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Abstract  

 

Problem solving is a part of school mathematics and students require different types of 

support. The purpose of this study is to examine the different types of support structures 

which can support students when they try to solve text-based problem-solving tasks. This 

study uses a systematic literature study as means to identify different categories of support 

structures. The result identified three main categories which are: Orientating support 

structure, Digitalization support structure and Visual organization support structure. The 

latter contains two subcategories which are, Schema-based and Visual representation. Our 

conclusion of this study suggests that a limited amount of student adapted support structures 

from the different categories is to be recommended for students who are solving text-based 

problem-solving tasks. 
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Sammanfattning 

 

Problemlösning är en del inom ämnet matematik där elever behöver varierade typer av stöd. 

Syftet med denna studie är att undersöka olika stödstrukturer som kan stödja elever när de tar 

sig an textbaserade problemlösningsuppgifter. Detta har skett genom en systematisk 

litteraturstudie som sedan resulterade i flera kategorier av stödstrukturer. I studiens resultat 

synliggjordes tre huvudkategorier av stödstrukturer: Orienterande stödstrukturer, 

Digitaliserade stödstrukturer och Visuellt organiserande stödstrukturer. Den sistnämnde 

innehöll två underkategorier som fick benämningen, Schema-baserade samt Visuella 

representationer. Vår slutsats av denna studie var att ett begränsat antal elevanpassade 

stödstrukturer från de olika kategorierna är att rekommendera för elever som tar sig an 

textbaserade problemlösningsuppgifter.  
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1. Inledning 
 

En vanlig verksamhet inom matematikundervisningen är att lösa olika typer av problem. 

Hagland och Åkerstedt (2014) beskriver att lärare benämner problemlösning på olika sätt som 

till exempel en rutinuppgift, en textuppgift eller en uppgift där eleven inte vet hur uppgiften 

ska lösas. I Läroplanen (Skolverket, 2011) utgör problemlösning en av de centrala förmågorna 

eleverna skall få möjligheten att utveckla genom att “formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik samt värdera valda strategier och metoder “(s.54). Eleverna förväntas även 

kunna tolka vardagliga och matematiska situationer för att sedan lösa de med matematiska 

uttryck (Skolverket, 2011). Dessa uppgifter kan konstrueras och se ut på olika sätt men det 

vanligaste är att de presenteras i form av text (Österholm, 2006). Genom problemlösning 

utvidgar eleverna sin matematiska förståelse eftersom eleverna tvingas att anstränga sig, tänka 

djupare samt använda tidigare kunskaper (Häggblom, 2013). 

   Elever som har svårt för problemlösning och inte vet hur uppgifterna ska lösas tenderar att 

göra andra saker under lektionstid (Ahlberg, 1992). Detta är något som vi har stött på under 

vår verksamhetsförlagda utbildning. En del elever som hade svårt att förstå problemen gav 

upp väldigt fort eller behövde extra hjälp från läraren. Häggblom (2013) menar att 

problemlösning inte är statisk utan kräver olika tillvägagångssätt för undervisning och 

inlärning, därför ställs det stora krav på både lärare och elever vid arbete med problemlösning. 

Grevholm (2012) skriver att problemlösning utgör en stor del i matematik, nackdelen med 

problemlösning är dock att det kan medföra svårigheter som inte berör matematik, exempelvis 

elevernas läsförståelse, vilket kan begränsa undervisningen.  

   Det går inte att använda sig av en universell lösningsmetod eller tankesätt för att lösa alla 

olika typer av problem, och alla elever har inte samma förutsättningar eller tar till sig dessa 

metoder på samma sätt. Det kan därför vara lämpligt att använda olika stödstrukturer för att 

hjälpa elever med problemlösning. Det innebär att läraren i sig ska vara ett stöd men även att 

läraren kan erbjuda sina elever andra stödstrukturer för att främja lärande. I rollen som 

lärarstudenter har vi genom våra erfarenheter under den verksamhetsförlagda utbildningen 

och vikariat kommit i kontakt med en mängd olika elever och kan känna igen behovet av 

olika stödstrukturer för problemlösning. Därför blir denna litteraturstudie av intresse för vår 

stundande personliga yrkesprofession men också för andra verksamma lärare. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vad forskning visar för olika stödstrukturer inom 

ämnet matematik. Stödstrukturerna har i syfte att stödja eleverna när de tar sig an textbaserade 

problemlösningsuppgifter. Detta kommer att ske med hjälp av denna frågeställning: 

 

• Vad finns det för stödstrukturer som kan hjälpa elever med textbaserade 

problemlösningsuppgifter i matematik? 

1.2 Disposition  
 

Arbetet inleds med att redovisa och definiera centrala begrepp i en teoretisk bakgrund. De 

centrala begreppen är Stödstrukturer, Problemlösning, Textuppgifter och 

Problemlösningsuppgifter. I efterföljande metodavsnitt redogörs hur vi gick tillväga med 

datainsamling och analysen i denna systematiska litteraturstudie. Efter detta kommer 

resultatet och analysen beskrivas i två delar. Först kommer en mer översiktlig kartläggning av 

den insamlade datan och i den andra delen görs en fördjupning av datan. Resultatet samt 

studiens metod diskuteras sedan i ett diskussionsavsnitt. Hela arbetet avslutas med att 

presentera framtida forskningsmöjligheter.   

2. Teoretisk bakgrund 
 

Detta avsnitt inleds med att förklara vad arbetet menar med stödstrukturer genom att sätta in 

det i en sociokulturell kontext och det tillhörande begreppet scaffolding. Sedan presenteras 

fler begrepp som är centrala för denna studie (problemlösning, olika typer av uppgifter, 

rutinuppgifter, textuppgifter, problemlösningsuppgifter). Avsnittet avslutas med en förklaring 

om vår definition av textbaserade problemlösningsuppgifter. 

2.1 Stödstrukturer 

 

Detta arbete kommer ha det sociokulturella perspektivet som grund med fokus på interaktion. 

Det som sker i klassrummet och den undervisningen som bedrivs har i uppgift att främja 

lärande genom olika processer. Hur den undervisningen utformas är en konsekvens av det 

lärandeperspektivet som läraren anammat. Stödstrukturer är inom denna studie centralt. 



 3 

Begreppet stödstruktur begränsar sig till åtgärder som ryms inom Vygotskys ZPD och 

scaffolding. Stödstrukturer tolkas som interaktionen mellan antingen en expert (lärare eller 

forskare) och elev, elevers interaktion med varandra eller lärandematerial som är kopplat till 

elevernas inlärning och undervisning.  

   Vygotsky (Lundgren, 2014) menar att lärande och utveckling är en ständigt pågående 

process som med hjälp av olika stödstrukturer kan främja elevernas kunskapsutveckling och 

bidra till en framgångsrik undervisning. Den utveckling som sker är vad eleven kan själv och 

elevens utvecklingspotential är det som denne klara av med hjälp av en stödstruktur. Detta 

kallas för “Den proximala utvecklingszonen” (Zone of Proximal Development, ZPD). När en 

elev klarar av något och utvecklar sina kunskaper kan de sedan klara av ett nytt område och 

behärska den nya kunskapen (Lundgren, 2014).  

   Den proximala utvecklingszonen kan ses som ett avstånd mellan elevens nuvarande stadie 

när hen ger sig på uppgifter ensam och stadiet när eleven kräver hjälp av någon mer kunnig 

för att ta sig an uppgiften (Bakker, Smit & Wegerif, 2015). Till exempel kan vi tänka oss ett 

scenario där eleven behärskar formeln för att beräkna area av en kvadrat, det vill säga basen 

multiplicerad med höjden. Eleven är i ett stadium där hen inte behöver mer hjälp om hur man 

beräknar arean av en rektangel. När eleven senare ska försöka ge sig på att beräkna arean av 

en triangel är eleven i ett stadie där eleven kan behöva hjälp. Denna hjälp kan ske från 

exempelvis läraren och innebära att en rektangel som delas i hälften bildar en triangel, vilket 

skapar formeln basen multiplicerad med höjden, dividerad med två.  

   Kommunikationen som sker mellan eleven och läraren med mål att stödja eleven benämns 

ofta med den engelska termen scaffolding. Enligt Wood, Brunner och Ross (1976) innebär 

scaffolding processen mellan barnet och dess förmåga att lösa ett problem med stöd av någon, 

exempelvis läraren. Bakker, Smit och Wegerif, (2015) förklarar att en vanlig metafor för detta 

är när läraren sätter upp en temporär byggställning runt eleven som är till för att stödja eleven 

i dess lärande. Metaforen innebär också att byggställningen hjälper eleverna utföra uppgifter 

som de annars inte hade klarat av.  

2.2 Problemlösning 

 

Under 1940-talet benämndes problemlösning av Polya (1945) som en process i form av fyra 

steg. Det första steget kallade han för “understanding the problem”, i detta steg ska eleven 

förstå vad problemet innebär. Här kan eleven bland annat fråga sig själv vad i uppgiften som 

är okänt, och vad är det för innehåll problemet ger oss. Sedan beskriver Polya (1945) det 
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andra steget som “devising a plan”. Eleven bör utforma en plan för att ta sig an problemet, 

detta kan ske genom att hitta en koppling mellan det okända och innehållet från steg ett. 

Eleven planerar här sin lösningsmetod, hen kan fråga sig ifall liknande problem har setts 

tidigare och ifall det går att använda samma lösningsmetod. Efter utformandet av planen ska 

eleven i steg tre ”carrying out the plan” använda sig av sin plan och försöka lösa uppgiften. 

Det slutgiltiga steget benämner Polya (1945) som “looking back”, eleven ger en överblick till 

sin lösning och kontrollerar resultatet ifall det stämmer (Polya, 1945). Genom att använda sig 

av Polyas (1945) fyra steg utvecklar eleven sin förmåga att blicka tillbaka och kontrollera det 

som gick bra och dåligt under arbetets gång. Problemlösning kommer att ses som ett medel 

för att utveckla elevers matematiska kunskaper.  

 

2.3 Olika typer av uppgifter:   

 

 
Figur 1: Inspirerad av Eva Taflin (2007, s.30) 

Ovanstående figur är inspirerad av Eva Taflin (2007) där hon visar olika typer av uppgifter 

inom matematik. Taflin (2007) beskriver ”uppgifter” som en övergripande benämning för alla 

slags matematiska uppgifter. Nedan presenteras tre olika typer av uppgifter.  

2.3.1 Textuppgifter  

 

Textuppgifter innehåller även en språklig aspekt utöver de matematiska symbolerna (Taflin 

2007). Textuppgifter är en typ av uppgift som innehåller en text med frågor som eleven 

förväntas besvara. Syftet med textuppgifter är att eleverna ska förstå texten och därefter 

exempelvis kunna översätta det aritmetiskt för att sedan lösa uppgifterna (Hagland & 

Åkerstedt, 2014). Ett exempel på en vanlig textuppgift som finns i matematikböcker är “Nio 

personer betalar 1080 kr för en gruppbiljett. Hur mycket kostar det för en person?” (Picetti, 

Sundin, Carlsson & Liljegren, 2013, s.31). En strategi för elever enligt Grevholm (2012) är att 
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söka efter ledtrådar i texten som hjälper eleverna att identifiera vilken räkneoperation de ska 

använda i textuppgiften. Efter detta steg behöver eleverna som löser ovanstående talexempel 

inte anstränga sig utan vet att frågan kräver att talen ska divideras. Textuppgifter kan vara en 

rutinuppgift i textform, exempelvis ”Lisa plockade fem äpplen igår, idag plockade hon 

ytterligare fem. Hur många äpplen har Lisa totalt?”. Detta exempel är detsamma som 

uträkningen 5 + 5 = 10 formulerat i textform. En textuppgift kan också vara en 

problemlösningsuppgift. Ett vanligt missförstånd är att textuppgifter är desamma som 

problemlösningsuppgifter, men bara för att en matematikuppgift kan formuleras i textform 

betyder det inte att det är en problemlösningsuppgift.  

2.3.2 Problemlösningsuppgifter 

 

Problemlösningsuppgifter kräver att eleven utvecklar sitt matematiska tänkande genom att 

testa eller resonera sig fram till en korrekt lösning. Grevholms (2012) skriver att 

problemlösning behöver uppfylla tre kriterier för att en matematisk uppgift ska klassificeras 

som problemlösning. Dessa tre är: 
”1. Individen eller gruppen som möter uppgiften vill eller behöver finna en lösning. 

