupper, 

specialundervisning eller liknande.    

3.2 Metod för analys 

När de 34 artiklarna var utgallrade genomfördes sedan nästa steg, genom att sammanställa 

och analysera det insamlade materialet.  

Samtliga artiklars fokus låg på utvecklingen av elevernas matematiska förmågor och inom 

artiklarna och dess studier arbetade eleverna i grupp med problemlösning. Det ska nämnas att 

i vissa studier gjordes en jämförelse mellan elever som arbetade i grupp och elever som 

arbetade enskilt men i varje artikel och dess studie skedde det någon form av grupparbete. 

Ingen av artiklarna inom denna litteraturstudie ger ett heltäckande bidrag till studiens syfte 

och forskningsfråga. Resultatet inom varje artikel ger alltså inte ett fullständigt bidrag till hur 
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en undervisning som bygger på problemlösning i grupp påverkar elevernas matematiska 

förmågor. Artiklarna och dess studiers resultat bidrar däremot med mindre delar som 

tillsammans utgör ett mer heltäckande bidrag till syftet och forskningsfrågan. Utifrån en 

analys av materialet kunde det urskiljas tre huvudteman, där varje tema utgörs av artiklar som 

behandlade respektive tema med bakgrund i problemlösning i grupp och vad som påverkade 

elevers kunskapsutveckling i matematik i relation till matematiska förmågor. 

Utifrån materialet i databassökningen, de 34 artiklarna, granskades vardera studies motiv, 

syfte, metod, undervisningsupplägg, gruppsammansättning, vilka matematiska förmågor som 

påverkats enligt studiens resultat, resultatet i sig samt förslag på vidare forskning. Detta fördes 

in i tabellen som finns i bilaga 2. Till att börja med lästes varje artikels abstract, för att utifrån 

det få fram innehåll till delarna, till exempel resultatet. Sedan fanns det mer eller mindre ett 

behov att söka vidare i artikeln och då i artikelns metod, resultat och/eller diskussion för att 

kunna föra in varje artikels delar som söktes i tabellen. När alla artiklar var införda i tabellen 

skapades det möjligheter för att upptäcka olika mönster utifrån studiernas resultat. 

Exempelvis kunde elever använda tekniska hjälpmedel när de arbetade med problemlösning i 

grupp. Analysen som sedan gjordes skedde i två steg.  

I det första steget hittades mönster i olika faktorer som kan påverka elevers matematiska 

förmågor och utveckling när de arbetar med problemlösning i grupp, vilket syftade till att 

skapa en översiktlig bild av fältet. Uppdelningen av artiklarna skedde i detta första steg i två 

delar. Först urskildes ett övergripande mönster, sju av artiklarna behandlade problemlösning 

som arbetssätt, på längre sikt och på uppgiftsnivå, och hur den kan påverka elevernas 

matematiska förmågor och utveckling, 22 av artiklarna behandlade användandet av olika 

stödstrukturer och hjälpmedel i undervisningen och hur de kan påverka elevers matematiska 

förmågor och utveckling och sex av artiklarna behandlade hur gruppsammansättningen i sig 

kan påverka elevers matematiska förmågor och utveckling. Dessa tre övergripande mönster 

fick tillsammans utgöra de tre huvudteman som utgör resultatet i denna litteraturstudie.  

Sedan inom varje huvudtema gick det att urskilja två till tre underteman, där varje undertema 

utgörs av artiklar som behandlade olika delar inom respektive huvudtema. Inom huvudtemat 

Problemlösning som arbetssätt, på längre sikt och på uppgiftsnivå urskildes underteman: 

problemlösning som arbetssätt under en längre tid och problemlösningsuppgifternas 

utformning. Inom huvudtemat stödstrukturer och hjälpmedel urskildes underteman: 

stödstrukturer till elever, stödstrukturer till läraren och tekniska hjälpmedel. Inom huvudtemat 

gruppsammansättning urskildes underteman: par, tre eller fler elever och olika 
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kunskapsnivåer. Det ska nämnas att de olika underteman i viss mån gick in i varandra men att 

det i studiernas resultat har redovisats kring det aktuella undertemat, exempelvis har eleverna 

i vissa studier inom undertemat tekniska hjälpmedel arbetat i par och individuellt. Dock 

redovisades inte gruppsammansättningens påverkan i de resultaten. Alltså har artiklarna 

sorterats in i teman utifrån vad resultatavsnitten i de olika studierna har redovisat kunskap 

kring.  

I det andra steget undersöktes det vilka matematiska förmågor som påverkas inom varje 

huvudtema och tillhörande underteman. I flera av artiklarna och dess studiers resultat 

användes inte begreppet förmåga utan istället kunde begreppet kompetens användas. I dessa 

fall sågs det till beskrivningen av de olika förmågorna, som redovisats i avsnitt 2.1.2., och 

kompetensen som den aktuella studiens resultat skrivit om kopplades till en matematisk 

förmåga (se figur 2). I andra fall användes endast begreppen resonemang, kommunikation och 

problemlösning men de benämndes inte som förmågor, i sådana fall sågs en utveckling av 

elevers resonemang som en utveckling av just deras resonemangsförmåga, en utveckling av 

elevers problemlösning sågs som en utveckling av deras problemlösningsförmåga och en 

utveckling av elevernas kommunikation sågs som en utveckling av deras 

kommunikationsförmåga. När det gällde begreppsförmågan och räkneförmågan så användes 

inte dessa begrepp ordagrant i någon av artiklarna och dess studiers resultat. När det i 

resultatet redovisas för att en utveckling av elevers räkneförmåga eller begreppsförmåga skett 

så är det utifrån skrivelser i artiklarna och dess studiers resultat som gått hand i hand med 

denna litteraturstudies definition av dessa förmågor, alltså vad som innefattas i 

begreppsförmågan och räkneförmågan (se avsnitt 2.1.2).  

Utifrån ovanstående mer övergripande bild genomfördes sedan en fördjupning inom de tre 

huvudteman som nämnts ovan. Dessa tre huvudteman utgör var för sig en viktig del i 

besvarandet av denna litteraturstudies forskningsfråga och tillsammans kan de tänkas bidra 

med viktig kunskap i relation till syftet. Av de sju artiklar som utgjorde huvudtemat ” 

problemlösning som arbetssätt, på längre sikt och på uppgiftsnivå och dess påverkan på 

elevers matematiska förmågor” lästes två grundligt. Av de 22 artiklar som utgjorde 

huvudtemat ”stödstrukturer och hjälpmedel och dess påverkan på elevers matematiska 

förmågor” lästes fyra grundligt. Av de sex artiklar som utgjorde huvudtemat 

”gruppsammansättningen och dess påverkan på elevers matematiska förmågor” lästes tre 

artiklar grundligt. 
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En strävan fanns att ha en någorlunda lika fördelning i antal djuplästa artiklar mellan de tre 

huvudteman och dess underteman, då varje tema i sig sågs som ett lika viktigt bidrag till 

studiens syfte och forskningsfråga. Inom varje undertema djuplästes en eller två artiklar som 

tillförde mycket kunskap eller hade ett intressant perspektiv eller dylikt. Det kunde 

exempelvis handla om att artikeln behandlade två instruktionsmaterial istället för ett, under 

underteman stödstrukturer till elever och stödstrukturer till läraren.  

Det kommer att redovisas för samtliga 34 artiklar och deras resultat utifrån de tre huvudteman 

och underteman i resultat- och analysdelen i avsnitt 4.   

3.3 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet inom litteraturstudier handlar om en mätmetods förmåga att tillhandahålla samma 

resultat oavsett antal mätningar, om det fenomen som mäts är konstant (Eriksson Bajaras et 

al., 2013). Utifrån ovanstående metodavsnitt och det faktum att det tydligt redogörs för de 

steg som gjorts vid insamlandet av artiklar kan denna litteraturstudie anses ha hög reliabilitet. 

Söksträngen och kriterier för inkludering har redovisats, vilket gör att sökningen går att 

replikera.  

 

Validitet inom litteraturstudier handlar om att det man avser att mäta också mäts. 

Mätinstrumentet och dess innehåll ska noga övervägas, diskuteras och laboreras kring för att 

undvika systematiska mätfel (Eriksson Bajaras et al., 2013). Arbetet kring skapandet av 

söksträngen har varit grundligt, bland annat har sökord lagts till, bearbetats och tagits bort. 

Detta har bidragit till att artiklar som berör det denna litteraturstudie har för avsikt att 

undersöka har synliggjorts och gett en överblick över forskningsområdet. Utifrån ovanstående 

kan litteraturstudiens validitet anses kunna stärkas. 

3.4 Etiska riktlinjer 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att se till den etik och moral som finns inom forskning. 

Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra allmänna huvudkrav på forskning; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Sammanfattningsvis handlar de 

om att de berörda ska bli informerade om forskningens syfte, de ska själva få ta beslut om 

deltagandet, uppgifter om de deltagande ska behandlas med konfidentialitet och inte användas 

till annat än forskningens ändamål. Litteraturen till studien är inhämtad från databasen Web of 

Science (WoS) som endast innehåller vetenskapligt granskat material, vilket gör att 

ovanstående krav kan antas vara uppfyllda.  
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Inga artiklar har exkluderats utifrån resultat, vilket överensstämmer med det Eriksson Bajaras 

et al., (2013) skriver om vikten av att inte vinkla sökningen åt ett visst håll. Detta är något 

som annars skulle anses vara oetiskt i forskningssammanhang, och är särskilt viktigt i en 

systematisk litteraturstudie eftersom det är en sammanställning av forskning inom ett 

forskningsområde. 

4. Resultat och analys 

Av de 34 artiklar som litteraturstudiens material består av har samtliga artiklar fokus på 

utvecklingen av elevernas matematiska kunskap. Matematisk kunskap, definierat i denna 

litteraturstudie som de fem matematiska förmågorna, påverkas av olika aspekter i 

undervisningen. Övervägande del av artiklarna var interventionsstudier, innefattande 

experiment- och kontrollgrupper som fick utföra ett skriftligt för- och eftertest för att mäta 

elevernas matematiska förmågor. Utöver interventionsstudierna har även artiklarna byggt på 

lektionsstudier, där ofta observationer gjordes, och en formativ utvärdering byggd på en 

kvalitativ studie. Vad som gått att se vid en översikt av i vilka länder dessa studier har 

genomförts är att det är en relativt stor spridning på antal studier och i vilka länder dessa har 

genomförts. 14 av de artiklar som inkluderats har genomförts i något europeiskt land där 

Tyskland är det land där det genomförts flest studier, fyra stycken. Länder i Asien har bidragit 

med nästan lika många studier (13 stycken), varav Taiwan var det land där det genomförts 

flest, sex stycken. Utifrån att endast se till det land som genomfört flest studier av de som 

inkluderats har det i USA genomförts nio studier. Årtalen då studierna utgivits finns det en 

stor spridning på och därför har det inte gått att se något visst mönster i utgivningsåren. Det 

enda som urskiljer sig är att ingen forskning utgavs år 2000 samt mellan år 2003-2005.  

Nedan följer en presentation av de teman som konstruerats utifrån sammanställningen av 

denna litteraturstudies material. Samtliga tre huvudtema har som tidigare nämnts underteman. 

Initialt presenteras först huvuddragen i varje huvudtema, därefter presenteras en eller två 

artiklars resultat inom varje undertema mer ingående för att ge läsaren en fördjupad förståelse 

för undertemat.  

Huvudteman med tillhörande underteman 

• Artiklar som undersöker problemlösning som arbetssätt, på längre sikt och på 

uppgiftsnivå, och hur det kan påverka elevers matematiska förmågor 

- Problemlösning som arbetssätt under en längre tid 
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- Problemlösningsuppgifternas utformning 

 

• Artiklar som undersöker tillgång till stödstrukturer och hjälpmedel och hur det kan 

påverka elevers matematiska förmågor 

-  Stödstrukturer till elever 

- Stödstrukturer till läraren 

- Tekniska hjälpmedel 

 

• Artiklar som undersöker gruppsammansättningen och hur det kan påverka elevers 

matematiska förmågor 

- Par 

- Tre eller fler elever 

- Olika kunskapsnivåer 

4.1 Problemlösning som arbetssätt, på längre sikt och på uppgiftsnivå 

Effekten av att arbeta med problemlösning under en längre tid är något som två av artiklarna i 

denna kategori undersökte, och fem studier undersökte effekten av att arbeta med ett problem 

med en tillhörande metod, och således undersökte undervisningens utformning på 

uppgiftsnivå. 

Dessa två underkategorier som gått att finna kommer nedan att presenteras mer ingående. 

4.1.1. Problemlösning som arbetssätt under en längre tid 

Två artiklar behandlade undervisningens utformning under en längre tid, vilket då har handlat 

om en viss utformning av undervisningen i problemlösning under en längre tid och dess 

påverkan på elevers matematiska förmågor. Undervisningen utformades i båda studierna 

utifrån ett problemcentrerat arbetssätt, alltså problemlösning som arbetssätt, där 

kommunikationen kring matematik stod i fokus (Topping, Miller, Murray, Henderson, 

Fortuna och Conlin, 2011; Cain, 2002). Den ena studien av Cain (2002) var en kvalitativ 

studie där artikeln byggt på en formativ utvärdering av arbetssättet, studien pågick under två 

års tid. Den andra studien av Topping et al. (2011) var en interventionsstudie där effekten av 

arbetssättet undersöktes, även här pågick studien under två års tid. I Topping et al.s (2011) 

studies resultat framgick det inte att elevernas matematiska förmågor utvecklats. Däremot 

visade Cains (2002) studies resultat att elevernas problemlösningsförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga utvecklats. 
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Cains (2002) studie var en kvalitativ studie som hade som syfte att utvärdera ett flerårigt 

undervisningsupplägg vid namn ”Connected Mathematics Project” (CMP). CMP är ett 

standardbaserat och problemcentrerat undervisningsupplägg som är långsiktigt och är tänkt att 

sträcka sig från årskurs 6–8. Undervisningsupplägget bygger på att eleverna i 

matematikundervisningen arbetar utifrån ett visst begrepp, vilket närmare bestämt går ut på att 

eleverna arbetar utifrån ett visst mönster och själva ska finna lösningen på ett problem, utan 

på förhand givna strategier från läraren. Istället har eleverna tillgång till konkret material och 

varandra. Eleverna ska samla data och lösa verklighetsbaserade problem i grupp och genom 

detta ska de försöka hitta mönster och relationer inom matematik. Lärarna introducerar 

problemet, men ger inte algoritmer att memorera eller kopiera, så eleverna måste alltså 

tillsammans komma fram till vilken strategi de ska använda. Lärarna ska inta en vägledande 

roll för att på så sätt få eleverna att komma fram till lösningarna. Inom 

undervisningsupplägget sätts det stor fokus på att eleverna ska sätta ord på sina tankar, 

tekniker och strategier. Resultatet i Cains (2002) kvalitativa studie av CMP visade att på de 

skolor som använt CMP i undervisningen har det bland annat bidragit till att eleverna har fått 

en djupare förståelse för matematiska begrepp. Alltså, genom att arbeta med problemlösning 

under flera årskurser har det påverkat elevernas matematiska förmågor positivt. Denna 

utveckling av elevers förståelse av matematiska begrepp kan kopplas till den svenska 

läroplanens begreppsförmåga, utifrån hur den har definierats i denna litteraturstudie. Genom 

att eleverna tillsammans fick arbeta fram passande strategier och lösningar till olika problem, 

med endast vägledning från läraren, bidrog det till att elevernas problemlösningsförmåga, 

kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga utvecklades. Majoriteten av eleverna och 

lärarna som ingick i programmet under tiden då Cain (2002) genomförde sin studie ställde sig 

positiva till programmet. Vissa av lärarna ansåg dock att programmet hade för lite fokus på 

baskunskaper såsom multiplikationstabellen. Inom programmet fick också eleverna 

hemuppgifter, vilka eleverna ibland tyckte var svåra att lösa på egen hand eftersom de inte 

hade tillgång till något stöd. Cain (2002) avslutade sin studie med att förtydliga att ett 

program eller ett undervisningsupplägg inte kan lösa de problem som finns gällande 

matematikundervisningen och de stora kunskapsskillnaderna som finns, men menar att i just 

det området och på de skolor som hon utvärderat har det undervisningsupplägget verkat 

fungera med goda resultat. Vidare togs det även upp att de effekter på utveckling av 

förmågorna inte kan fastställas på alla skolor som använder sig av programmet, utan att det 

där krävs ett arbete med programmet under en längre tid för att kunna dra sådana slutsatser. 
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4.1.2. Problemlösningsuppgifternas utformning 

Fem artiklar behandlade undervisningens utformning på uppgiftsnivå, vilket då har handlat 

om problemlösningsuppgifternas utformning och dess påverkan på elevers matematiska 

förmågor. Artiklarna behandlade dels ämnesöverskridande problemlösningsuppgifter, som 

beskrevs som problem som inte specifikt behandlade ett ämne (Shyu, 1999; Buchwald, 

Fleischer & Leutner, 2015) och ostrukturerade problemlösningsuppgifter, som beskrevs som 

problem som ställer krav på eleverna att både definiera problemet och vad som krävs för att 

lösa det (Hong & Kim, 2016). Uppgifterna kunde också innehålla olika antal ledtrådar 

(Kramarski & Freidman, 2014). Slutligen kunde problemlösningsuppgifterna bygga på att de 

inte hade ett givet svar och uppmuntra till resonemang. Syftet med uppgifterna var också att 

uppnå intersubjektivitet (Nathan, Eilam & Sueyon, 2007). Intersubjektivitet uppstår när 

medlemmar av en grupp delar en uppfattning kring något, i detta fall att uppnå en förståelse 

för varandra och varandras tankar och lösningar. Fyra av artiklarna innehöll 

interventionsstudier, där effekten av problemlösningsuppgifternas utformning studerades 

(Buchwald et al., 2015; Hong & Kim, 2016; Kramarski & Freidman, 2014; Shyu, 1999). Den 

femte byggde på en lektionsstudie (Nathan et al., 2007). 