2. Det finns inte någon tillgänglig procedur som garanterar eller innebär en komplett 

lösning. 

3. Individen eller gruppen måste göra ansträngning för att finna lösningen.” (s.206) 

   Problemlösningsuppgifter berör många områden i matematiken och utvecklar exempelvis 

elevernas begreppsförståelse, logiska tänkande och uppfattningsförmåga (Häggblom, 2013). 

Det krävs dock tid och tålamod från eleven respektive läraren att arbeta och utvecklas inom 

problemlösning. Det är således viktigt att lärare arbetar med problemlösningsuppgifter på en 

elevanpassad nivå för att eleverna ska förstå och kunna utvecklas (Häggblom, 2013).  

   Hagland och Åkerstedt (2014) menar även att läraren behöver vara insatt i det valda 

problemet och ha kunskaper om olika möjliga metoder innan, detta för att samtala och 

reflektera med eleverna gällande deras lösningar. Eftersom uppgifterna som är kopplade till 

problemlösning kan komma i olika former, bland annat i textform blir det omöjligt att inte 

prata om läsförståelse. Läsförståelsen utgör en del inom matematiken och med en god 

läsförståelse kan eleven möjligtvis lösa mer avancerade textuppgifter.  

   Bråten och Jakobsson (2008) menar att “läsförståelse är att utvinna och skapa mening när 

man genomsöker skriven text och samspelar med den” (s.13). Utvinna handlar om att läsaren 

ska genomsöka texten noggrant för att finna angiven betydelse eller mening som författaren 

implementerat i sin text. Den andra delen handlar om att läsaren ska ta det författaren har 
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skrivit och skapa mening med hjälp av egna kunskaper kopplat till textens innehåll. Enligt 

Sterner och Lundberg (2002) är läsförståelse inom matematik det som sker när en elev tolkar 

innehållet i en matematisk text, för att sedan bestämma vilka procedurer de väljer för att 

komma fram till en lösning, därefter värderas uppgiftens lösning. Läsförståelse är inte denna 

studies huvudsakliga intresse utan utgör endast en del av det som eleverna kan ha problem 

med.  

2.3.3 Rutinuppgifter 
 

Den enklaste formen av uppgifter är vad hon kallar för ”rutinuppgifter”, det innebär att 

eleverna är bekanta med lösningssätten och uppgifterna blir mer av en mängdträning. 

Exempel på en rutinuppgift skulle kunna vara 5+5=10. Vidare skriver Taflin (2007) att 

rutinuppgifter är motsatsen till problemlösningsuppgifter. Detta arbete riktar in sig mer på 

sammanstrålningen av problemlösningsuppgifter och textuppgifter (se figur 2), därav kommer 

det inte tas upp mer om rutinuppgifter 

2.3.4 Textbaserade problemlösningsuppgifter 

 

Ambitionen är att rikta in sig på uppgifter där problemlösning och textuppgifter 

sammanstrålar. Anledningen till detta är att båda inriktningarna berör varandra. Den termen 

som beskriver denna sammanstrålning som bilden visar kommer att kallas för “Textbaserade 

problemlösningsuppgifter”, till vilket akronymen TBPU kommer användas.  

 

 
 

Figur 2: Vår definition av textbaserade problemlösningsuppgifter  

3. Metod  
 

I detta avsnitt presenteras arbetets tillvägagångssätt. Inledningsvis kommer en beskrivning av 

den övergripande metoden för datainsamling. Efter detta presenteras de valda databaserna 
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samt konstruktionen av söksträngen som användes i databaserna. Därefter beskrivs de 

avgränsningar som gjordes och formandet av manuella kriterier. Sedan redovisas 

analysmetoden för den insamlade data för att avsluta med en beskrivning av etiska 

överväganden och klargörande av studiens reliabilitet och validitet.  

 
 
3.1 Val av metod 
 

Metoden arbetet använda sig av är en systematisk litteraturstudie. Med detta menar Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) att det sker en systematisk insamling av tidigare 

forskning, som i denna studie handlar om problemlösning i matematik. Därefter granskas 

materialet kritiskt med hjälp av olika kriterier för att sammanställa den valda litteraturen. 

Fördelarna med en systematisk litteraturstudie är att metoden möjliggör sammanställningar 

och utvärderingar av den ökade mängd forskning som publiceras, vilket gör det enklare för 

pedagoger och andra aktörer inom skolan att använda sig av dess innehåll. Detta går i enlighet 

med att skolan ska bedriva evidensbaserad pedagogik och vila på en vetenskaplig grund 

(Eriksson Barajas et al, 2013). 

3.2 Databas 

 

Vetenskapliga artiklar söktes via databasen Web of Science (WoS) samt ERIC (EBSCO), 

båda databaserna erbjuder ett stort utbud av vetenskapliga artiklar i matematikdidaktik. De två 

databaserna erbjöd möjligheten att använda de booleska operatorerna AND och OR samt 

trunkeringar (*) vid sökningen av artiklar. Med AND operatorn avgränsas sökningar därför att 

de valda orden måste finnas tillsammans i artiklarna, exempelvis Math AND Problem. Med 

den booleska operatorn OR kan söksträngen innehålla exempelvis Method* OR (eller) Prob*, 

detta innebär att artiklarna antingen ska innehålla ordet Methods eller Problem. Med hjälp av 

trunkeringar (att sätta * bakom sökordet) efter det valda ordet möjliggjordes det att få fram 

fler ord kopplat till en specifik ordstam, exempelvis Math* kunde bli till Mathematics eller 

Maths i sökresultatet.  

3.3 Söksträng 

 

Under denna rubrik presenterar och motiveras den valda söksträngen. Detta har varit en 

process där de slutgiltiga sökorden har arbetats fram efter flera antal sökningar samt läsning 
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av artiklarnas rubriker, abstract och författarnas “keywords” (nyckelord). Ord och olika 

kombinationer av ord har prövats och omprövats för att slutligen leda fram till den slutgiltiga 

söksträngen. I databasernas första sökruta användes orden Math* AND Word* AND 

Problem* AND Solving*. Math* är huvudområdet och det ämnet arbetet berör. Word* 

användes för att få en inriktning på artiklar där det innehöll ord/begrepp i matematiken 

eftersom ord förekommer i textuppgifter. Det tredje ordet Problem* berör sammanstrålningen 

mellan problem samt textuppgifter. Med hjälp av ordet Problem* riktar arbetet in sig på 

matematikuppgifter som innehåller problem. Det sista ordet Solving innebär lösa och kan 

kopplas till det föregående ordet problem. Med Solving var förhoppningen att få fram olika 

slags metoder för att lösa dessa uppgifter samt kunna nå fram till de artiklar som har en 

koppling till Problem solving. 

   Orden i den andra raden av sökrutan (Elem* OR Prim* OR Grade school) användes för att 

avgränsa åldern på de elever som artiklarna handlade om. Elem* vilket betyder Elementary, 

Prim* som i Primary och Grade school har alla en översättning till grundskola på svenska. 

   Den sista sökrutan i databaserna (Support* OR Scaffolding* OR guid* OR Help* OR 

Teach* OR Learn*) riktas in ytterligare mot forskningsområdet. I denna sökruta ska något av 

de nämnda orden i parentesen förekomma i artiklarna. Syftet med arbetets forskningsfråga är 

att undersöka olika typer av stödstrukturer som kan stödja eleverna, det var därför en 

självklarhet att ha med ord som Support* och Scaffold*. Med exempelvis Guid*, Help*, 

Teach* och Learn* var förhoppningen att bredda sökningen genom att inkludera olika 

potentiella formuleringar kopplat till stöd och stödstrukturer (exempelvis: Guid - Guidance, 

Help - Helping, Teach - Teaching och Learn - Learning). 

   Denna slutgiltiga söksträng användes i båda databaserna. 

Math* AND problem* AND Word* AND Solving 

AND 

Elem* OR Prim* OR Grade school 

AND  

Support* OR Scaffolding* OR Guid* OR Help* OR Teach* OR Learn* 

 

3.4 Avgränsningar 
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Denna söksträng resulterade i 223 träffar i Web of Science (WoS) och 1193 i ERIC (EBSCO). 

Slutligen gjordes avgränsningar i de olika databaserna för att minska det stora antalet artiklar. 

I WoS valdes avgränsningarna “Article”, “Education educational researh” och “English” 

vilket genererade 70 träffar. I ERIC valdes avgränsningarna “Peer reviewed”, “Linked full 

text” samt “English” vilket genererade 191 träffar. Med “Peer reviewed” styrkes 

reliabiliteten och validiteten eftersom artiklarna är vetenskapligt granskade. Inga 

avgränsningar gällande publikationsår valdes med ambitionen att undersöka hur långt bak i 

tiden forskning sträcker sig.  

3.5 Manuellt urval 

 

Rubriker och abstrakt lästes av dessa 261 artiklar. Efter läsningen exkluderades 128 av dessa 

artiklar. Majoriteten av artiklarna som exkluderades innehöll ovannämnda sökord, men vid 

läsning av abstrakt synliggjordes det att artiklarna inte berörde någon form av stöd för 

eleverna. Detta blev det första manuella urvalet (stöd för eleverna). Exempelvis kunde de 

exkluderade artiklarna handla om studier där forskarna testade elevers textförståelse i årskurs 

fyra och matematiska kunskaper på samma elever i årskurs nio. Studien gjordes med syftet att 

undersöka om det går att förutse matematiska kunskaper i årskurs nio genom att testa 

elevernas textförståelse i årkurs fyra. Här kunde inte något tydligt stöd urskiljas, därför 

exkluderades sådana artiklar. Exempel på artiklar som inkluderades i detta stadie var artiklar 

som uttryckte någon form av stöd, exempelvis digitala program eller arbetsmetoder. Vid 

tveksamheter kring ifall en artikel ska inkluderas eller inte lästes författarnas “keywords” 

alternativt delar av artikelns innehåll för att kunna göra en bättre bedömning. Detta 

resulterade i att 133 artiklar sammanställdes från WoS samt ERIC. 

   Inför den fortsatta sorteringen av dessa 133 artiklar utformades manuella kriterier: 

• Artikeln ska innehålla matematik kopplat till textbaserade problemlösningsuppgifter 

(TBPU).  

• Artikeln ska inkludera elever mellan 5–15 år. 

• Artikeln ska beröra minst en stödstruktur med syfte att stödja elevens utveckling kring 

textbaserade problemlösningsuppgifter (TBPU). 

   Efter läsning av abstracten för alla de 133 artiklarna utifrån de manuella kriterierna 

exkluderades 106 artiklar. Det baserades på att de inte uppfyllde kriterierna samt fyra artiklar 

eftersom de inte fanns tillgängliga i Örebro Universitetsbibliotek. Slutresultatet hamnade på 

23 artiklar, vilket utgör arbetets empiri.  
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3.6 Analysmetod av insamlade data  

 

Analysen har genomförts med hjälp av en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att en 

forskare stegvis har klassificerat data för att “lättare kunna identifiera mönster och teman” 

(Eriksson Barajas et al 2013, s.147). Analysen av data skedde i två steg. I det första steget 

analyserades 23 studier för att ge en överblick av den insamlade datan. Till detta lades 

samtliga studier in i analysschemat (se figur 3) som innehåller fem kolumner. Analysschemat 

användes som ett verktyg för att kunna göra en innehållsanalys, vilket gav en översikt 

gällande vad studierna handlar om. I den första kolumnen nämns studiens namn, 

publikationsår samt dess författare. I den andra kolumnen nämndes en introduktion till studien 

och hur studien motiveras. Den tredje kolumnen nämns studiens syfte eller forskningsfråga 

ifall författarna har det. I den fjärde kolumnen beskrivs studiens metoder samt lite om 

deltagarna. De slutsatser och resultat som forskarna har funnit beskrivs i kolumn fem, här 

beskrivs även svar på de forskningsfrågor som författarna redovisar.  