Fyra studiers resultat påvisade positiva effekter på elevers problemlösningsförmåga 

(Buchwald et al., 2015; Hong & Kim, 2016; Kramarski & Freidman, 2014; Shyu, 1999). De 

två studier som behandlat ämnesöverskridande problemlösningsuppgifter redovisade endast 

en utveckling av elevers problemlösningsförmåga (Shyu, 1999; Buchwald et al., 2015). När 

undervisningen utformades kring ostrukturerade problem visade resultatet även att elevers 

räkneförmåga utvecklats (Hong & Kim, 2016) och när undervisningen utformades kring 

uppgifter med olika antal ledtrådar visade resultatet, utöver problemlösningsförmågan, en 

utveckling av elevers resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Kramarski & 

Freidman, 2014). Slutligen redovisade Nathan et al.s (2007) lektionsstudie inga resultat kring 

en utveckling av elevers matematiska förmågor.   

I Kramarski och Freidmans (2014) interventionsstudie studerades det kring hur olika typer av 

uppmaningar påverkar elevers förmåga att lösa problem. Studiens syfte grundade sig bland 

annat i vad National Council of Teachers and Mathematics (2000) och OECD (2003) påvisat; 

att många elever saknar kunskaper och färdigheter för att lösa matematiska problem, och kan 

ha svårigheter i alla steg vid lösningen; från det inledande skedet, genom planeringen av 

problemet, fram till slutskedet då reflektion över lösningen och dess rimlighet görs. Därmed 

ville Kramarski och Freidman (2014) undersöka hur olika mängder givna uppmaningar och 
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ledtrådar vid problemlösning påverkar elevers förmåga att lösa matematiska problem och 

deras matematiska kunskapsutveckling. I studien användes ett datorprogram som eleverna i 

randomiserade par arbetade med och där de löste 15 olika matematiska problem, där 

svårighetsgraden ökade med varje nytt problem. Programmet innefattade tre olika versioner, 

som utformade tre testgrupper, där varje version gav olika antal ledtrådar till eleverna när de 

löste problem. I ena gruppen fick eleverna vid behov be om ledtrådar vid lösningen av 

problemet, i den andra gruppen visades ledtrådarna utan att eleverna bad om dem och i den 

tredje gruppen fick eleverna inga ledtrådar alls. I de två grupperna där eleverna hade tillgång 

till ledtrådar kunde de även be om ytterligare förklaringar kring uppgiften, vilket den tredje 

gruppen inte hade tillgång till. Innan eleverna började arbeta i programmet med 

problemlösningsuppgifterna fick de instruktioner kring hur de skulle arbeta med och ta sig an 

problemen tillsammans med sin partner. De blev instruerade att försöka lösa de eventuella 

meningsskiljaktigheter kring lösningen av problemet som kunde uppstå i paren genom 

diskussion. Även om eleverna var överens om lösningen av problemet uppmuntrades de ändå 

till att diskutera med varandra. Under tiden eleverna arbete med problemen hade de en 

forskarassistent med sig, som hade som uppgift att förklara för eleverna hur man kan lära sig 

tillsammans med andra genom att använda datorprogrammet. Assistenten påminde också 

eleverna under arbetets gång att resonera och diskutera med varandra om deras tankegångar 

kring lösningarna till problemen. Forskarna fick i sitt resultat fram att genom att eleverna fick 

ledtrådar i programmet påverkades deras matematiska förmågor positivt. Vad som även 

framgick var att de elever som fick de oombedda ledtrådarna påvisat störst utveckling i deras 

lösningar av problemen, vilket uppmärksammades under det individuella eftertestet som 

eleverna genomförde två veckor senare. Resultatet visade också att eleverna utvecklat sin 

problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga.  

4.2 Tillgång till stödstrukturer och hjälpmedel 

Effekten av olika stödstrukturer till elever i undervisningen kring problemlösningen är något 

som åtta av artiklarna i denna kategori undersökte. I fem av studierna undersöktes 

stödstrukturer till läraren och slutligen finns det nio artiklar som undersökte effekten av att 

arbeta med tekniska hjälpmedel i undervisningen kring problemlösningen.  

Dessa tre underkategorier som gått att finna kommer nedan att presenteras mer ingående. 
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4.2.1 Stödstrukturer till elever 

Åtta artiklar behandlade olika stödstrukturer till eleverna och dess påverkan på elevers 

matematiska förmågor när de arbetade utifrån dem i undervisningen. I sex av studierna bestod 

stödstrukturerna av olika skriftliga instruktionsmaterial (Csikos, Szitanyi & Kelemen, 2012; 

Gabriele & Montecinos, 2001; Kramarski, 2008; Mullins, Rummel & Spada, 2011; Ridlon, 

2009; Schukajlow, Krug & Rakoczy, 2015). Två andra studier undersökte effekten av 

databaserade stödstrukturer (Hohn & Frey, 2002; Rummel, Mullins & Spada, 2012). Alla 

olika former av stödstrukturer i undervisningen syftade till att ge stöd och vägledning till 

eleverna inom deras arbete med problemlösning. Ett av instruktionsmaterialen i en studie 

bestod av instruktioner kring användning av olika visuella representationer vid redovisning av 

lösningar till problemlösningsuppgifter, så som en redovisning med tillhörande bilder eller en 

redovisning med tillhörande konkret material (Csikos et al. 2012). I den andra studien bestod 

instruktionsmaterialet av instruktioner där eleverna skulle fokusera på att analysera och 

diskutera olika felaktiga lösningar och instruktioner där elevernas tänkande skulle 

synliggöras, så det blev mer tydligt och specifikt för dem (Kramarski, 2008). I den tredje 

studien av Mullins et al. (2011) var instruktionsmaterialet antingen processinriktat eller 

begreppsinriktat. Processinriktade instruktioner handlade om hur elever skulle gå vidare i 

problemlösningsprocessen och begreppsinriktade instruktioner handlade om hur elever skulle 

förstå begrepp. Den fjärde studien behandlade instruktionsmaterial som var avsett att 

frambringa antingen ett fokus på lärande eller ett fokus på prestation (Gabriele & Montecinos, 

2001). Den femte studien studerade effekten av instruktioner i form av att hitta fler lösningar 

till ett problem, och hur det kan påverka elevers kompetensförmåga och 

problemlösningsförmåga (Schukajlow et al., 2015). Kompetensförmåga definieras i denna 

studie som en del i räkneförmågan. Slutligen i den sjätte studien, gjord av Ridlon (2009), 

jämfördes två olika instruktionsmaterial (PCL och E-P). Inom PCL instruerades eleverna att 

diskutera uppgifterna i grupp och helklass, för att sedan genomföra en enskild presentation av 

deras lösning. Eleverna instruerades till att själva bedöma lösningarna och diskutera kring 

dem. Alla åtta artiklarna byggde på interventionsstudier, där effekten av olika stödstrukturer 

till eleverna i undervisningen undersöktes.  

Varken studien av Rummel et al. (2012) och studien av Hohn och Frey (2012) redovisade 

några resultat kring en utveckling av elevers matematiska förmågor.  Fem av studierna där 

stödstrukturerna bestod av instruktionsmaterial påvisade i sitt resultat att elevernas 

problemlösningsförmåga utvecklats (Csikos et al., 2012; Gabriele & Montecinos, 2001; 
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Kramarski, 2008; Ridlon, 2009; Schukajlow et al., 2015). Kramarski (2008) 

uppmärksammade även i sin studies resultat att elevernas metakognitiva förmåga hade 

utvecklats. Artiklarna av Mullins et al. (2011) och Schukajlow et al. (2015) redovisade en 

utveckling av elevernas räkneförmåga. Räkneförmågan utvecklades när de arbetade med det 

processinriktade instruktionsmaterialet i Mullins et al.s (2011) studie.  

Mullins et al.s (2011) artikel behandlade alltså två olika stödstrukturer, ett processinriktat 

instruktionsmaterial och ett begreppsinriktat instruktionsmaterial. I studien studerades det hur 

ett arbete i grupp under dessa två förutsättningar kan påverka utvecklingen av matematiska 

förmågor. Forskarna undersökte detta genom att jämföra fyra olika förutsättningar och dess 

effekt, antingen arbetade eleverna individuellt eller i grupp med ett begreppsinriktat 

instruktionsmaterial eller så arbetade eleverna individuellt eller i grupp med ett processinriktat 

instruktionsmaterial. I studien av Mullins et al. (2011) definieras processinriktad kunskap som 

förmågan att genomföra en arbetsprocess i mindre steg för att nå fram till en lösning. 