Referens 
 
Författare 

Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser 

  

    
  

Figur 3: Exempel på det första steget i analysschemat 
    I det andra steget lästes studierna ett flertal gånger för att inte missförstå dem samt kunna 

skapa en större förståelse. Processen inleddes med att skriva ner varje stödstruktur som kunde 

utläsas i respektive studie på en whiteboardtavla för att leta efter likheter. Identifikation av 

likheter resulterade i den första ordnadeprincipen för arbetet. De stödstrukturer som var 

likadana bildade en kategori. De resterande studierna fortsatte att delas in på samma sätt, 

vilket resulterade i att det bildades fyra kategorier av stödstrukturer. Den ordnandeprincipen 

utvecklades under arbetets gång och utkristalliserades i “vem” eller “vad” som tillhandahåller 

stödstrukturen. Med ”vem” menas den person som utför eller förser eleverna med 

stödstrukturen, exempelvis en lärare. Med ”vad” menas den metod eller material som utför 

eller förser eleverna med stödstrukturen, exempelvis ett dataprogram. Därefter lades två utav 

kategorierna ihop för att bilda tre kategorier totalt, eftersom båda kategorierna berörde 

visuella aspekter. Det som kunde urskiljas var att vissa studier hade en “expert” som 

tillhandahöll stödstrukturen genom scaffolding och att själva interaktionen mellan “experten” 
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och eleven var det som var centralt. Denna kategori kallades för “Orienterande stödstrukturer” 

med förkortningen (OS). I den andra kategorin kunde det vara den “digitaliserade miljön” 

som tillhandahöll stödstrukturen genom olika matematiska dataprogram. Denna kategori fick 

namnet “Digitaliserade stödstrukturer” med förkortningen (DS). Den tredje kategorin fick 

namnet “Visuellt organiserade stödstrukturer” (VOS) med två underkategorier som fick 

benämningarna “Schema-baserade” (SB) och “Visuella representationer” (VR). I kategorin 

OS placerades sex studier, i DS placerades sju studier. I VOS var det totalt tio stycken studier 

som sedan placerades i två underkategorier med sex stycken i SB och fyra stycken i VR. 

   Efter sorteringen av kategorierna lades en extra kolumn till i analysschemat som kallades 

för “stödstrukturer” och fyllde i dessa med respektive namn. Detta för att underlätta under 

läsning och arbetet med resultatavsnittet, där de olika kategorierna beskrivs mer ingående. 

Stödstrukturer har alltid varit i fokus men denna kolumn gjorde det lättare att gå tillbaka och 

hitta rätt studie tillhörande rätt kategori under arbetets gång.  

Referens 
 
Författare 

Hur motiveras studien? Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser 

  

Stödstruktur 

    
  

 

Figur 3.1: Slutgiltiga analysschemat 

3.7 Etiska överväganden 

 

Inom forskning är etiska aspekter och riktlinjer centrala för god forskning. Forskning som inte 

har etik i åtanke har mindre, alternativt inget, värde i sig. Därför är ett etiskt förhållningssätt 

till forskning en förutsättning för detta arbete. För att uppfylla en god forskningsetik menar 

Vetenskapsrådet (2017) att man ska följa fyra krav, dessa är samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, informationskravet och nyttjandekravet. Spår av de fyra kraven kunde 

urskiljas då några av artiklarna skrev ut i sina beskrivningar att samtyckesblankett har 

skickats ut till de involverade, inga namn på varken skola eller medverkande personer 

förekommer i texterna.  Eftersom vi uppmanades att använda oss av tidigare forskning från 

databaserna Web of Science och ERIC, kan argumentet göras att de inkluderade artiklarna i 

studien redan genomgått etiska granskningar och uppfyllt kraven. Vi har försökt vara så 

objektiva som möjligt vid läsning av studierna eftersom Eriksson Barajas et al. (2013) menar 

att det är viktigt att delge all data i en systematisk litteraturstudie, och inte bara den data som 

stödjer forskningsfrågan.  
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3.8 Reliabilitet & Validitet 

 

För att forskningen ska anses vara pålitlig krävs det att reliabiliteten och validiteten är hög. En 

forskning med hög reliabilitet ska förväntas kunna bli reproducerad och få identiska resultat 

(Eriksson Barajas et al, 2013). Då metodavsnittet har försökt redovisas så tydligt som möjligt 

för hur sökningen av vetenskapliga artiklar har genomförts och hur dessa har analyserats, 

strävar denna studie mot att uppnå en hög reliabilitet. Vid en identisk litteratursökning med 

tidigare angiven söksträng och inkluderingskriterier är förhoppningen att en utomstående ska 

kunna få fram samma resultat. 

   Validitet är ett begrepp som Eriksson Barajas et al. (2013) menar ska beskriva hur väl en 

studie mäter dess syfte. Denna studie eftersträvar att uppnå en hög validitet genom att arbetes 

centrala begreppen har försökts beskrivas så tydligt som möjligt i den teoretiska bakgrunden. 

Förhoppningsvis gör detta att läsaren kan förstå ramarna för studiens önskade 

forskningsområde eftersom bearbetningen av sökord har försökts göras på ett så utförligt sätt 

som möjligt för att täcka alla aspekter av det önskade forskningsfältet. 

4. Resultat  
 

Detta avsnitt innehåller två delar, först kommer en överblick av de valda studierna, därefter 

kommer en beskrivning av kategorierna och dess innehåll presenteras.   

4.1 Forskningsöversikt 

 

Sammanlagt valdes 23 artiklar ut till denna studie. Artiklarna har publicerats mellan åren 

1999 - 2018, cirka hälften av dessa är publicerade mellan 2014 - 2018 vilket kan tyda på att 

studier kring forskningsområdet har ett ökat intresse och fortfarande är relevant inom 

skolverksamheten. Majoriteten av studierna är utförda i USA, dock har empirin samlats in 

från totalt tio olika länder (USA, Kanada, Taiwan, Finland, Tyskland, Ungern, Iran, Turkiet 

och Holland). 

   I dessa studier har olika forskningsmetoder använts, ett fåtal exempel är observationer, 

intervjuer, enkäter, videoinspelningar och för och efter-tester. Den mest använda 

utformningen för de olika studierna har varit interventionsstudier, det vill säga forskare har 

gått in i en klass och intervenerat genom att introducera en metod eller ett arbetssätt. Efter 

några veckors arbete med denna metod eller arbetssätt utförs ett efter-test för att mäta vilken 

effekt interventionen fått för elevernas utveckling inom TBPU. Majoriteten av studierna har 
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haft ett tidsspann på några veckor till någon månad, i vissa artiklar har forskarna återvänt till 

skolan för att se ifall den introducerade stödstrukturen fortfarande används samt har en positiv 

effekt på elever mellan 5–15 år. 

4.2 Fördjupning  

 

Denna studies syfte är att undersöka olika stödstrukturer för att hjälpa elever med 

textbaserade problemlösningsuppgifter i matematik. Detta kommer ske med hjälp av en 

fördjupning av de valda kategorierna som blev synliga efter läsningen. Figuren nedan visar 

indelningen på den forskning som berör de valda stödstrukturerna. Majoriteten av studierna i 

kategorierna använder någon form av Polyas (1945) fyra-stegs modell, det vill säga förstå 

problemet, tänka ut en plan, utföra planen samt kontrollera svar. Nedanliggande bild visar hur 

de olika kategorierna är indelande. 

 

  
Figur 4: Kategorisering av stödstrukturer 

4.3 Orienterande stödstrukturer (OS) 

 

Kategorin inkluderar sex studier. Studierna i kategorin fokuserar på de orienterande 

stödstrukturerna som hjälper till att strukturera och vägleda eleverna. Majoriteten av dessa 

studier gick ut på att en expert använde sig av eller lär ut olika orienterande stödstrukturer, 

exempelvis att introducera en steg för steg strategi i form av en checklista för eleverna. 

Experten i studierna varierar och kan vara läraren eller forskare som genomfört studien. 

Majoriteten av studierna hade alla byggt upp sina checklistor på följande sätt: 1. Stryk under 

frågan, 2. Ringa in viktig information, 3. Stryk över irrelevant information, 4. Räkna ut, 5. Gå 
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tillbaka och kontrollera. Dessa explicita instruktioner kunde se olika ut i sin form, men 

byggde på samma principer. Formuleringar kunde skilja sig från studie till studie samt att 

vissa studier hade fler steg och andra hade färre steg.  

   En studie inom denna kategori använde sig av det forskarna benämner som instructional 

scaffolding (Kong & Orosco 2016). Instructional scaffolding definierades som den interaktiva 

inlärningsprocess i introduktionsfasen vilket gradvis minskar när eleverna utvecklar sina 

kunskaper för att bli mer och mer självständiga. Lärarna respektive forskarna i denna studie 

inledde med att presentera generella lösningsstrategier till alla i elevgrupperna som byggde på 

samma steg som är nämnda ovan, för att sedan välja ut en handfull elever för att användas 

som experimentgrupp. Dessa experimentgrupper i båda studierna fick sina uppgifter 

anpassade genom vad forskarna kallade “scaffolding ladder”. Denna scaffolding stege innebar 

att formuleringarna i TBPU var anpassade till olika svårighetsgrader. Formuleringarna 

började på en enkel nivå för att sedan bli mer och mer komplexa för varje nivå. Eleverna var 

tvungna att helt bemästra strategierna och kunna lösa problemen på en viss formuleringsnivå 

innan de fick gå vidare till nästa. Eleverna i dessa experimentgrupper hade en lärare till sitt 

förfogande under studien. Läraren kunde i första steget läsa uppgiften tillsammans med 

eleven för att hjälpa eleven att lokalisera frågan/vad uppgiften gick ut på, detta för att försöka 

skapa mening och reda ut eventuella missförstånd som hade uppstått för eleven gällande 

uppgiften. I nästa steg gick läraren och eleven tillsammans igenom uppgiften för att lokalisera 

den relevanta informationen som krävdes för att eleven skulle kunna lösa uppgiften. Här fick 

eleven även hjälp med att filtrera bort irrelevant information i uppgiften. Efter detta fick 

eleverna tid att arbeta tillsammans med en kamrat för att lösa uppgifterna, läraren fanns med 

under par-arbetet och kunde ställa frågor till eleverna för att försäkra sig om att eleverna 

förstod vad de skulle göra. Till sist fick eleverna tre liknande problem som de skulle lösa 

individuellt där och uppmanades att använda sig av den orienterande stödstrukturen som de 

använt sig av innan.  

   De deltagande eleverna i Orosco och Abdulrahims (2018) studie var elever med ett annat 

modersmål. Forskarna använde samma premisser som i Kong och Oroscos (2016) studie, 

exempelvis gruppindelning, instuctional scaffolding samt ”scaffoling ladder”. Läraren gick 

även igenom uppgifterna tillsammans med eleverna för att reda ut eventuella missförstånd. 

Fokus i Orosco och Abdulrahims (2018) studie låg mer på den matematiska terminologin och 

textdelen i TBPU analyserades mer utförligt för att skapa en större förståelse för eleverna. En 

TBPU kunde se ut såhär:  
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“Esmeralda was shopping at the mall. She visited four different stores. She bought a new pair of 

shoes and a new purse. She spent a total of US$45. The purse cost US$10. How much money did 

Esmeralda spend on a new pair of shoes?” (Orosco & Abdulrahim, 2018, s.225) 

   Läraren läste TBPU tillsammans med eleverna. Läraren tog upp centrala ord som eleverna 

behövde en ökad förståelse kring för att kunna lösa uppgiften, det kunde vara ord som ”How 

much money” och ”Spend”. Läraren förklarade att ”how much money” syftar till vilket 

belopp Esmeralda har spenderat på sina nya skor, och att ”spend” betyder att Esmeralda har 

gjort sig av med pengar i utbyte mot skorna.  

   Andra studiers utformning var att eleverna först fick göra ett test med olika TBPU, svaren 

analyserades sedan av forskarna och där fastställdes vilka misstag eleverna gjort vid olika 

lösningar (Ulu, 2017). Efter detta gav läraren en individualiserad scaffolding till varje enskild 

elev för att se om scaffolding kunde eliminera misstagen som eleverna gjort vid vissa 

lösningar. Eleverna fick chansen att sitta ner med läraren och svara muntligt. Det resulterade i 

att eleverna kunde inse vart i sin beräkning det blev fel. Läraren använde nedanstående 

checklista som ett stöd för sig själva men fick formulera sig på en elevanpassad nivå. 
“1) What is given in the problem? 2) What is the problem asking of you? 3) Could you explain 

why you used each operation to solve the problem? 4) Do you think the result is correct? 5) If 

you think it is not, where may you have made the error? 6) Leading questions for incorrect 

solutions to direct the student to the correct solution.” (Ulu, 2017, s.562).  