Begreppsinriktat kunskap definieras i studien som en förståelse kring ett problem men också 

förståelsen av detta problems mindre delar och dess relationer till varandra. Det handlade då, i 

den aktuella studien, om hur olika ekvationer kan framställas och utformas på olika sätt, till 

exempel i en längre text (”Lisa hade ett äpple och Kalle hade två äpplen) eller i en enkel 

ekvation (”1+2”). Resultatet av Mullins et al.s (2011) studie visade att felfrekvensen var lägre 

för de elever som arbetade i grupp under både begreppsinriktade och processinriktade 

förhållanden. Dock fanns det stora skillnader vid jämförelse mellan de olika förhållandena.  

Att arbeta i grupp med det begreppsinriktade instruktionsmaterialet främjade effektiva 

inlärningsprocesser. Eleverna lade ner mer tid på varje uppgift i jämförelse med de elever som 

arbetade enskilt, vilket i sig förbättrade deras läranderesultat. Eleverna var mer engagerade 

och arbetade tillsammans med uppgifterna och uppnådde de högsta resultaten i eftertestet i 

slutet av studien, i jämförelse med de andra grupperna som antingen arbetat enskilt eller med 

det processinriktade instruktionsmaterialet. Ett arbete i grupp främjade dock inte effektiva 

inlärningsprocesser när eleverna arbetade med det processinriktade instruktionsmaterialet utan 

elevernas samverkan med varandra fungerade dåligt. De förklarade knappt sina 

felkorrigeringar för sin partner och hade fler antal försök och fel i jämförelse med de elever 

som arbetade individuellt med det processinriktade materialet. Eleverna som arbetade med det 

processinriktade kunskapsmaterialet lade ner mindre tid på varje uppgift i jämförelse med de 

elever som arbetade enskilt som istället la ner mer tid på varje uppgift. Vilket kan tyda på att 

ett samarbete i grupp inte har främjat ett ömsesidigt utarbetande av det processinriktade 
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materialet, enligt Mullins et al. (2011). Eleverna löste ofta uppgiften själv om de visste svaret 

och hade svårt att förmedla det till sin gruppkamrat, gruppkamraten drar därför inte lika 

mycket nytta av inlärningsmöjligheterna. Sammanfattningsvis visade resultatet att elevernas 

begreppsförmåga utvecklades. Dock visade resultatet att ett arbete i grupp med ett 

processinriktat kunskapsmaterial påverkade elevernas samarbete, och därigenom deras 

möjlighet till kunskapsutveckling, negativt.  

4.2.2 Stödstrukturer till läraren 

Sex artiklar behandlade olika stödstrukturer till läraren och dessa stödstrukturers påverkan på 

elevers matematiska förmågor i undervisningen. I samtliga studier bestod stödstrukturerna av 

olika skriftliga instruktionsmaterial. En av artiklarna behandlade instruktionsmaterial som 

innehöll instruktioner kring hur stor plats och hur mycket stöd läraren skulle ge, alltså om hen 

skulle finnas med hela tiden under arbetets gång eller endast i slutet (Kapur & Bielaczye, 

2012). Fyra andra artiklarna behandlade instruktionsmaterial som utgick ifrån ett 

strategibaserat förhållningssätt (Gillies & Haynes, 2011; Griffin & Jitendra, 2009; Griffin, 

Jitendra, Deatline-Buchman & Szesniak, 2007; Ramanrain, 2014). Det ena strategibaserade 

instruktionsmaterialet innehöll strategiska frågeställningar som läraren skulle informera 

eleverna kring och instruera eleverna att ställa strategiska frågor till varandra (Gillies & 

Haynes, 2011). Strategiska frågeställningar är frågor som syftar till att föra eleven framåt i sitt 

lärande och handlar till exempel om frågor som uppmuntrar till ett mer beskrivande svar kring 

en lösning och frågor som uppmuntrar till eftertanke kring en lösning. I studien av Ramanrain 

(2014) undersöktes effekten av instruktionsmaterial där läraren instruerades att uppmuntra till 

kommunikation mellan eleverna kring deras lösningar. Slutligen har de två andra studierna 

genomförts av Griffin och Jitendra (2009) och Griffin et al. (2007) som i ena studien har 

undersökt ett strategibaserat instruktionsmaterial och dess påverkan på elevers matematiska 

förmågor (Griffin et al., 2007) och i den andra studien har undersökt två strategibaserade 

instruktionsmaterial och även jämfört dom med varandra (Griffin & Jitendra, 2009)  

I nästan samtliga av artiklarna redovisades ett resultat av en utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga (Gillies & Haynes, 2011; Griffin & Jitendra, 2009; Griffin et al., 

2007; Ramanrain, 2014). I studien av Kapur och Bielaczye (2012) påvisade forskarna i sitt 

resultat att elevernas begreppsförmåga utvecklats, genom att lärarna fått instruktioner kring 

sin roll under arbetets gång. I Gillies och Haynes (2011) studie hade, utöver 

problemlösningsförmågan, även resonemangsförmågan utvecklats. Där hade eleverna fått 

arbeta med strategiska frågeställningar.  I Griffins och Jitendras (2009) och Griffin et al.s 
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(2007) studie visade resultatet att en utveckling av både problemlösningsförmågan och 

räkneförmågan skett, genom de strategibaserade instruktionsmaterialen.  

Griffin och Jitendra (2009) artikel behandlar alltså två olika strategibaserade 

instruktionsmaterial, SBI (schemabaserade instruktioner) och GSI (generella instruktioner). 

Skillnaden dem emellan är att elever inom SBI arbetar i två olika faser, där de i den första 

fasen möter ett problem där lösningen redan är redovisad. Till skillnad från GSI-förhållandet 

där elever enbart möter problemlösningsuppgifter som inte redovisar för någon lösning. De 

ville i sin studie undersöka effekten av dessa två instruktionsmaterial och även jämföra dem 

med varandra. 60 elever från årskurs tre delades in i fyra grupper, en grupp fick arbeta inom 

SBI, en grupp inom GSI och två grupper fungerade som kontrollgrupper och fick inte arbeta 

utifrån några specifika instruktioner med problemlösningsuppgifterna. Forskarna har även 

genomfört en studie år 2007 där endast ett instruktionsmaterial (SBI) undersöktes tillsammans 

med flera andra forskare (Griffin et al., 2007). Eleverna fick i Griffins och Jitendras (2009) 

studie arbeta med båda instruktionsmaterialen tillsammans i par och fick genomgående stöd 

av läraren vid behov. Inom GSI-förhållandet fick lärarna ett papper med stegvisa instruktioner 

om hur eleverna skulle ta sig an de olika problemlösningsuppgifterna. De stegvisa 

instruktionerna handlade om att eleverna först skulle läsa uppgiften och bilda sig en förståelse 

för den, sedan planera för att lösa den, sedan lösa den och slutligen se över den ytterligare en 

gång. Eleverna fick arbeta med laborativt material så som räknekuber. Inom SBI-förhållandet 

fick eleverna också lösa olika problemlösningsuppgifter men under två olika faser. Vid den 

första fasen arbetade eleverna med uppgifter som redan på förhand innehöll all information de 

behövde, alltså den rätta lösningen var redan redovisad. Eleverna fick vid denna fas arbeta 

med att föra in information kring uppgiften i ett diagram. Vid den andra fasen arbetade 

eleverna med uppgifter där lösningen inte var redovisad. De fick då instruktioner om att lösa 

uppgiften utifrån fyra steg, de stegvisa instruktionerna handlade om att eleverna först skulle 

uppmärksamma vad problemet var i uppgiften, organisera in den information de hade tillgång 

till utifrån uppgiften i ett diagram, planera för att lösa problemet och slutligen lösa det.  

Resultatet i studien visade inte på något som tydde på att SBI ledde till större fördelar i 

jämförelse med GSI, vilket var en hypotes forskarna haft vid studiens början.	Elevernas 

resultat förbättrades vid jämförelse av de för- och eftertesterna som eleverna genomfört i 

samband med studien, oavsett om de fick SBI eller GSI, och lärandeeffekten fanns kvar 12 

veckor senare. Resultatet av studien visade att båda instruktionsmaterialen kan stödja ett 
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lärande inom problemlösning, och därför även en utveckling av problemlösningsförmågan. 

Resultatet visade också att elevernas räkneförmåga utvecklades.  

4.2.3 Tekniska hjälpmedel 

Nio artiklar behandlade olika typer av tekniska hjälpmedel och dess påverkan på elevers 

matematiska förmågor när de arbetade med dem i undervisningen. I fem av studierna bestod 

de tekniska hjälpmedlen av olika datorprogram som eleverna arbetade med när de löste 

matematiska problem (Hwang, Chen, Dung & Yang, 2007; Hwang, Chen & Hsu, 2006; 

Lazakidou & Retalis, 2010; Medina & Suthers, 2013; Romero, Isabel, del Mar Garca & 

Codina, 2015) och i resterande två studier bestod de tekniska hjälpmedlen av ”Digital pen” 

och ”Multi touch table top” (Huang, Su, Yang & Liou, 2017; Hwang, Shadiev, Tseng & 

Huang, 2015). Av de fem studier som undersökte datorprogram var två lektionsstudier, där 

fokus låg på att se hur eleverna arbeta med programmen och att följa den eventuella processen 

i elevernas kunskapsutveckling under arbetets gång. Observationer var centralt i dessa två 

studier (Medina & Suthers, 2013; Romero et al., 2015). De övriga tre studier som undersökte 

datorprogram innehöll interventionsstudier (Hwang et al., 2007; Hwang et al, 2006; 

Lazakidou & Retalis, 2010), vilket även de två studierna som undersökte digital pen och multi 

touch table top gjorde (Huang et al., 2017; Hwang et al., 2015). I dessa fem studier 

undersöktes effekten av att arbeta med de olika hjälpmedlen.  

Sju av studierna påvisade positiva effekter på elevers problemlösningsförmåga när de 

arbetade med de olika typerna av tekniska hjälpmedel (Hwang et al., 2006; Hwang et al., 

2007; Hwang et al., 2015; Huang et al., 2017; Lazakidou & Retalis, 2010; Medina & Suthers, 

2013; Romero et al., 2015). I studien där ett digitalt verktyg i form av en ”Digital pen” 

användes i problemlösningsundervisningen utvecklades, utöver problemlösningsförmågan, 

även elevernas begreppsförmåga (Huang et al., 2017). I de två interventionsstudierna som 

undersökte ett datorprogram i form av en online multimedia whiteboard utvecklades även 

elevernas resonemangsförmåga i ena studien (Hwang et al, 2006) och räkneförmåga i den 

andra (Hwang et al., 2007). I de två lektionsstudierna där eleverna observerades under arbetet 

med ett datorprogram utvecklades elevernas begreppsförmåga i båda studierna (Medina & 

Suthers, 2013; Romero et al., 2015), men i Romero et al.s (2015) studie visade resultatet att 

samtliga matematiska förmågor hade utvecklats hos eleverna under tiden eleverna arbetade 

med datorprogrammet. De två studier som undersökte effekten av att arbeta med LEGO 

uppvisade däremot inga tydliga resultat kring en utveckling av någon av de matematiska 

förmågorna (Hussain, Lindh & Shukur, 2006; Lindh & Holgersson, 2007). 
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Romero et al. (2015) studerade i sin lektionsstudie verktyget GeoGebra, som är ett 

matematiskt datorprogram, och dess inflytande på elevers matematiska kompetensutveckling. 

De kompetenser som behandlades i studien utgår ifrån de åtta kompetenser som PISA 

behandlar, vilka har stora likheter med de kompetenser som beskrivits av KOM-projektet och 

som har behandlats tidigare i den här litteraturstudien. Dessa åtta kompetenser innefattar tre 

nivåer, reproduction - connection - reflection, som eleverna utifrån deras arbete och lösningar 

anses uppnå i olika grad. Genom studien ville man även beskriva processen för 

kompetensutvecklingen och utforska påverkan av programmet, av uppgifterna och av 

interaktionen med partnern och med läraren.  

Eleverna fick i studien arbeta i par med programmet vid en gemensam dator och lösa olika 

matematiska problem. Då programmet gav möjligheten för läraren att enkelt ”testa” elevernas 

förslag på lösningar genom att visualisera dem i programmet, kunde eleverna och läraren 

tillsammans resonera kring om lösningarna såg ut att verka logisk eller ej. Studiens resultat 

visade att kompetensutvecklingen inte var homogen, det vill säga att de nivåer eleverna nådde 

i de olika kompetenserna varierade, men att samtliga elever hade utvecklats. Användandet av 

GeoGebra hjälpte eleverna att utveckla matematiska kompetenser som handlar om 

representationer och användning av hjälpmedel och verktyg, modellering och 

problemframförande och -lösning. Kompetenserna ”tänka och resonera” och ”argumentera 

och demonstrera” utvecklades också. I förhållande till de svenska matematiska förmågorna 

utvecklades alltså elevernas problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga, räkneförmåga, 

kommunikationsförmåga och begreppsförmåga. Kommunikationsförmågan utvecklades dock 

inte i lika stor utsträckning som de andra förmågorna, vilket forskarna menade grundar sig i 

att den förmågan påverkas mycket av kvaliteten på interaktionen mellan elev och elev och 

lärare och elev. Något som observerades under studien var att även om samtliga elever 

gynnades av arbetet med GeoGebra så bidrog programmet med ett större lyft i utveckling hos 

de elever som var på en lägre kognitiv nivå innan arbetet med programmet. Romero et al. 

(2015) fick även fram att för vissa elevpar var samarbetsförhållandet avgörande och en 

interaktion med läraren nödvändig för att de skulle kunna utvecklas. Detta menar forskarna 

bevisar att även om matematiska datorprogram som detta kan gynna lärandeprocessen hos 

eleverna så kan de inte helt ersätta lärarens roll i undervisningen och interaktionen som sker i 

klassrummet. Därför behövs det mer forskning kring hur lärare på ett bra sätt kan använda 

program såsom GeoGebra för att utnyttja fördelarna som finns med att arbeta med sådana 

program, för att få eleverna att utvecklas (Romero et al., 2015).  
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En av de artiklar som redovisat resultat kring en utveckling av elevers 

problemlösningsförmåga och räkneförmåga var som tidigare nämnts interventionsstudien av 

Lazakidou och Retalis (2010). De ville undersöka effektiviteten av ett datorbaserat program 

och hur detta kan öka den självständiga problemlösningsförmågan hos elever i grundskolan. 

Programmet som användes i studien var Synergo, som är ett datorstött samverkande 

inlärningsverktyg. Först löste läraren ett problem steg för steg i helklass, där eleverna fick 

observera hur läraren gick tillväga. Därefter samarbetade eleverna, i grupper om fyra, med att 

gemensamt måla fram representationer av ett liknande matetematiskt problems lösning i 

programmet. I Synergo fanns ett delat ritutrymme där eleverna målade sina lösningar, och 

även ett chattverktyg så att eleverna hade direkt, textbaserad kommunikation med varandra. 

Efter att eleverna arbetade med problemen i grupper om fyra, där alla elever bidrog till 

problemlösningsprocessen, blev de sedan indelade i par, där eleverna skulle turas om att 

inneha rollen som den som löste problemet och den som lyssnade på och iakttog den andre 

under problemlösningen. Den elev som löste ett problem uppmuntrades att tänka högt under 

problemlösningen och den andra eleven lyssnade på sin kamrats lösning och tankar kring den. 

Under arbetet i par fick eleverna arbeta med två problem, så att varje elev fick lösa ett 

problem var. Avslutningsvis fick eleverna arbeta med problemlösning individuellt. Detta 

upplägg, där läraren introducerar ett problem och eleverna sedan arbetar med 

problemlösningsuppgifter i grupper om fyra och två och slutligen enskilt, upprepades under 

10 tillfällen. I studiens resultat fick forskarna fram flera fördelar med användandet av Synergo 

och det valda upplägget med samarbetet, och hur dessa påverkade elevernas 

problemlösningsförmåga. Det uppmärksammades bland annat att eleverna snabbare kom fram 

till lösningen på problemlösningsuppgifterna, oavsett svårighetsgraden på uppgifterna. 

Eleverna visade även en ökad förmåga att bedöma sig själva under och efter deras arbete med 

de olika problemlösningsuppgifterna, de kunde se vad de skulle kunna tänkas utveckla och 

tänka på till nästa gång och vad de gjort som fungerat bra.  

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att elevernas problemlösningsförmåga utvecklats 

genom att kvaliteten på arbetet och lösningarna blivit bättre, samtidigt som hastigheten i 

uträkningarna även hade ökat och därmed utvecklades deras räkneförmåga. Lazakidou och 

Retalis (2010) uppmärksammade även att elevernas metakognitiva förmåga hade utvecklats, 

då eleverna visat en utveckling i användningen av metakognitiva strategier. Exempelvis 

strategin att applicera tidigare tillägnad kunskap när de stöter på ett nytt, liknande problem.	
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4.3 Gruppsammansättning 

Effekten av att sätta samman elever i grupper om par i undervisningen kring 

problemlösningen är något som två av artiklarna i denna kategori undersökte. I två av 

studierna undersöktes gruppsammansättning i grupper om tre eller fler elever och slutligen 

finns det två artiklar som undersökte effekten av gruppsammansättningar utifrån elevers 

kunskapsnivåer. En av artiklarna redovisas i två underkategorier, då den undersöker både 

gruppsammansättning om tre eller fler elever och gruppsammansättning utifrån kunskapsnivå. 

Dessa tre underkategorier som gått att finna kommer nedan att presenteras mer ingående. 

4.3.1 Par 

Två artiklar behandlade gruppsammansättningar i par, vilket då har handlat om hur elever i 

par har arbetat i undervisning kring problemlösning och hur den sammansättningen påverkat 

elevers matematiska förmågor. Båda studierna undersökte och jämförde enskilt arbete med 

arbete i par (Kapa, 1999; Okita, 2014) för att försöka få fram vad som påverkade eleverna och 

gynnade dem bäst i deras matematiska kunskapsutveckling. I den ena studien undersöktes det 

hur elever påverkades av att lösa matematiska problem, antingen tillsammans med en 

klasskamrat eller enskilt, i ett program vid namn LOGO-STAT (Kapa, 1999). I den andra 

studien fick eleverna även där lösa matematiska problem genom ett program, vid namn Projo 

(Okita, 2014). Vad som däremot skiljde sig mellan studierna var att eleverna i sistnämnda 

studien arbetade tillsammans med en datorkaraktär istället för en klasskamrat, dock var det 

fortfarande effekten av de två olika arbetsförhållanden som undersöktes. Båda artiklarna 

innehöll interventionsstudier, där som sagt effekten av att antingen arbeta enskilt eller 

tillsammans med någon studerades. 