   En annan strategi som undersöktes kallades “Math scene investigator strategy” eller MSI. 

Där gav läraren scaffolding till eleverna när de skulle lära sig strategins utformning och 

användning (Pfannenstiel et al. 2015). Denna scaffolding avtog i takt med att eleverna blev 

mer och mer bekväma med användandet av denna strategi. Efter att läraren gått igenom 

checklistan gav läraren ut denna i pappersform. Eleverna skulle genom orienterande 

stödstrukturen ta en mer undersökande roll för att försöka lösa uppgifterna. Studien om MSI 

skedde under två dagar. Under dag ett arbetade eleverna med två steg (se figur 5), det första 

stegen var att inspektera och hitta ledtrådar verbalt. Inspektionen skedde genom att läsa 

TBPU, stryka under frågan, ringa in viktiga ord och nummer samt stryka över irrelevant 

information. I steg två skulle eleven planera och lösa TBPU. Under detta steg förväntas 

eleven ha kommit fram till någon form av ekvation samt en lösning för att sedan rita en bild 

kopplat till ekvationen. Syftet med varje instruktionsdag var att fokusera specifikt på delarna 

inom varje steg, snarare än omedelbart tillämpa hela strategin för att lösa en TBPU. Under 

dag två skedde en repetition och utvärdering av steg ett och två tillsammans med läraren för 

att fastställa om lösning och tillvägagångssättet var korrekt.  
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Figur 5: Steg ett och två i MSI Strategy från Phannenstiel et. al. (2015, s. 294) 

   I Alter, Brown och Pyles (2011) studie fick lärarna träning i hur de skulle instruera eleverna 

inom olika lösningsstrategier för olika sorters TBPU. Det sker en interaktion mellan lärare 

och elev och läraren använder sig av en organiserande stödstruktur med syfte att vägleda och 

skapa en större förståelse kring TBPU. Fokus lades på hur lärarna skulle ställa frågor till 

eleverna för att få eleverna att prata om deras tankar kring uppgifter och olika 

lösningsstrategier. Frågorna kunde vara:  
 

“Can you tell me the question in your own words? “What is the problem in the question? What 

pictures or words could show how you solved the problem? What answer did you get when you 

solved the problem? What information did you use to solve the problem? (Alter, Brown & Plyes, 

2011, s.543). 

   Alter (2012) presenterar en utvecklad checklista som innehåller åtta steg, denna checklista 

fick eleverna ha bredvid sig när de arbetade med TBPU. Till en början fick eleverna arbeta 

själva med TBPU och ha checklistan som hjälp. I senare steg av studien gick forskarna 

igenom checklistan och hur den ska användas i samband med en TBPU med eleven. 

Forskarna kontrollerade att eleverna använde checklistan korrekt och gav korrigerande 

återkoppling om eleven använde checklistan på ett inkorrekt sätt. Checklistan såg ut som 

följande: 
“1) READ THE PROBLEM ALOUD 

2) PARAPHRASE - Give important information, Repeat question aloud, What is asked? What 

am I looking for? 

3) VISUALIZE - Draw a diagram 

4) STATE THE PROBLEM - I have ..., I want to find ...  

5) HYPOTHESIZE - If I ... then ..., How many steps?  

6) ESTIMATE - Round the numbers  
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7) CALCULATE - Label, Circle  

8) SELF-CHECK - Check every step, Check calculation, Does the answer make sense?” (s.56) 

   Samtliga studier visade en positiv effekt på elevernas förmåga att lösa TBPU. Pfannensteil 

et al (2015) menar att detta kan bero på att eleverna får en tydlig struktur hur de ska gå 

tillväga. I deras fall har eleverna en orienterande stödstruktur i form av MSI att luta sig mot 

när de ska lösa olika TBPU. Genom en orienterande stödstruktur menar Orosco och 

Abdulrahim (2018) att eleverna får en modell som hjälper de identifiera och koppla viktig 

information från TBPU. Checklistorna tillsammans med lärarens stöd kan hjälpa eleverna att 

lära sig matematiska termer och olika strategier för att ta sig an TBPU.  

4.4 Visuellt organiserande stödstrukturer (VOS) 
 

Denna kategori innehåller tio studier som berör schema-baserade instruktioner och andra 

visuella representationsformer, vilket är en stödstruktur för att organisera lösandet av 

problemen. Detta kan exempelvis vara ett lösningsschema med olika steg som eleven ska följa 

när de tar sig an TBPU eller olika visuella metoder som eleverna kan ställa upp 

problemlösningarna med för att underlätta organiseringen och sedan uträkningen av 

uppgifterna. Eleverna kan bli ombedda att stryka under relevant information samt stryka över 

irrelevant information. Författarna i varje studie beskriver stegen men benämner stegen på 

olika sätt, dock har de grundats från Polyas fyra stegs modell som tidigare nämnts.  

4.5 Schema-baserade (SB) 
 

Alla studier i denna kategori beskriv gemensamma scheman som har använts, dessa heter 

Change (förändring), Group (gruppering) och Compare (jämförelse). En beskrivning och ett 

exempel kommer att presenteras för varje schema för att underlätta läsningen och förståelsen. 

   Ett förändrings schema ser ut på följande sätt: 

 
Figur 6: Förändrings-schema i Jitendra, Hoff & Beck (1999, s.189).    

   Inom förändrings schemat är syftet att undersöka en förändring som sker i en 

problemlösning. Förändringen innefattar en ökning eller minskning av ett startbelopp som 
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leder till ett nytt belopp, det vill säga vad du har i början (startbelopp), sedan förändringen och 

därefter det du har i slutet (nytt belopp) (Griffin och Jitendra, 2009). För att visa hur 

förändring schema fungerar visar Griffin och Jitendra (2009) ett exempel från en årskurs tre. 

Uppgiften var: “A squirrel made a pile of nuts. It carried away 55 nuts up to its nest. Now, 

there are 38 nuts in the pile. How many nuts were in the pile at the beginning?” (s.189). 

   Eleverna i Griffins och Jitendras (2009) studie började med att undersöka vad som 

efterfrågas i problemlösningen, eftersom frågan ville undersöka hur många nötter som fanns i 

början, lade eleven ett frågetecken i startcirkeln. En förändring skedde då ekorren bar upp 55 

stycken nötter, eleverna visste att det blev en förminskning av startvärdet och skrev därför -55 

(minus 55) i förändringsrutan. 38 nötter låg kvar i högen, denna siffra skrev eleverna i slut 

cirkeln. När elevernas förändrings schema var klart, kunde de enkelt bilda en ekvation, det 

vill säga: ? - 55 = 38. Eleverna lärde sig därefter hur man kom fram till svaret. 

   Gruppering innebär att det finns små grupper som bildar en större grupp (Jitendra & Star, 

2011). Genom gruppering kunde eleverna dela upp problemlösningen och strukturera det. Ett 

grupperingsschema kunde se ut på följande sätt, dock kunde det förekomma cirklar istället för 

block: 

 

 
Figur 6.1: Grupperings-schema i Jitendra & Star (2011, s.189) 

   Ett exempel som grupperings schemat kunde hjälpa eleverna med tar Griffin och Jitendra 

(2009) återigen upp i sin studie. Problemet var: “Farmer Joe has 88 animals on his farm. He 

only has horses and goats. There are 49 horses on the farm. How many goats are on the 

farm” (2009, s.189). Detta problem innehöll två grupper, hästar och getter. Tillsammans 

bildades den större gruppen, det vill säga totala antalet djur. Eftersom det angivna talet (88) i 

texten var störst och det totala antalet djur, kunde eleverna lära sig att talet skulle placeras i 

den “större gruppen”. Medan de mindre talen (49) och getterna som inte var angivet, 

placerades i de mindre grupperna (grupp ett och två). Detta resulterade i att eleverna kunde få 

en överblick över schemat för att därefter skapa sin ekvation 49 + ? = 88 och lösa den. 

   Inom ett jämförelseschema berör man ett problem som jämför två disjunkta delar samt att 
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relationen mellan dessa två delar är betonade (Jitendra & Star, 2011). Jämförelseschemat 

användes för att jämföra två numeriska grupper, där ena gruppen motsvarar den stora gruppen 

och den andra gruppen motsvarar en mindre grupp. Tillsammans fick grupperna fram en 

jämförelse och visade skillnaden. Ett jämförelseschema kunde se ut på följande sätt: 

 
Figur 6.2: Jämförelseschema i Griffin och Jitendra (2009, s.189). 

   En exempeluppgift författarna använde kopplat till jämförelseschemat var: “Craig saw a 

pine tree in the forest. Later, he saw a maple tree that was 9 feet tall. The maple tree was 5 

feet shorter than the pine tree. How tall is the pine tree.” (Griffin & Jitendra 2009, s.189). 

Eleven fick hjälp av jämförelseschemat en tydligare bild hur ekvationen kunde se ut och 

kunde därför skriva ? – 9 feet = 5 feet.  

   Problem patterns approach beskrivs utav Amiripour, Dossey och Shahvarani (2017) som en 

annan version av schema-baserade instruktioner. Forskarna beskriver denna version som en 

utveckling från de tre ovannämnda schema-baserade figurer samt Polyas fyra stegs modell. 

Ett exempel för att tydliggöra hur metoden fungerade kunde se ut på följande sätt: “A balloon 

man had some balloons. Then 14 balloons blew away and the man now has 29 balloons. How 

many balloons did the man begin with?” (Amiripour, Dossey & Shahvarani, 2017, s.234). 

Genomgången med eleverna började med att eleverna ringade in relevant information efter 

läsning av problemet. I detta fall ritades tre ringar, 14 ballonger som flög iväg, 29 ballonger 

som fanns kvar samt hur många det var i början. Därefter i steg två gjorde eleverna en färgad 

“operator’s circle”, det vill säga en cirkel med de fyra aritmetiska räkneoperationer (+, -, x, /). 

Nu hade eleverna gjort en kartläggning över all information som skulle användas och kunde 

därmed gå vidare till steg tre. Med hjälp av sin kartläggning skulle eleverna i steg tre 

strukturera cirklarna i rätt ordning och dra en linje för att binda varje cirkel. Struktureringen 

kallade forskarna för känd samt okänd information, eleverna hade med hjälp av deras cirklar 

den kända informationen och en okänd räkneoperation. När eleverna hade sammankopplat 

cirklarna i steg tre, blev det tydligt i steg fyra att se vilken räkneoperation eleven borde 

använda. I detta fall behövde eleverna använda addition eftersom den givna informationen 

visade att två numeriska cirklar behövde adderas för att den sista cirkeln skulle ge eleverna ett 
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svar (Amiripour, Dossey & Shahvarani, 2017). Såhär kunde ett problem pattern approach se 

ut hos eleverna: 

 

 
Figur 6.3: Amiripour, Dossey & Shahvarani – New Schema Approach (2017, s.235) 

   Studierna i denna kategori visade alla att schema-baserade instruktioner hade en positiv 

effekt på elevernas förmåga att lösa TBPU. Den genomgående effekten i studierna var att 

eleverna lättare kunde organisera TBPU genom att sätta in talen i olika scheman för att sedan 

lösa uppgiften. Problematiken med schema-baserade instruktioner var att det inledningsvis 

var svårt för eleverna att förstå hur de skulle konstruera de olika schemana. Det gjorde att 

mycket tid fick läggas i introduktionsfasen. Amiripour, Dossey och Shahvarani (2017) skriver 

exempelvis i sin studie att det tog tre månader tills eleverna kunde använda de olika schemana 

självständigt. Detta blev även tydligt i Flores, Hinton och Burtons (2016) studie där eleverna 

under första lektionen klarade av alla uppgifter tillsammans med läraren, för att sedan dagen 

därpå endast klara av hälften av uppgifterna individuellt.  