Båda studierna påvisade positiva effekter på elevers problemlösningsförmåga när de arbetade 

i par (Kapa, 1999; Okita, 2014). I ena artikeln redovisades det även för en utveckling av 

kommunikationsförmågan hos eleverna som arbetat i par (Kapa, 1999), och i den andra 

redovisades det istället även för en utveckling av resonemangsförmågan och räkneförmågan 

hos eleverna som arbetat i par med datorkaraktären (Okita, 2014).  

I Okitas (2014) studie studerades, som tidigare nämnts, effekten av att elever arbetade 

tillsammans med en virtuell datorkaraktär vid problemlösning och hur detta i sin tur 

påverkade elevernas problemlösningsförmåga och resonemangsförmåga. Okita (2014) ville 

även undersöka om eleverna genom att lära och övervaka någon annan kunde utveckla sin 

förmåga att bedöma och korrigera sitt eget lärande, alltså en form av metakognitiv förmåga. 
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Eleverna blev indelade i en experimentgrupp, där de individuellt fick turas om att lösa 

problem tillsammans med datorkaraktären, och en kontrollgrupp, där de individuellt fick lösa 

problem utan datorkaraktären. Eleverna i experimentgruppen löste problemlösningsuppgifter 

med sin virtuella partner, som introducerades som en elev som gick en årskurs under eleverna 

och som behövde hjälp och stöd vid arbetet med olika problem. Eleverna turades om att lösa 

problem med karaktären, och hade även som uppgift att uppmärksamma när karaktären gjorde 

misstag i sina lösningar och resonemang kring dem. När eleven uppmärksammade ett misstag 

fick den markera var i lösningen som karaktären resonerat eller beräknat fel. Eleverna i 

kontrollgruppen arbetade enskilt med problemen, och hade därför ingen att kontrollera om 

den gjorde rätt eller fel. Istället var det deras egna lösningar som endast kunde kollas och 

självredigeras.  

Resultatet till studien visade att eleverna som samarbetat med datorkaraktären presterade 

betydligt bättre i att identifiera generella beräkningsfel i jämförelse med kontrollgruppen. 

Samtidigt hade eleverna i experimentgruppen svårare att upptäcka misstagen som karaktären 

gjorde när de likande misstagen som eleverna själva hade gjort på testet som genomförts vid 

studiens start. Det var dock inte signifikanta skillnader gällande detta mellan grupperna. 

Genom en analys av det test som gjordes vid studiens slut kunde man se att eleverna i 

experimentgruppen var noggrannare i uträkningarna på uppgifterna i jämförelse med 

kontrollgruppen. Genom en analys av loggarna i räkneprogrammet fick Okita (2014) även 

fram att antalet självkorrigeringar eleverna gjort under uträkningarna var fler hos eleverna i 

experimentgruppen, och korrektheten i självkorrigeringarna var även högre i denna grupp. 

Sammanfattningsvis visade studiens resultat att genom att eleverna fick kontrollera och arbeta 

med en virtuell karaktär utvecklade de sin problemlösningsförmåga, resonemangsförmåga och 

räkneförmåga. Okita (2014) uppmärksammade även att elevernas metakognitiva förmåga 

hade utvecklats, då eleverna visat en utveckling i användningen av metakognitiva strategier 

genom bland annat de självkorrigeringar eleverna gjorde.	

4.3.2. Tre eller fler 

Två artiklar behandlade gruppsammansättningar i antal om tre eller fler, vilket då har handlat 

om hur elever i grupper om tre eller fyra har arbetat i undervisning kring problemlösning och 

hur den sammansättningen påverkat elevers matematiska förmågor. Båda studierna 

undersökte och jämförde enskilt arbete med arbete i någon av dessa gruppsammansättningar 

(Chen, Lin, Looi, Shao & Chan, 2017; Davenport & Howe, 1999) för att försöka få fram vad 

som påverkade eleverna och gynnade dem bäst i deras matematiska kunskapsutveckling.  
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I den ena studien undersöktes effekten av om eleverna antingen arbetade i grupper om tre eller 

enskilt i ett datorprogram vid namn ”Group Scribble”. I båda fallen satt varje elev med varsin 

surfplatta, men eleverna som arbetade i grupp kunde se varandras lösningar och arbetade 

tillsammans inom programmet (Chen et al., 2012).  I den andra studien undersöktes effekten 

av ett specifikt arbetssätt kring problemlösningen i undervisningen, genom att eleverna i 

grupper om fyra först löste problem tillsammans och sedan delades in i par där de turades om 

mellan att lösa problem och hjälpa den andra som löste problemen (Davenport & Howe, 

1999). Båda artiklarna innehöll interventionsstudier, där som sagt effekten av att antingen 

arbeta enskilt eller tillsammans i grupper om tre eller fyra elever studerades. 

Båda studierna påvisade positiva effekter på elevers problemlösningsförmåga när de arbetade 

i de olika gruppsammansättningarna (Chen et al., 2012; Davenport & Howe, 1999). I ena 

artikeln redovisades det även för en utveckling av räkneförmågan och 

kommunikationsförmågan hos de elever som arbetat i grupp (Chen et al., 2012).  

I Davenport och Howes (1999) studie studerades som sagt det specifika arbetssättet med att 

eleverna först arbetade i grupper om fyra för att sedan arbeta i grupper om två under 

problemlösningsundervisningen. Forskarna ville se hur pass framgångsrik den typen av 

gruppsammansättning var för elevernas utveckling i problemlösning, då de framförde att 

elever i vissa fall visar svårigheter i att ta sig an ett problem och använda en fungerande 

strategi under problemlösning. Med det som syfte ville de jämföra effekten av 

gruppsammansättningen, alltså grupper om fyra och sedan grupper om två, med enskilt arbete. 

Eleverna i grupperna löste olika matematiska problem ihop, där de först en kort stund fick 

försöka lösa problemet för sig själva. Sedan diskuterade de deras uträkningar och svar, och 

om svaren var felaktiga fick de tillsammans komma fram till vad som hade gått fel i 

uträkningarna. Därefter blev eleverna indelade i par, där eleverna fick turas om att antingen 

lösa olika matematiska problem eller vara den som hjälpte den som löste problemet och även 

ställde frågor kring hur klasskamraten tänkte lösa problemet och vilka beräkningar som 

ansågs behöva göras. Problemet som ena eleven löste hade den andra eleven redan arbetat 

med dagen innan, och hade på så sätt kunskap kring till exempel effektiva strategier att 

använda vid lösning av problemet. De elever som arbetade enskilt under samtliga 

problemlösningsuppgifter arbetade med samma matematiska problem, dock fick de ingen 

hjälp eller vägledning från någon annan elev. I studiens resultat framkom det att denna 

gruppsammansättning, där eleverna fick arbeta i grupper om fyra och sedan två, bidrog till att 

eleverna fick en bättre förståelse för problemlösningen i stort, genom att de fick lyssna på 
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andra elevers resonemang och diskutera ihop kring de olika matematiska problemen. Genom 

att eleverna fick lyssna på varandra förbättrades även deras förståelse för olika matematiska 

strategier. I resultatet påvisades det för att en utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga hade skett. Som det nämndes ovan så fick eleverna en förbättrad 

förståelse för olika matematiska strategier genom att lyssna på sina gruppkamrater, däremot 

påvisades inte samma utveckling i själva användningen av strategier på de tester som gjordes i 

samband med studiens avslut. Därför anser Davenport och Howe (1999) att en bättre 

sammanlänkning krävs mellan att elever kan genomföra beräkningar och att de har en 

förståelse för dem, och på så sätt kan tillämpa beräkningar och strategier i andra situationer. 

Alltså att elever inte bara kan finna en lösning till ett problem utan också ha en förståelse för 

varför lösningen fungerar och hur denna kunskap som tillägnats genom arbetet med uppgiften 

kan tillämpas vid ett arbete med andra problemlösningsuppgifter. Genom detta menar 

forskarna att de svårigheter vissa elever har med bland annat val av strategier, som nämndes 

ovan, kan minska.  

4.3.3 Olika kunskapsnivåer 

Två artiklar behandlade gruppsammansättningar utifrån olika kunskapsnivåer, vilket då har 

handlat om hur elever i grupper som konstruerats utifrån elevernas kunskapsnivåer arbetat i 

undervisning kring problemlösning och hur den sammansättningen påverkat elevers 

matematiska förmågor (Bradshaw & Hazell, 2017; Davenport & Howe, 1999). Båda studierna 

hade de olika kunskapsnivåerna som utgångspunkt när grupperna konstruerades, varav den 

ena studien konstruerade grupperna med blandade kunskapsnivåer (Davenport & Howe, 

1999) och den andra med endast samma kunskapsnivåer på eleverna (Bradshaw & Hazell, 

2017). I studierna jämfördes inte gruppkonstellationerna med någon kontrollgrupp, 

exempelvis enskilt arbete som det redovisats att studier i avsnitt 4.3.1 och 4.3.2 gjorde, utan 

istället såg forskarna till hur eleverna inom grupperna påverkades utifrån de 

gruppkonstellationer de tillhörde. Ena artikeln innehöll en interventionsstudie (Davenport & 

Howe, 1999) och den andra artikeln byggde på en lektionsstudie där datainsamlingen skedde 

genom observationer och semistrukturerade intervjuer (Bradshaw & Hazell, 2017). 

Enbart den ena studien kunde fastställa att en utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga hade skett när de arbetade i den specifika gruppsammansättningen. 

De elever som hade gynnats bäst av den typ av gruppkonstellation var de lågpresterande 

eleverna (Davenport & Howe, 1999). Bradshaw och Hazells (2017) studie hade inte samma 

fokus att mäta en eventuell kunskapsutveckling hos eleverna, utan istället bidrar artikeln med 
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kunskap kring hur bland annat de olika gruppsammansättningarna i sig och det klimat som 

finns inom dem kan komma att påverka elevers problemlösningsförmåga på olika sätt. 

Bradshaw och Hazell (2017) skriver att sådan kunskap kan tänkas utveckla förståelsen för 

problemlösningsundervisningen och hur den kan tänkas bedrivas för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Bradshaw och Hazell (2017) har i sin lektionsstudie undersökt hur elever i grupp arbetade 

kring problemlösning, för att få insikt kring hur eleverna närmades sig olika matematiska 

problem och hur problemlösningen i sig kunde tänkas förbättras. Forskarna valde att dela in 

eleverna i grupper utifrån hur de presterade i ämnet matematik, för att därigenom se hur 

eleverna i de olika grupperna och med olika kunskapsnivåer arbetade kring de matematiska 

problem som de fick. Grupperna som eleverna blev indelade i var kategoriserade som 

lågpresterande, medelhögpresterande och högpresterande. Studien var indelad i två 

problemlösningstillfällen, A och B, där eleverna under båda tillfällen skulle lösa matematiska 

problem tillsammans i grupperna. Under problemlösningstillfällena tenderade de 

högpresterande grupperna att överkomplicera problemen och när de hade fått fram 

lösningarna kunde de ibland inte förklara hur de hade gått tillväga. Vissa av eleverna i dessa 

grupper var väldigt tävlingsinriktade och stressade därför också fram deras lösningar. Detta 

bidrog till att de missade viktiga delar i problemen och gjorde därigenom onödiga misstag. De 

lågpresterande eleverna kämpade med att formulera de frågor som samtliga elever blivit 

tillsagda att försöka formulera kring problemet, vilka exempelvis kunde handla om vad det 

var som skulle räknas ut i de olika problemen. Observationen av eleverna i de lågpresterande 

grupperna fick Bradshaw och Hazell (2017) att fundera över om eleverna hade tillräckliga 

ämneskunskaper för att kunna försöka sig på vissa av de matematiska problemen som 

samtliga elever blev tilldelade. Det fanns även en tendens bland vissa elever i de 

lågpresterande grupperna att vara oengagerade i många av problemuppgifterna, med undantag 

för de problem som innefattade fysiskt aktivitet. Deras brist på engagemang menade forskarna 

kunde bero på att de kände sig osäkra kring uppgiften och att den kändes för svårt eller stor, 

detta var dock endast en spekulation av forskarna. De medelpresterande eleverna var de mest 

framgångsrika ”problemlösarna”. De tog god tid på sig att formulera de frågor som var 

efterfrågade och under observationen av dessa elever uppmärksammades deras 

uppfinningsrika sätt att lösa problem, genom att använda bland annat fysiska metoder såsom 

modellering.  
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Sammanfattningsvis visade Bradshaw och Hazells (2017) studies resultat att en elevs förmåga 

att lösa problem verkar variera på grund av många olika anledningar, varav några av dem är 

elevens matematiska kunskap, motivation och självförtroende. Problemlösningsförmågan kan 

komma att påverkas negativt av att det är en för stor fokus på problemens svar, då eleverna 

inte utforskar problemet i sig. Artikelns resultat påvisade som tidigare nämnts ingen specifik 

utveckling av elevernas matematiska förmågor, utan mer hur de val som görs kring 

exempelvis gruppsammansättning och val av mängden hjälp och handledning elever får under 

problemlösningsundervisning kan påverka elevernas problemlösningsförmåga på olika sätt. 

5. Diskussion 

5.1 Sammanfattning av huvudresultaten 

Målet var att undersöka vad i utformningen i undervisning av problemlösning i grupp som 

forskning visar påverkar elevers matematiska förmågor. Detta gjordes genom en 

forskningsöversikt. Resultatet visade att det fanns en stor bredd på dels hur en 

problemlösande undervisning i grupp kan utformas och även vilka effekter den 

undervisningen har på elevernas matematiska förmågor. Det framkom att i utformningen av 

en problemlösande undervisning i grupp kan gruppsammansättning, stödstrukturer och 

tekniska hjälpmedel påverka elevers matematiska förmågor. Resultatet visade att ett arbete 

med problemlösning i grupp generellt påverkade elevers matematiska förmågor positivt. I en 

av två studier som berörde problemlösning under en längre tid (under flera årskurser) 

påvisades en positiv påverkan på elevernas matematiska förmågor. Endast i två fall påvisades 

en viss negativ påverkan på elevers matematiska förmågor, och i andra fall påvisades ingen 

tydlig påverkan alls. Just problemlösningsförmågan var den matematiska förmåga som 

påverkades positivt i flest studier, och i jämförelse med de andra matematiska förmågorna var 

skillnaden nästan tredubbel. Kommunikationsförmågan, resonemangsförmågan och 

räkneförmågan påverkades positiv i ungefär lika många fall och begreppsförmågan var den 

förmåga som studierna påvisade resultat kring i minst utsträckning.  

5.2 Resultatdiskussion 

Det har framkommit att olika aspekter av undervisningens utformning av problemlösning i 

grupp kan påverka elevers matematiska förmågor. Att använda tekniska hjälpmedel i 

undervisningen eller inte är ett val som läraren gör. Hur användningen av tekniska hjälpmedel 

påverkar elevernas utveckling av de matematiska förmågorna är något som undersökts i större 

utsträckning under det senaste årtiondet. Det handlar om en ökning på nästan det dubbla vid 
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jämförelse mellan denna systematiska litteraturstudies artiklar som publicerades mellan år 

1999-2009 och de artiklar som publicerades mellan år 2010-2017. Det tekniska hjälpmedlet 

som påträffats oftast i artiklarna är datorn. Undervisningen av problemlösning i grupp har 

alltså i allt större utsträckning utformats kring olika typer av tekniska hjälpmedel. Dessa 

tekniska hjälpmedel har använts dels som alternativa sätt att arbeta med problemlösning i 

grupp, och även som alternativa sätt att kommunicera med varandra inom gruppen. Då 

kommunikation i och om matematik är en viktig del i bland annat den svenska kursplanen för 

matematik, och språkets betydelse inom matematik har lyfts fram som en viktig faktor för 

elevers matematiska lärande (Häggblom, 2013; Skolverket, 2011), är alltså tekniska 

hjälpmedel ett medel som går i linje med kursplanens fokus på kommunikation och språkets 

ökande betydelse. Det visar också att kommunikation inte nödvändigtvis behöver handla om 

att eleverna sitter i samma rum och löser problem ihop, utan att de kan kommunicera via 

exempelvis olika datorprogram. Beräkningar och lösningar som görs inom grupperna kan 

också redovisas med hjälp av tekniska hjälpmedel. Tekniska hjälpmedel kan också vara en del 

av gruppsammansättningen, där en grupp bestått av en elev och en virtuell karaktär som 

diskuterat och resonerat tillsammans kring olika matematiska problemlösningsuppgifter. Detta 

kan tänkas gå i linje med det tidigare forskning lyft fram; att genom att elever får resonera 

kring varför en lösning är logisk och diskutera kring dem kan det utveckla elevers 

matematiska resonemangsförmåga (Boaler, 2011). Dock kan det diskuteras kring fördelarna 

kring en virtuell datorkaraktär och om en sådan karaktär kan ses som ett onödigt substitut. 

Fördelarna kan tänkas ligga i att samtliga elever får samma förutsättningar genom att den 

virtuella karaktären blir en arbetspartner som är lika för alla, och att vissa elever som kan ha 

svårt för att uttrycka sina tankar och idéer i grupp kan tänkas ha lättare för att göra det med en 

virtuell karaktär. Samtidigt kan det tänkas förhindra elevers utveckling att våga diskutera med 

sina klasskamrater om hen inte får öva på det.  