4.6 Visuella representationer (VR) 

 

Inom denna underkategori låg stöd genom visuella representationer i form av bilder som 

fokus. Csikos, Szitanyl och Kelemens (2012) studie byggde på hypotesen att årskurs tre 
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elevers förmåga att lösa TBPU skulle utvecklas om visuell hjälp såsom att rita bilder till 

uppgifterna fanns tillgängligt. Forskarna menade att studien skulle visa samt övertyga 

eleverna hur bra och användbart det var att rita bilder när de löser olika uppgifter. De ville 

visa olika sätt som eleverna kunde använda bilderna för att beskriva uppgiften, samt visa att 

rita bilder bidrar till elevernas förståelse för TBPU. Grundstegen för hur eleverna skulle hitta 

relevant information och tillvägagångssätt för att lösa uppgifterna var till övervägande del 

desamma som i tidigare kategorier. Själva fokuset låg dock på bilderna och hur de skulle 

hjälpa eleverna med TBPU. 

   Den visuellt organiserande stödstruktur som Gonsalves och Krawec (2014) använde i sin 

studie kallades för “Numbered Lines”. Den gick ut på att eleverna skulle identifiera 

problemets olika delar för att sedan använda tallinjer och tillhörande information för att skapa 

sig en bild om hur problemets olika delar relaterar till varandra. En exempeluppgift de 

använde sig av i studien var: “The mall is 12 miles from your home. Your school is one third 

of the way from your home to the mall. The library is one fourth of the way from the school to 

the mall. How far is the library from home?” (2014, s.166). Vilket resulterade i detta 

lösningsexempel:  

 
Figur 7: Exempel från Gonsalves & Krawec, (2014, s.166) 

   Lösningsexempelet visar på hur denna metod ger en tydlig bild av hur eleverna skulle kunna 

lösa denna uppgift. För att komma fram till denna figur behövde eleverna först översätta och 

förstå uppgiftens lingvistiska funktioner (uppgiftens givna information), hur den 

informationen är kopplad till problemets olika delar samt hur den informationen hänger ihop 

med vad uppgiften vill få fram i slutändan. Alla dessa var viktiga när eleverna skulle 

bestämma en lösningsplan och utföra den.  

   Varför presterar elever från Singapore bra i TIMSS gällande problemlösning? Det var 

Beckmanns (2004) centrala fråga i sin studie. Det hon gjorde i sin studie var att undersöka 

matematikböcker från Singapore och hur deras TBPU var utformade. Det hon fann var att 
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böckerna innehöll “strip diagrams” kopplade till uppgifterna. Dessa “strip diagrams” gjorde 

det lättare för eleverna att se samband med uppgiften samt vilka räkneoperationer och 

lösningsstrategier de skulle använda sig av. Diagrammen kunde variera i svårighetsgrad, vissa 

kunde innehålla givna siffror och räkneoperationer medans andra diagram saknade siffror där 

eleverna själva fick fylla i sina lösningssteg (Beckmanns, 2004). Även Morin et. al. (2017) 

använde sig av liknande visuella stödstrukturer i sin studie men kallade dem för “Bar model 

drawings”. Både “Strip diagrams” och “Bar model drawings” använde sig av vågräta staplar i 

olika färger med tillhörande text för att visa på problemets olika delar. Även om “Strip 

diagrams” eller “Bar model drawings” inte alltid hjälpte eleverna med uträkningarna var de 

designade för att hjälpa dem att välja vilken räkneoperation de skulle använda. Istället för att 

förlita sig på nyckelord kunde tillhörande diagram stödja eleverna och deras uträkningar 

(Beckman 2004). Nedan är två exempel på hur en uppgift samt hur en lösning med hjälp av 

“Strip Diagrams” eller “Bar Model Diagrams” med givna siffror och utan kunde se ut: 

         
Figur 7.1: Två exempel från Beckman, (2004, s.44–45) 

   Alla fyra studier beskriver hur bra det är för elever att använda sig av visuella 

representationer när de löser TBPU. Beckmann (2004) skriver att eleverna från Singapore kan 

lösa mer utmanande uppgifter eftersom strip digramen representerar kvantiteter, vilket gör att 

eleverna enklare kan resonera sig fram till svaren. Gonsalves och Krawec (2014) menar också 

att numbered lines har haft en positiv effekt på de deltagande elevernas förmåga att lösa 

TBPU. Studien visade att eleverna redan efter första lektionen visade på en förbättring, dock 

tog det i genomsnitt fem lektioner för eleverna att helt bemästra den visuella representationen. 

Morin et als (2017) studie var även den positiv till visuella representationer. Författarna 

skriver dock att det förekom elever som hade det svårt att förstå hur de skulle använda dessa 

olika visuella representationsformer.  
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4.7 Digitaliserade stödstrukturer (DS) 

 

Denna kategori innehåller sju artiklar som tar upp hur digitaliseringen kan utveckla elevernas 

förmåga att lösa TBPU. Författarna har i majoriteten av dessa artiklar skapat ett eget 

matematiskt program för att eleverna ska prova på via en dator eller surfplatta. Programmen 

hade bland annat hjälpt eleverna att underlätta TBPU med exempelvis förklaringar och 

ledtrådar. 

   Under tre veckor använde De Kock och Harskamp (2016) ett webbaserat program i sin 

studie. Programmet innehöll olika svårighetsnivåer, enkelt, medel och svårt och bestämdes 

utifrån antalet fel eleverna fick under testerna. Programmet innehöll olika rutor. På den 

vänstra rutan stod TBPU, till höger om den fanns det ledtrådar som endast kunde väljas en 

gång. Ledtrådarna visade en bild tillhörande text och frågetecken på det som skulle räknas ut 

för att de ska komma vidare med sitt tänkande, exempelvis visade programmet vad produkten 

kostade, hur mycket man har betalat för, samt hur mycket pengar som krävs för att köpa 

produkten. Slutligen hade programmet en liten ruta där eleven kunde redovisa sitt svar, för att 

därefter trycka på kontrollera svar. Vid rätt svar kunde eleven gå vidare till nästa uppgift, vid 

fel svar behövde de göra om. 

   Ett dataprogram som Freiman, Polotskaia och Savard (2017) tagit fram testades på en skola 

i Kanada. Forskarnas matematiska program gick ut på att eleverna fick en TBPU på skärmen, 

siffrorna byttes ut mot bokstäver som exempelvis x,y och z. En fråga kunde vara följande: 

“Sarah had S appels. She ate F appels in D minutes. How many appels does she have now?” 

(2017, s.839–841). Eleven skulle då försöka använda sig av “drag and drop”, d.v.s. dra en av 

bokstäverna till en av de fyra tomma rutorna. Därefter fick eleven välja ett av de fyra 

räkneoperatorerna (+ - * /) i den andra tomma rutan och till slutligen den kvarstående 

bokstaven i den sista rutan. Efter det tryckte eleven på ”bekräfta” för att se det korrekta 

resultatet.  

   För att underlätta förståelsen av TBPU med verklighetskoppling använde sig Fusch, Fusch, 

Hamlett och Appleton (2002) av ett digitalt matematikprogram. I detta program kunde eleven 

få hjälp med att förstå begrepp och meningar. Det kunde ske genom att eleven tryckte på 

texten, programmet förstorade sedan texten och läste upp uppgiften för eleven. Eleven kunde 

också trycka på “se video” och då kom det upp en video av en händelse kopplat till TBPU. 

Ifall eleven tryckte på en fråga i uppgiften dök en annan ruta upp för att eleven skulle kunna 

redovisa sitt svar. I samma ruta fanns det även ord kopplat till uppgiften, siffror och symboler 
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som datorn läste upp när eleven tryckte på dem, dessa fanns för att eleven skulle kunna 

använda dem inför sin beräkning. För varje korrekt steg fick eleven poäng, poängen ökade ju 

fler uppgifter eleven gjorde för att öka motivationen. Eleven kunde kontrollera sitt svar 

genom att trycka på “klar”, skulle de vilja fortsätta nästa lektion fanns möjligheten att spara 

där eleven senast slutade eftersom varje elev hade sin egna inloggning. 

   MathCAL är ett program grundad i schema-baserade instruktioner och har använts i Huang, 

Liu och Changs (2012) forskning. Eleverna kunde i programmets första steget få hjälp genom 

uppläsning av TBPU, de fick även stödfrågor som ledde till huvudfrågan av uppgiften som till 

exempel hur många kor det fanns i början. Ifall eleverna fortfarande hade det svårt med 

uppgiften kunde de i nästa steg få hjälp genom animationer för att få det visuellt framför sig. 

De fick också en stödfråga för att underlätta uppgiften. I det sista steget skulle eleverna 

presentera sina lösningar genom att skriva in siffror och välja räkneoperator i de tomma 

rutorna. Eleverna fick även möjligheten att redovisa svaret grafisk i programmet genom 

exempelvis ett förändringsschema som de fyllde i siffror från TBPU. Innan eleverna slutförde 

sin beräkning fick de chansen att kontrollera sitt svar med hjälp av programmet, ifall eleven 

märkte att något var fel fick de gå tillbaka, annars tryckte de på “slutför”.  

   Quest of the Silver Owl är ett matematiskt äventyrsprogram i en magisk värld som 

Kajamies, Vauras och Kinnunen (2010) har använt i sin forskning. För att klara av detta spel 

och hitta den silvriga ugglan var eleverna tvungna att tjäna ihop ett visst antal poäng från 

TBPU. Eleverna fick möjligheten att välja vilken svårighetsgrad från 1–4 hen ville ge sig på, 

ju högre nivå resulterade i mer poäng. Spelet erbjöd även animationer och muntliga ledtrådar 

om eleverna fastnade vid en uppgift. Muntliga ledtrådar kom i form av vägledning för att 

hjälpa eleverna att komma fram till svaret, däremot blev de uppmanade att försöka klara sig 

själva då det kostade en poäng att få muntlig ledtråd. Med hjälp av en annan kamrat i spelet 

kunde båda tjäna poäng genom att kontrollera varandras svar, ett poäng gavs ifall eleven gav 

varandra en korrekt bedömning.  

   I ett klassrum kan det förekomma elever med synsvårigheter. Beal och Rosenblum (2018) 

beskriver i sin studie hur de har arbetat med elever som har synsvårigheter med hjälp av 

digitalisering. Eleverna fick varsin iPad med en matematisk applikation att arbeta med. I 

programmet arbetade de med TBPU på olika svårighetsnivåer som iPaden läste upp, i vissa av 

dessa TBPU förekom det även visuella bilder för att öka förståelsen. Eleverna hade endast tre 

försök på sig att ge ett korrekt svar, ett fel angivet svar gav eleven en ledtråd. Denna typ av 

ledtråd hjälpte eleverna att bestämma vilken typ av metod de skulle använda. Ifall eleven 

återigen gav fel svar fick de ännu en ledtråd, denna gång vägledde applikationen eleven hur 
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hen skulle gå vidare med metoden. Dessa ledtrådar gav eleverna möjligheten att både få 

ledtråden uppspelad i ljudformat samt förstoring av text för att underlätta läsningen. Efter ett 

tredje fel fick eleverna upp en video som beskrev detaljerat hur eleven skulle lösa uppgiften. 

Möjligheten att hoppa över uppgiften samt visa lösningen fanns, dock innebar det att 

uppgiften registrerade som inkorrekt. 

   Ett matematiskt program som är baserad på de tre schema-baserade instruktioner 

(förändring, gruppering och jämförelse) har Leh och Jitendra (2013) tillsammans använt i sin 

forskning. I denna studie jämfördes detta programs effekt med traditionell undervisning. I 

programmet blev uppgifterna svårare varje gång eleven gav en korrekt lösning. Programmet 

gick ut på att öka förståelsen av en TBPU. På förstasidan presenterades uppgiften och på 

höger sida fanns det instruktioner för hur eleven stegvis skulle komma till det korrekta svaret. 

Under uppgiften fanns det något som hete “The Organizer”, där användes någon av de tre 

schema-baserade instruktionerna som eleverna själva fick organisera. I en TBPU som 

använde sig av ett grupperingsschema kunde instruktionerna vara att eleven först fick skriva 

in korrekt siffra i två grupper och i den större gruppen (totala). Därefter fanns de tre meningar 

som skulle placeras i rätt grupp, exempelvis i ena gruppen “antal elever från klassen” och den 

andra gruppen “antal gäster”. Under tiden som eleverna organiserade sin lösning utförde de 

sina beräkningar, ifall de hade svårt att förstå uppgiften fanns möjligheten att få texten 

uppspelad i ljudformat samt video format. Ifall eleven redovisade en korrekt lösning 

hänvisade programmet att eleven fick fortsätta till nästa steg.  

   Sammanfattningsvis visar majoriteten av studierna positiva resultat på elevernas förmåga att 

utföra och lösa TBPU. Många av de deltagande eleverna föredrog att använda digitala 

matematikprogram. Fuchs, Fuchs, Hamlet och Appleton (2002) menar dock att elevernas 

förmåga att lösa TBPU inte var beroende av programmet utan att det var lärarens vägledning 

som gav eleverna positiva resultat. Även Leh och Jitendras (2013) skriver att elevernas 

resultat inte visade någon skillnad om de använde programmet eller fick traditionell 

undervisning när det gällde lösandet av TBPU. Detta trodde forskarna kunde bero på att 

lärarna inte var tillräckligt införstådda i programmet samt yttre omständigheter som att 

eleverna inte kunde logga in på programmet och att det saknades hörlurar. Lärarna i studien 

uttryckte att de föredrog traditionell undervisning men att de kunde se vissa fördelar med 

programmet. Detta kunde exempelvis vara att eleverna kunde arbeta i sin egna takt och få 

omedelbar feedback, vilket gav läraren mer tid att hinna runt till alla elever.  
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5. Diskussion 
 

I detta avsnitt kommer de sammanställda resultatet från fördjupningen att diskuteras. Sedan 

kommer studiens metod att diskuteras för att till sist avsluta med en tankar om vidare 

forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

 

Syftet med arbetet var att undersöka stödstrukturer inom matematik som kan stödja eleverna 

när de tar sig an TBPU. Alla inkluderade stödstrukturer har använt sig av någon variant av 

Polyas fyra-stegs modell. Troligtvis eftersom Polya var en av de första som introducerade 

detta arbetssätt, vilket har haft ett stort inflytande på arbetssätt kring problemlösning. De fyra 

grundstegen vid problemlösning som Polya tar upp kan ses som en mer allmängiltig 

stödstruktur vid arbete med TBPU. Därför skulle dessa steg eller något modifierade steg sättas 

upp i klassrummet för att eleverna ska kunna titta på och använda stegen som stöd. Kritik 

skulle dock kunna riktas mot Polyas sista steg, där eleven ska blicka tillbaka på lösningen och 

kontrollerar om resultatet stämmer. Problematiken som kan uppstå här är först och främst att 

eleven oftast inte vet om dennes svar är rätt utan att kolla i ett facit, eller om läraren bekräftar 

om de är rätt eller fel. Det andra är att om eleven haft fel lösningsstrategi eller tänkt fel från 

början, blir hela uträkningen fel, vilket kan göra att eleven inte kan se vart de gick snett.  

   Analysen har även visat att olika studier använder sig av olika tillvägagångssätt för att 

hjälpa elever med TBPU, men att alla i slutändan leder till samma mål, att hjälpa eleverna. 

Frågan för verksamma lärare blir ifall de ska fokusera på att lära ut en specifik strategi från 

OS, VOS, DS eller om de ska använda alla. Gonsalves och Krawex (2014) menar dock att 

metoder eller lösningsstrategier som är för stela i sin struktur lämnar lite utrymme för 

flexibilitet i takt med att uppgifternas komplexitet ökar, vilket betyder att de inte är lämpliga 

för alla sorters uppgifter. Ifall eleverna inte förstår de olika stegen inom OS kan det göra att 

eleverna blir beroende av experten för att stödstrukturen ska fungera, vilket i sin tur låser upp 

läraren med ett fåtal elever. En ytterligare sak att tänka på med OS är att experten inte får ta 

över hela arbetet, det vill säga hjälpa eleven med hela lösningsprocessen och skapa det 

Lundgren (1979) kallar för “lotsning i matematikundervisningen”. Eleverna ska självklart få 

det stödet som dem behöver, men eleverna måste samtidigt utmanas och uppmanas att försöka 

själva för att de inte ska bli passiva åskådare. Detta menar även Alter (2011) som säger att 

resultatet av hans studie visar på att lärare som arbetar med OS måste låta eleverna göra sina 
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egna lösningar och misstag istället för att läraren ska göra allt tänkande, och “lotsa” fram 

eleverna till det rätta svaret. Eleverna måste få möjligheten att utforska matematikens olika 

konventioner och metoder för att fostra sin egna matematiska effektivitet. DS ligger på den 

andra sidan av spektrumet då det möjliggöra mer självständigt arbete för eleverna genom 

inbyggda ledtrådar kopplat till talen i de olika matematikprogrammen. Då det matematiska 

programmet blir en “extra lärare” i klassrummet kan läraren använda dessa program som ett 

komplement till den ordinarie undervisningen. Digitala program var någonting elever ställde 

sig positiva till och nämnde ledtrådarna och feedbacken som den orsaken (Beal & Rosenblum, 

2018). Lärarnas åsikter varierade sig, några var positiva till digitaliseringen och andra 

föredrog mer traditionell undervisning men kunde ändå se vissa fördelar med att använda 

digitala matematikprogram (Leh och Jitendra, 2013). Problematiken som kan uppstå är att om 

undervisningen skulle förlita sig helt på digitala matematikprogram finns risken att eleverna 

blir beroende av ledtråds-knappen och slutar att försöka själv. VOS hamnar någonstans mitt 

emellan den expert beroende naturen i OS och den självständiga arbetsgången inom DS. VOS 

är till en början beroende av att en expert lär ut de olika metoderna som utgör dess 

stödstruktur för att sedan låta eleverna arbeta mer självgående allteftersom de bemästrat 

metoderna. Det de olika metoderna inom VOS kräver är en större tidsinvestering i 

introduktionsfasen för att eleverna sedan ska kunna klara sig mer självständigt. Det är även 

samma i VOS som inom de andra två stödstrukturerna (OS, DS) att de olika lösnings 

strategierna inte är lämpliga för alla typer av problem.  

   Stödstrukturer OS och DS underlättar för alla elever gällande läsförståelsen kopplat till 

TBPU. Med hjälp av OS kan TBPU bli lättare eftersom eleverna har en expert till hands för 

att reda ut eventuella oklarheter och missförstånd i uppgiften. Inom DS underlättar de digitala 

programmen eleverna att förstå vad som efterfrågas i TPBU, de olika läsförståelsestöden 

kunde ske på olika sätt. Exempelvis har Leh och Jitendra (2013) i sitt matematikprogram 

chansen att erbjuda eleverna att få den TPBU uppspelad i ljudformat. I Fusch, Fusch, Hamlett 

och Appleton (2002) matematikprogram förekom det ledtrådar som redovisades i form av en 

videoinspelning på hur eleven ska lösa uppgiften. Texter kunde även översättas visuellt i 

Huang, Liu och Changs (2012) matematikprogram när eleven behövde någon typ av 

läsförståelsestöd. VOS har dock inga tydliga stöd för just läsförståelsen vilket de två andra 

stödstrukturerna har.  

   I dagens klassrum är samtal och interaktion mellan lärare och elever samt mellan elever och 

elever ett vanligt fenomen. Dessa samtal kan exempelvis ske i form av mindre 

gruppdiskussioner samt helklassdiskussioner. Syftet med dessa diskussioner är att elever ska 
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kunna ta del av varandras kunskaper för att utveckla sin förståelse i matematik. När elever 

arbetar med matematiska program inom DS kan diskussioner kring olika lösningssteg bli 

hämmade. Detta på grund av att eleverna får samma typ av ledtrådarna från programmen, 

vilket i sin tur resulterar i att alla elever löser uppgifterna på samma sätt. OS och VOS har 

potentialen att skapa givande diskussioner kring olika lösningssteg, då stegen inte är lika 

begränsade som i de matematiska programmen inom DS. Inom VOS kan man med hjälp av 

visuella representationer visa olika lösningssteg. Exempelvis visar Csikos, Szitanyl och 

Kelemens (2012) i sin studie hur eleverna har redovisat olika lösningar på en och samma 

TBPU. Detta resulterar i att eleverna kan ta del varandras lösningssteg och bidra till givande 

diskussioner. Kvaliteten på diskussionerna inom OS är beroende av experten eftersom 

eleverna inom OS blir influerade av expertens stöd och vägledning. Diskussionerna har 

potentialen att bli givande om experten kan navigera mellan elevernas olika tankar och 

lösningssätt kring TBPU. Detta beror på ifall experten lär ut samma metoder till alla elever, 

risken finns att diskussionerna blir enformiga eftersom eleverna löser uppgifterna på samma 

sätt. Om experten däremot kan bygga vidare på elevernas egna tankar och uppmuntra dem till 

att använda sig av tankarna, kan det bidra till många olika lösningsförslag. Vilket i sin tur 

bidrar till bättre diskussionsunderlag där eleverna lär sig av varandra.  

   Sammanfattningsvis menar denna studie att om en lärare skulle välja att fokusera på en 

metod inom dessa olika stödstrukturer skulle det inte fungera eftersom det inte finns en 

universell metod för att lösa alla olika typer av TBPU. Att helt gå åt andra hållet och försöka 

lära ut alla olika slags metoder skulle inte hellre bli bra eftersom det endast skulle förvirra och 

röra till det för eleverna. En medelväg skulle helst vara att föredra, en medelväg i form av ett 

begränsat antal stödstrukturer från de olika kategorierna (OS, VOS, DS) som är anpassat efter 

elevunderlaget. Detta eftersom att alla elever har olika bakgrunder, förutsättningar och 

behöver olika slags stödstrukturer för att lyckas med TBPU på den nivån där de befinner sig.  

5.2 Metoddiskussion 

 

Valet av databas har en påverkan på denna studies resultat, två databaser användes i syfte att 

bredda sökningen. WOS och ERIC är två databaser som tar in forskning från många olika 

länder och kan därför erbjuda en stor variation. Därför ger databaserna som använts i denna 

studie ett större utbud av olika stödstrukturer som används i världen och inte bara i Sverige. 

Resultatet av detta har lett till att denna studie har endast baserats på studier inom databaserna 

WOS och Eric som är skriva på engelska. Det är dock viktigt att vara medveten om att det kan 
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förekomma andra studier inom detta undersökningsområde som inte har publicerats i dessa 

databaser eller har skrivits på andra språk.  

   Ordval och formuleringar i söksträngen har en central roll för en studies resultat eftersom 

olika länder kan ha olika formuleringar och synonymer för ett likadant ord som exempelvis 

problemlösning. Eftersom de valda studierna använder sig av det engelska språket vilket för 

oss är ett främmande språk, har det krävt extra ansträngning i form av diskussion kring olika 

ämnesspecifika begrepp inom detta forskningsområde. Inom problemlösning kunde vi se att 

olika forskare har benämnt detta begrepp som både “Problem solving” och “Word 

problems”, därför var ordet problem samt word med trunkering ett viktigt verktyg att ha med 

i vår söksträng. Med dessa ord var förhoppningen att kunna nå ut till fler studier som berör 

problemlösning, andra definitioner av begreppet kunde ha resulterat i färre eller fler träffar. 

Eftersom den valda söksträngen riktar in sig på just dessa formuleringar kan en konsekvens 

bli att vår studie exkluderar studier som har en annan benämning för problemlösning. 

Studiens syfte är att finna olika stödstrukturer och eftersom vi inte kunde hitta någon direkt 

översättning för vad vi menar att en stödstruktur är inom problemlösning. Därför valde vi att 

inkludera ett antal ord/begrepp (Support* OR Scaffolding* OR guid* OR Help* OR Teach* 

OR Learn*) som vi anser fångar vår uppfattning av vad som definierar en stödstruktur. Även 

om det förekommer element av läsförståelse kopplat till forskningsområdet valde vi att 

exkludera exempelvis Read och Comprehension i söksträngen. Vi är medvetna om att 

läsförståelse förstås är en stor del, dock har vi valt att fokusera på stödstrukturer som inte bara 

omfattar läsning utan också andra delar. 