Undervisningen kan också utformas kring olika typer av stödstrukturer och 

instruktionsmaterial, som kan vara riktat till lärare eller elever. Att det i resultatet framkommit 

att undervisningen utformats kring olika stödstrukturer och instruktionsmaterial kan tänkas 

grunda sig i att en problemlösningsuppgift i matematik och arbetsprocessen kring den inte kan 

ses som enkel. Den kräver ansträngning och tankeverksamhet, och arbetsprocessen är indelad 

i flera steg (Grevholm, 2014; Häggblom, 2013). Genom att arbeta med olika stödstrukturer 

och instruktionsmaterial kan arbetsprocessen därför tänkas underlättas, då elever inte bara blir 

tilldelade en uppgift som de ska lösa utan också får stöd i processen fram till en lösning.  
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Som tidigare forskning visat kan elevers matematiska förmågor påverkas positivt genom att 

arbeta i grupp, genom att det bland annat skapar möjligheter för en kommunikation och 

diskussion kring matematik (Boaler, 2011; Grevholm, 2014; Häggblom, 2013). En 

problemlösande undervisning i grupp var även utgångspunkten för denna litteraturstudie. 

Därför var det intressant att i resultatet se att själva gruppsammansättningen i sig även hade en 

påverkan på elevers utveckling av de matematiska förmågorna. Hur grupper sätts samman har 

i resultatet visat sig vara något som kan påverka elevers matematiska förmågor. Inte bara 

antalet i grupperna kan påverka elevernas kunskapsförvärv, utan även kunskapsnivån inom 

grupperna. Till exempel har det visat sig att grupper med endast högpresterande elever 

tenderar till att konkurrera med varandra och det i sin tur har påverkat deras resultat negativt 

då de inte lagt ned tillräckligt med tid på problemlösningsuppgifterna utan istället stressat 

igenom dem. Samtidigt har det visat sig att grupper med endast lågpresterande elever kan ha 

svårigheter med att hur de ska ta sig an problemlösningsuppgifterna och har svårt att komma 

igång. Å andra sidan kan svårigheter att komma igång, elever som inte tar sig tid till uppgifter 

och konkurrens mellan klasskamrater tänkas motverkas av ett gott klassrumsklimat. Detta är 

även något som Häggblom (2013) menar är en viktig faktor för elevers framgång i matematik. 

Varken artiklar som undersökt skillnader i antal gruppmedlemmar eller vilket antal elever 

inom en grupp som gynnar elevernas matematiska förmågor mest har funnits, vilket annars 

skulle kunna ha bidragit med ytterligare viktig kunskap. 

Något som har uppmärksammats i denna litteraturstudie är fokusen på den metakognitiva 

förmågan hos eleverna som undersökts och som visat sig utvecklats i flera av artiklarnas 

resultat. Detta är intressant eftersom den metakognitiva förmågan inte är lika framskriven som 

de andra matematiska förmågorna i den svenska läroplanen och inte heller i KOM-projektet 

och dess kompetenser. En diskussion kan föras kring om den metakognitiva förmågan, som 

idag inte benämns som en av de matematiska förmågorna, borde få en mer framträdande plats 

i kursplanen för matematik. Detta eftersom den visat sig vara en ofta förekommande del i 

många studiers resultat som redovisat en utveckling av elevernas matematiska förmågor. 

5.3 Metoddiskussion 

I denna systematiska litteraturstudie har det strävats efter att utföra en noggrann och väl 

genomarbetad metod. Dock finns det flera aspekter som är svåra att styra över, såsom att det 

finns begränsningar i tid och tillgång och den mänskliga faktorn. Som det tidigare nämnts i 

denna litteraturstudie har sökorden som använts i metoden testats och omarbetats, vilket har 

påverkat litteraturstudiens resultat. Om andra sökord hade använts kan det därför tänkas att 
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resultatet kunnat sett annorlunda ut, exempelvis om flera synonymer till sökorden hade 

tillförts. Exempelvis gav sökordet (med asterisk) educat* flera artiklar som hade fokus på 

läraren och dennes utveckling, eftersom asterisken bidrog till att artiklar som behandlade 

”educate” tillfördes. En till svårighet med söksträngen var att få fram artiklar som innefattat 

elever i rätt ålder. Inom studien användes inga sökord för att få fram den specifika 

åldersgrupp som söktes, utan urvalet utifrån åldern skedde manuellt. Om sökord såsom 

primary school eller liknande hade använts hade artiklar som innefattat elever som inte ingick 

i ”rätt” åldersgrupp kunnat uteslutits tidigare, dock skulle sådana sökord även kunna ha gjort 

att artiklar som innefattat rätt åldersgrupp uteslutits om inte alla tänkbara synonymer till 

exempelvis primary school använts. Artiklar som innefattar elever i ett brett åldersspann kan 

även tänkas ha uteslutits om sådana sökord hade använts, eftersom de berör så många olika 

åldersgrupper, vilket kan göra att de inte använder ord som specificerar skolnivå. Genom att 

denna litteraturstudie endast använde databasen WoS kan artiklar tänkas ha uteblivit. WoS är 

en databas som endast innefattar vetenskapligt granskade artiklar, vilket gör att om flera 

databaser hade använts under denna systematiska litteraturstudie kan resultatet tänkas ha blivit 

bredare. Genom att Örebro Universitet inte heller har tillgång till alla artiklar har även det 

bidragit till att vissa artiklar uteblivit.  

Studierna som denna systematiska litteraturstudie bygger på har genomförts i flera olika 

länder, vilket kan tänkas bidra med ett bredare resultat som inte är vinklat. Det skulle det 

annars kunna tänkas ses som om något specifikt land bidragit med övervägande del av 

materialet. Samma sak gäller forskarna av studierna. I denna litteraturstudie har exempelvis 

Lindh skrivit två artiklar om samma undervisningsmetod inom problemlösning (LEGO), dock 

med olika kollegor. Även Hwang tillsammans med Chen och Griffin tillsammans med 

Jitendra har undersökt samma undervisningsmetoder med olika kollegor i artiklarna som 

litteraturstudien bygger på. Detta togs i beaktning vid valet av artiklar att djupläsa och 

tillsammans med det faktum att det finns en stor bredd på utgivningsländer kan resultatet ändå 

ses som trovärdigt.  

Det faktum att begreppet ”matematiska förmågor” inte är ett universalbegrepp gör att 

eventuellt andra tolkningar skulle kunna göras. Dock har denna litteraturstudie genomgående 

utgått ifrån tidigare presenterade ramverk i avsnitt 2.1.3, som bygger på material från ett 

flertal olika referenser.  
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5.4 Konsekvenser för undervisning 

Genom att få större kunskap kring problemlösning och hur undervisning kring 

problemlösning kan utformas kan det påverka elevers utveckling av de matematiska 

förmågorna positivt. Problemlösning i sig är inte bara en typ av undervisning, utan det är 

många delar i den. I denna litteraturstudie används begreppet problemlösning, som är ett 

begrepp som kan ses innefatta många delar i sig. Den här studien kan förhoppningsvis bidra 

med en tydligare överblick och inblick över vilka dessa delar är och på så sätt ge läsaren en 

djupare förståelse för hur problemlösning i undervisning kan utformas.  

Att ha kunskap om valet av gruppsammansättning utifrån kunskapsnivå är också något som 

kan få konsekvenser för utvecklingen av elevers matematiska förmågor. Att sätta samman 

elever med samma kunskapsnivå kan påverka elevernas matematiska förmågor både positivt 

och negativt, likaså kan sammansättningar med olika kunskapsnivåer göra det. Därför bör en 

lärare se till vad för typ av klass hen har och vilken typ av sammansättning som passar bäst i 

just den. Något annat som också kan få konsekvenser för elevernas utveckling av deras 

matematiska förmågor är utifrån vilket instruktionsmaterial som eleverna arbetar med när det 

arbetar i grupp, därför är det viktigt att lärare besitter kunskap kring olika typer av 

instruktionsmaterial och hur de kan påverka elevers matematiska förmågor.  

5.5 Vidare forskning 

Det finns en del forskning som undersöker effekten av att arbeta enskilt eller i grupp, vad som 

vore intressant att forska vidare på är om det finns någon skillnad mellan par och grupp. I 

denna litteraturstudie har både par och grupp definierats som grupp. Något som har framgått 

är att det finns en diskussion kring användandet av teknik inom undervisningen och hur pass 

användbara och effektiva de egentligen är. Därför kan det tänkas forskas vidare kring tekniska 

hjälpmedel i undervisningen för att få fram teknikens fördelar, men också för att kunna 

undvika dess nackdelar. Ett annat område man kan se till när det gäller vidare forskning är hur 

man specifikt kan hjälpa lågpresterande elever vid problemlösning. Det har uppmärksammats 

i vissa studier att de lågpresterande i vissa fall hade svårigheter med uppgifterna, vilket ger 

belägg för att det bör forskas vidare på hur lärare bör utforma en problemlösande 

undervisning så att den är på alla elevers nivå. På så sätt kan alla elever få samma möjlighet 

till att utvecklas. 
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