   Vi fick till en början över 1000 artiklar med vår söksträng, en anledning skulle kunna vara 

begreppen Teach* OR Learn*. Problematiken med dessa är att de är väldigt generella och 

studien skulle kanske haft större nytta av mer specifikt begrepp. Användandet av trunkering 

och operatorn OR kan även vara problematisk eftersom de tillsammans med Teach och Learn 

breddar sökning mer än är nödvändigt.  

   De manuella kriterierna är till för att begränsa forskningsområdet ytterligare samt vad vi tror 

kan redovisa ett gott forskningsområde kopplat till forskningsfrågan. Valet att använda 

verktyget analysschema har underlättat arbetet eftersom det gav oss en bra överblick över 

forskningsfältet. Verktyget hjälpte oss även i innehållsanalysen när vi skulle fördela studierna 

och bilda kategorierna som de sedan placerades i. Det som dock kan diskuteras är den 

mänskliga faktorn. Då metodavsnitt är utförligt skrivet hoppas vi kunna säkerställa att om en 

person skulle göra om denna studie med samma forskningsfråga, söksträng, manuella kriterier 

och analysmetod skulle de få liknande resultat. Vi kan dock inte säga detta med hundra 
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procents säkerhet då vi inte kan kontrollera den mänskliga faktorn som t.ex. att en annan 

person tolkar vår definition av stödstrukturer på ett annat sätt än oss. Eftersom kategorierna 

och dess innehåll går in i varandra skulle en annan person kunna välja att fördela studierna 

olika inom kategorierna. Personen skulle även kunna ha en annan ordnande princip än vad vi 

kom fram till vilket även de skulle kunna resultera i andra formuleringar av kategorier.  

5.3 Framtida forskning 

 

Eftersom att man har testat olika typer av stödstrukturer i olika länder skulle det var bra att 

testa dessa i svensk matematikundervisning, detta för att det finns elever som har väldigt svårt 

med TBPU. Som lärare behöver man behärska olika metoder för att kunna hjälpa elever med 

deras utveckling. De flesta artiklarna i studien fokuserar på kortare perioder av forsknings 

inventioner i undervisningen. Som nämnts i Beckmanns (2004) studie hade stödstrukturen 

använts redan i årskurs tre och följt med eleverna upp i senare år. Det hade därför varit 

intressant att se hur elevernas förmågor att lösa TBPU hade påverkats om studierna hade 

utförts under en längre period med start i tidiga åldrar för att säkerställa stödstrukturernas 

kvalitet. Det skulle kunna ske med hjälp av exempelvis observationer för att se hur lärare och 

elever arbetar kring dessa stödstrukturer. Intervjuer kan också vara en forskningsmetod för att 

samtala med att få fram deltagarnas uppfattningar. En uppföljning i form av tester, antingen 

varje termin eller vid årskursens slut, kan vara ett tillvägagångssätt för att kunna bedöma 

effekten av stödstrukturen. 
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7. Analysscheman 
 

Referens 

 

2004 

 

Författare 

Hur motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstrukturer 
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Solving 

Algebra and 

Other Story 

Problems with 

Simple 

Diagrams: A 

Method 

Demonstrated 

in Grade 4-6 

Texts Used in 

Singapore 

 

Författare: 

Sybilla 

Beckmann 

 

USA 

Elever från 

Singapore 

presterade bäst på 

TIMSS 

undersökningen i 

matematik. 

författaren menar 

att de ligger i 

andra lärares 

intresse att 

studera hur 

problemlösning 

presenteras i 

Singapore för att 

hjälpa sina elever. 

Varför presterar 

elever från Singapore 

så bra i matematik?  

Litteraturanalys Matematikböckerna i 

Singapore visar hur 

elever kan 

representera 

kvantiteter genom att 

rita remsor. med 

hjälp av denna metod 

kan eleverna enklare 

se lösa komplexa 

textbaserade 

problemlösningar.   

VOS/VR 

 

Stripe-

diagram 

 

Översätter 

text till bild 

 

Referens 

 

2012 

 

Författare 

Hur 

motivera

s studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukture

r 

The Effects 

of Using 

Drawings in 

Developing 

Young 

Children's 

Mathematica

l Word 

Problem 

Solving: A 

Design 

Experiment 

with Third-

Grade 

Hungarian 

Students 

 

Csaba Csikos 

 

Ungern 

 
Studiens syfte är att 

undersöka effekterna av 

ett designexperiment 

framtaget för elever i 

tredjeklass. Fokuset 

ligger på att utveckla 

elevernas kunskaper om 

textbaserade 

problemlösningsstrategie

r med hjälp av visuella 

representationer i 

matematisk modellering.  

En effektstudie av 

ett 

designexperiment.  

(Pretest-Posttest).  

 

11 klasser deltog i 

studien (5 

experiment och 6 

kontrollklasser). 

experimentklassern

a bestod av 106 

elever (53 pojkar 

och 53 flickor). 

kontroll klasserna 

bestod av 138 

elever (63 pojkar 

och 75 flickor). 

 

Mellanstadiet  

Studien visar på 

möjligheten, 

genomförbarheten och 

vikten av att lära 

eleverna visuella 

representations strategier 

för textbaserade 

problemlösningsuppgifte

r redan i tredjeklass. (9–

10 år gamla elever) 

VOS/VR 

 

Översätter 

ord till bild 



 36 

 

Referens 

 

2014 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstrukturer 

Using Number 

Lines to Solve 

Math Word 

Problems: A 

Strategy for 

Students with 

Learning 

Disabilities 

 

Nicola 

Gonsalves 

 

USA 

 
Syftet med denna forskning 

är att undersöka hur visuell 

representationsform 

(Numbered lines) kan 

hjälpa elever med 

svårigheter (LD). 

En 

diskuterande 

artikel baserad 

på annan 

forskning. 

Forskningen visar att 

number lines hjälper 

elever att se sambandet 

i problemet. Dock 

fungerar det inte på 

alla sorters 

problemlösning. 

VOS/VR 

 

 
 

 

Referens 

 

2017 

 

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

The Use of a 

Bar Model 

Drawing to 

Teach Word 

Problem 

Solving to 

Students with 

Mathematics 

Difficulties 

 

Lisa L. Morin 

Silvana M. R. 

Watson 

Peggy Hester 

Sharon Raver 

 

Problemlösning är ett 

problem för många 

elever. Enligt en 

rapport från NMAP 

visade sig att 45% av 

åk 8 elever inte kunde 

lösa problemlösningar 

som innehöll division. 

Syftet med denna 

studie är att undersöka 

effekten av “bar model 

drawing” som en 

strategi. 

Författarna 

har använt sig 

av multivariat 

analys. 

Pretest-

posttest 

 

6 elever (1 

pojke och 5 

flickor) 

mellan 

åldrarna 9-10 

medverkade i 

studien.  

Effekten av “bar 

drawing model” 

visade sig vara 

väldigt effektiv 

för eleverna. 

VOS/VR 
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USA 

 

Referens 

2011 

 

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukture

r 

A Strategy-

Based 

Interventio

n to 

Improve 

Math Word 

Problem-

Solving 

Skills of 

Students 

with 

Emotional 

and 

Behavioral 

Disorders 

 

Författare: 

Peter Alter 

E. Todd 

Brown 

Jeffrey Pyle 

 

USA  

Författarna menar att 

lärare (och skolan) har 

svårt att möta de 

akademiska behoven som 

elever med (EBD) 

emotionella och beteende 

störningar har när det 

gäller matematiska 

textbaserade 

problemlösningar. Studien 

hoppas kunna hjälpa 

lärare att kunna bemöta 

dessa elever på ett mer 

effektivt sätt i 

matematikundervisningen

.  

Gör lärarinvetionen så att 

“on-task” beteendet 

förbättras under 

instruktions delen av 

matematiklektionerna?  

 

Gör lärarinventioen så att 

eleverna svarar mer 

korrekt på textbaserade 

problemlösningsuppgifte

r på en daglig basis?   

Multivariat 

analys som 

jämfördes 

mot en 

baseline på 

tre eleven 

som 

identifierats 

med EBD.  

 

Två pojkar 

och en 

flicka 

medverkad

e i studien. 

Lärarinvetionern

a förbättrade 

elevernas “on-

task” beteende 

och gjorde att att 

de svarade mer 

korrekta på en 

daglig basis.  

OS 

 

lärarledd 

instruktion 

via en 

“checklista” 

 

Referens 

 

2012 

 

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Helping 

Students with 

Emotional and 

Behavioral 

Författaren menar att 

elever med 

emotionella och 

betende störningar 

Syftet med studien är 

att undersöka hur en 

speciell strategi och 

belöningssystem kan 

Pretest - 

posttest med 

baslinetest 

och 

Resultaten visar på 

att eleverna 

presterade bättre 

gällande “on-task” 

OS 

 

Checklista 
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Disorders 

Solve 

Mathematics 

Word 

Problems 

 

Författare: 

Peter Alter 

 

USA 

(EBD) hamnar under 

det nationella 

genomsnittet i skolan 

kunskapsmässigt. 

Studien är till för att 

hjälpa EBD elever att 

bli mer skickliga på att 

lösa textbaserade 

problemlösningar 

genom en speciell 

strategi. 

hjälpa elever med EBD 

inom problemlösning.  

intervention 

test 

 

Fyra stycken 

pojkar (10-

11 år gamla) 

medverkade 

i studien. 

beteende och 

problemlösnings 

säkerhet under 

intervention 

jämfört med 

baseline. 

 

Referens 

 

2016 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Word-Problem-

Solving Strategy 

for Minority 

Students at Risk 

for Math 

Difficulties 

 

USA 

 

Författare: 

Jennifer E. Kong 

& Michael J. 

Orosco 

 
Syftet med denna studie är att 

bedöma effekten av en strategi 

som författarna introducerar 

(DA) Dynamic assessment 

framework.  

8 stycken (1 

pojke och 7 

flickor) i 

årskurs 3 

medverkar i 

studien.  

Strategin visade 

sig gynna 

eleverna. 

OS 

 

Lärarledd info 

genom 

instruktioner 

 

ZPD grupp 

 

 

Referens 

 

2018 

 

Författare 

Hur motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukture

r 

Examining 

Comprehensio

n Strategy 

Många elever i 

amerikanska 

skolor kommer 

Syftet med denna 

undersökning är att 

undersöka effekten av 

Författarna har använt 

sig av 

Studien visar att 

med hjälp av CSI 

så kunde 

OS 
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Instruction 

With English 

Learners' 

Problem 

Solving: Study 

Findings and 

Educator 

Preparation 

Implications 

 

Michael J. 

Orosco 

Naheed A. 

Abdulrahim 

 

USA 

från ett hem 

där engelska 

inte är ett 

modersmål. 

Detta skapar 

en utmaning 

för de då 

arbetar med 

problemlösnin

g. 

CSI på elevers 

problemlösningsförmåg

a. 

klassrumsobservatione

r. 

 

78 stycken (42 pojkar 

och 36 flickor) årskurs 

3 elever medverkade i 

studien.  

eleverna 

visualisera, ställa 

frågor och tänka 

över 

problemlösninge

n.  

 

 
 

Lärarledd 

info genom 

instruktioner 

 

ZPD grupp 

 

Referens 

 

2015 

 

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstruktur

er 

Cognitive 

Strategy 

Instruction 

for 

Teaching 

Word 

Problems 

to Primary-

Level 

Struggling 

Students 

 

Kathleen 

Hughes 

Pfannensti

el 

Diane 

Pedrotty 

Bryant 

Brian R- 

Problemlösningsförmå

ga är viktigt. Elever i 

grundskolan med 

matematiksvårigheter 

som ger sig an på 

problemlösning har 

det svårt eftersom de 

inte förstår hur 

problemet presenteras 

och hur det utförs. 

Syftet med denna 

forskning är att 

undersöka effekten av 

MSI (som är en del av 

CSI) på elevers med 

inlärningssvårigheter 

gällande 

problemlösningsuppgift

er. 

Observation

er 

 

Oklart antal 

många 

elever 

Resultaten har visat att 

elever med hjälp av 

MSI kunde lösa 

problemlösningsuppgif

ter snabbare och mer 

utförligt jämfört med 

tidigare år då MSI inte 

introducerades.  

OS 

 

Checklista 

 

Lärarledd 
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Byrant 

Jennifer A. 

Porterfield 

 

USA 

 

Referens 

 

2017 

 

 

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråg

a (or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukture

r 

Errors 

Made by 

Elementary 

Fourth 

Grade 

Students 

When 

Modelling 

Word 

Problems 

and the 

Eliminatio

n of Those 

Errors 

through 

Scaffolding 

 

Mustafa 

Ulu 

 

Turkiet 

Studien utgår från PISA 

och visade att 77,6% av 

Turkiet högskoleelever 

hade svårigheter med att 

lösa 

problemlösningsuppgifter

. 

 

Författaren menar att 

elever bör lära sig att lösa 

problemlösning i tidig 

ålder 

Syftet med denna 

studie är att elever i 

åk fyra ska finna sina 

fel när de ger sig an 

på problemlösning 

genom scaffolding 

från läraren.  

Använt sig av 

“mixed methods” 

som innebär 

kvalitativ och 

kvantitativ 

datainsamling för 

att besvara 

forskningsfrågorna

. 

 

248 elever deltog, 

varav 138 var 

flickor och 110 

stycken var pojkar. 

Åldern var mellan 

10-11 år. 

Genom 

scaffolding 

kunde eleverna 

finna och förstå 

sina fel när de 

gav sig an på 

problemlösning

. 

OS 

 

Verbal 

checklista 

genom 

lärarledd 

scaffolding 

 

Referens 

 

2017 

 

Författare 

Hur motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstrukturer 
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Using a New 

Schema Approach 

with Primary at 

Risk Students in 

Word Problem 

Solving 

 

Författare: 

Parvaneh 

Amiripour  John 

Arthur Dossey 

Ahmad 

Shahvarani  

 

Iran 

Författarna 

menar att 

elever behöver 

förmågan att 

hantera siffror 

och problem nu 

mer än 

någonsin och 

vill undersöka 

om Problem 

Patterns (PP) 

metod 

fungerar.  

Syftet är att jämföra 

två olika Schema-

based instruktioner. 

Pretest i början 

av studien, med 

en arbetsperiod 

på 12 veckor 

som inkluderade 

fyra mindre test, 

efter denna 

period fick 

eleverna göra 

ett posttest. 

 

9-11 år gamla 

Afghani 

flyktingar  

Studien visade att 

studenter som fick 

lära sig och 

använda Problem 

Patterns (PP) 

metoden 

presterande och 

växte mer än 

eleverna som fick 

traditionell 

undervisning.  

VOS/SB  

 

Referens 

 

2016 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Teaching Problem 

Solving to 

Students 

Receiving Tiered 

Interventions 

Using the 

Concrete-

Representational-

Abstract Sequence 

and Schema-

Based Instruction 

 

USA 

 

Hinto M Flores 

M. Vanessa 

Hinton 

Megan E Burton 

 
Syftet med denna studie 

är att kartlägga effekten 

av CRA och SBI för tre 

elevers 

problemlösningsförmåga. 

Intervju 

 

Tre elever 

medverkade 

i studien 

(två pojkar 

och en 

flicka) 

 

Elementary 

school 

elever 

Studien visade att 

effekten av att kombinera 

CRA och SBI var positiv 

för elevernas 

Problemlösningsförmåga. 

VOS/SB 
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Referens 

 

2009 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Word Problem-

Solving 

Instruction in 

Inclusive Third-

Grade 

Mathematics 

Classrooms 

 

USA 

A. Jitendra 

C.C Griffin 

 
Författarna undersökte 

effekten av SBI och 

GSI. 

Pre/post test 

 

60 stycken 

elever (30 

pojkar och 30 

flickor) från 

årskurs 3 

deltog i 

studien.  

Båda strategierna hjälpte 

eleverna att lösa 

problemlösningsuppgifter. 

VOS/SB 

 

Referens 

 

1999 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

 

Teaching Middle 

School Students 

with Learning 

Disabilities To 

Solve Word 

Problems Using 

a Schema-Based 

Approach 

 

USA 

 

A. Jitendra 

K. Hoff 

M. Beck 

 
Syftet är att undersöka 

effekten av schema 

based instructions (SBI) 

Multiple-

base 

 

4 stycken 

elever (2 

flickor och 

2 pojkar) 

från årskurs 

6 och 7. 

Strategin visade sig vara 

hjälpfull för elever att lösa 

problemlösningsuppgifter.  

VOS/SB 
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Referens 

 

2007 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstrukturer 

A Comparison of 

Single and Multiple 

Strategy Instruction 

on Third-Grade 

Students' 

Mathematical 

Problem Solving 

 

USA 

 

 

A. Jitendra 

C.C Griffin 

P. Haria 

J. Leh 

A. Adams 

A. Kaduvettoor 

 
Syftet med denna 

undersökning är att bedöma 

skillnaden mellan SBI 

(schema based instruction) 

och GSI (General strategy 

instruction) 

 

SBI använder single strategy 

och GSI multiple strategies. 

Pre/Post-test 

 

88 stycken 

elever (49 

pojkar och 

39 flickor) i 

årskurs tre.  

Resultatet visade sig 

att SBI var mer 

effektivt för eleverna 

när de ger sig på 

problemlösning än 

GSI.  

VOS/SB 

 

Referens 

 

2011 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Meeting the Needs of 

Students with 

Learning Disabilities 

in Inclusive 

Mathematics 

Classrooms: The Role 

of Schema-Based 

Instruction on 

Mathematical 

Problem-Solving 

 

USA 

 

 
Syftet är att se ifall SBI (schema 

based instruction) kan vara ett 

alternativ till traditionell 

undervisning för att utveckla 

eleverna med 

problemlösningsförmågan. 

Pre/Post-

test 

SBI visade sig 

vara effektivt för 

elever med 

svårigheter.  

VOS/SB 



 44 

A. Jitendra 

J. Star 

 

Referens 

 

2018  

Författare 

Hur motiveras studien Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Evaluation of 

the 

Effectiveness 

of a Tablet 

Computer 

Application 

(App) in 

Helping 

Students with 

Visual 

Impairments 

Solve 

Mathematics 

Problems 

 

Författare: 

Carole R. 

Beal and L. 

Penny 

Rosenblum 

 

USA 

Elever med synnedsättning 

presterar i genomsnitt lägre 

än sina klasskamrater utan 

synnedsättning. Denna app 

och studie vill därför se om 

detta läromedel kan hjälpa 

elever med synnedsättning 

i 

matematikundervisningen. 

Är det skillnad på hur 

bra eleverna lyckas 

lösa 

problemlösningar via 

appen kontra på 

papper? 

 

Vad tycker eleverna 

mest om, att få 

uppgifterna 

presenterade via 

appen eller på 

papper? 

 

Kan eleverna arbeta 

mer självständigt när 

de använder appen 

kontra om de har 

uppgifterna på 

papper? 

Observationer 

och intervjuer 

 

43 elever från 

USA 

medverkade 

(21 flickor, 22 

pojkar) 

 

30 lärare 

medverkade 

Elever svarade 

mer ofta korrekt 

när de använde 

appen och 

eleverna var 

mer motiverade 

att arbeta när de 

använde appen 

kontra när de 

använde sina 

traditionella 

läromedel.  

DS 

 

Referens 

 

2016 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Procedural 

versus 

content-

related hints 

for word 

 
Syftet med denna studie är 

utvärdera effekten av 

procedur relaterade 

ledtrådar kontra procedur 

och innehålls relaterade 

Kvasi-

experimentell 

designad 

studie.  

 

Eleverna som fick procedur 

relaterade ledtrådar och 

elever som fick procedur-

innehålls relaterade ledtrådar 

genomföra i snitt ungefär 

DS 
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problem 

solving: an 

exploratory 

study 

 

Holland 

 

W.D Kock 

ledtrådar försedd genom ett 

dataprogram vid lösning av 

textbaserade 

problemlösningsuppgifter.  

Totalt 105 

elever 

medverkade 

(ungefär 

hälften pojkar 

och hälften 

flickor) 

 

Sjätteklassare 

lika många 

problemlösningsuppgifter (n-

51 kontra n-54) men de 

elever som fick procedur-

innehålls relaterade ledtrådar 

löste fler uppgifter korrekt 

och utvecklade sin 

problemlösningsförmåga mer 

än de elever som bara fick 

procedur relaterade ledtrådar.  

 

Referens 

 

2017 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga (or) 

Stödstrukturer 

Using a 

computer-based 

learning task to 

promote work on 

mathematical 

relationships in 

the context of 

word problems 

in early grades 

 

Kanada 

 

V. Freiman 

E. Poltskaia 

A. Savard 

 
Syftet med denna studie är att 

undersöka vilken effekt ett 

matematiskt dataprogram samt 

helklassdiskussion med 

läraren som handledare har på 

elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Observation 

 

 

19 elever 

medverkade i 

studien (8 

flickor och 11 

pojkar), 

eleverna var 

7-8 år gamla.  

Studien visar på att 

eleverna har 

utvecklat sitt 

tänkande inom 

problemlösning samt 

att författarna menar 

på att detta är 

någonting som 

eleverna bör jobba 

med från tidig ålder.  

DS 

 

Referens 

 

2002 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 
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Explicitly 

Teaching for 

Transfer: 

Effects on the 

Mathematical 

Problem-

Solving 

Performance of 

Students with 

Mathematics 

Disabilities 

 

USA 

 

L.S Fusch 

D. Fusch 

C.L Hamlett 

C.A Appleton 

 
Syftet med denna studie var 

att utforska olika metoder 

för lågpresterande elever att 

ta sig an textbaserade 

problemlösningsuppgifter 

med hjälp av handledning i 

smågrupper samt datorer. 

Pre/Post-

test 

 

40st 

fjärdeklass 

elever. 
 

Studien visar en ökad effekt 

för eleverna som får 

handledning (vare sig med 

dator eller inte) när det 

gäller textbaserade 

problemlösningsuppgifter. 

DS 

 

Referens 

 

2012 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Learning Achievement in 

Solving Word-Based 

Mathematical Questions 

through a Computer-

Assisted Learning System 

 

Taiwan 

 

T-H Huang 

Y-C Liu 

C-H Chang 
 

 
Syftet var att se ifall 

författarnas digitala 

matematikprogram 

kunde hjälpa 

lågpresterande elever 

inom problemlösning 

Pre/Post-test 

och 

observationer 

 

 

Elever i 

årskurs 2 och 

3. (28 stycken 

elever).  

Resultatet visade 

sig att 

programmet hade 

en stor effekt. 

Många elever 

ville fortsätta att 

använda 

programmet. 

DS 

 

Referens 

 

2010 

 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga (or) Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 
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Författare 

Instructing 

Low-Achievers 

in Mathematical 

Word Problem 

Solving 

 

Finland 

 

A. Kajamies 

M. Vauras 

R. Kinnunen 

 
Syftet med denna studie är att 

undersöka ifall lågpresterande har 

nytta från intervention för att 

utveckla elevers lösningsförmåga i 

problemlösningar. Detta sker med 

hjälp av scaffolding från lärare i 

kognitiva, metakognitiva och 

motivations aktiviteter med bland 

annat databaserade spel. 

Pre/Post-test 

och 

observation 

 

I studien 

medverkade 8 

elever som 

var 10 år 

gamla.  

Resultaten visar 

sig vara väldigt 

positiv jämfört 

med pre/posttest. 

DS 

 

Referens 

 

2013 

 

Författare 

Hur 

motiveras 

studien 

Syfte/forskningsfråga 

(or) 

Metodval Slutsatser. 

Besvaras 

forskningsfråga 

(or) 

Stödstrukturer 

Effects of Computer-Mediated 

versus Teacher-Mediated 

Instruction on the Mathematical 

Word Problem-Solving 

Performance of Third-Grade 

Students with  

Mathematical Difficulties 

 

Jayne M.Leh 

Asha K. Jitendra 

 

USA 

 
Syftet med studien är 

att utvärdera effekten 

av CMI (computer-

mediated instruction) 

och TMI (teacher-

mediated instruction) 

gällande lösning av 

problemlösning 

Pre/Post-

test och 

observation 

 

 

25 stycken 

elever från 

årskurs 3. 

(13 flickor 

och 12 

pojkar).  

Lärarna 

föredrog TMI 

istället för CMI. 

Båda hade 

liknande effekt 

på eleverna. 

DS 

 


