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Problem solving – a systematic review on teaching methods that 

enhances students’ problem solving skills 
 

Abstract 
This systematic review aims to present teaching methods that research show 

enhances students´ problem solving skills. The review is completed by an analysis 

of 66 international articles. The analysis resulted in an identification of nine 

teaching methods. The overall result of the study shows that the nine teaching 

methods all enhances students’ problem solving skills. The results also suggest 

that the single most important factor to enhance students´ problem solving skills 

is the implementation of a specific teaching method. Consequences for education 

and future research are discussed.     
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Sammanfattning 
Denna systematiska litteraturstudie syftar till att presentera vilka 

undervisningsmetoder forskning visar främjar elevers problemlösningsförmåga. 

Detta genomförs genom en kartläggning av 66 internationella artiklar. 

Kartläggningen har resulterat i identifierandet av nio undervisningsmetoder. Det 

gemensamma resultatet av studien visar att de nio undervisningsmetoderna 

främjar elevers problemlösningsförmåga. Studien presenterar även att den främsta 

faktorn för främjandet av elevers problemlösningsförmåga är tillämpandet av en 

specifik undervisningsmetod. Slutligen diskuteras även konsekvenser för 

undervisning samt fortsatta studier.   

 

Nyckelord: Matematik, Problemlösning, Problemlösningsförmåga, 

undervisningsmetod   
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1. Inledning  
Problemlösning är ett område inom matematikdidaktik som har fått mycket 

uppmärksamhet i internationell forskning. Det råder enighet bland ledande 

matematikdidaktikforskare att problemlösning bör få en tydligare roll i 

matematikklassrummet. Problemlösning kan ses som en undervisningsmetod för 

att lära sig matematiska begrepp, och genom att problemlösning får större plats i 

undervisningen gynnas även elevers generella matematikförmåga. 

Problemlösning som del av matematikundervisning samt som förmåga är en 

viktig del i samhället och kan ses som en viktig aspekt för att fostra 

samhällsmedborgare. Detta blir tydligt då problemlösning är en central del av 

matematikundervisningen i styrdokument världen över (Lester & Lambdin, 2007; 

Dahl, 2012). 

Problemlösning i matematik är, internationellt sett, ett område som är väl 

undersökt. Redan på 1950-talet genomfördes studier som behandlade 

problemlösning och dess dominerande roll i matematiken (Petterson & Wistedt, 

2013). Trots detta visar senare studier att svensk skola sällan behandlar 

problemlösning, enligt de teorier som forskning menar gynnar elevers 

problemlösningsförmåga (Dahl, 2012).  

Tillsammans med införandet av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet, Lgr 11, fick problemlösning ta större plats i 

matematikundervisningen. Problemlösningsförmåga är tillsammans med 

begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, räkneförmåga och 

resonemangsförmåga de fem förmågor som matematikundervisning i 

grundskolan ska utveckla. Undervisningen skall bland annat syfta till att elever 

utvecklar kunskaper för att formulera och lösa problem samt ges förutsättningarna 

att lära sig matematikens uttrycksformer som verktyg för att lösa matematiska och 

vardagliga problemlösningssituationer. Problemlösning ses både som ett mål och 

ett medel med matematikundervisningen (Skolverket, 2015; Häggblom, 2013).  

Det finns en rad olika faktorer som påverkar utvecklingen av elevers 

problemlösningsförmåga. Utvecklingen av problemlösningsförmågan främjas 

bland annat av faktorer som elevers kognitiva förutsättningar, lärarens didaktiska 

val samt olika undervisningsmetoder (Häggblom, 2013; Skolverket, 2011a; Dahl, 

2012). Det sistnämnda har visats sig framträda i forskning som en signifikant 

faktor för utvecklandet av elevers problemlösningsförmåga. 

Undervisningsmetoder står som huvudfokus i denna systematiska litteraturstudie 
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där syftet är att kartlägga forskningen och bidra med undervisningsmetoder som 

forskningen visar utvecklar elevers problemlösningsförmåga.  

 

2. Syfte och frågeställning  

2.1. Syfte 
Syftet med denna systematiska litteraturstudie är att presentera 

undervisningsmetoder som forskning visar främjar elevers 

problemlösningsförmåga. Genom en kartläggning av forskningen syftar vi till att 

presentera de undervisningsmetoder som framträder, dessutom syftar studien till 

att presentera hur forskningen inom området har bedrivits.  

2.2. Frågeställning  
- Vilka undervisningsmetoder visar forskning främjar elevers 

problemlösningsförmåga? 
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3. Teoretisk bakgrund  
Syftet med denna studie är att kartlägga de undervisningsmetoder som forskning 

visar främjar elevers problemlösningsförmåga. För att skildra syftet, och därefter 

svara på studiens forskningsfråga behöver en del begrepp redas ut. I den teoretiska 

bakgrund som följer kommer sådana begrepp och även teman för studien att 

presenteras och klargöras.  

3.1. Problemlösning 
Problemlösning definieras av Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, 

Palm & Palmberg (2014) som uppgifter där lösningen till problemet inte är känd 

på förhand. Således menas att det endast finns två uppgiftskategorier inom 

matematiken, problem och icke-problem, där icke problem syftar till 

rutinuppgifter. Enkla algoritmer, där uträkningen inte är känd, kan därför ses som 

problemlösning på samma sätt som längre textuppgifter som innehåller flera 

moment. Problemlösning är således ett brett begrepp och i denna studie behandlas 

problemlösning enligt definitionen från Boesen et al. (2014). Ytterligare 

definition av problemlösning, samt problemlösningsförmåga görs nedan. 

3.1.1. Problemlösningsdiskursen   
Matematiken kan ses som en helhet sammansatt av flera delar, där problemlösning 

anses vara en av dess mest centrala delar. Vid matematikundervisning, där 

problemlösning spelar en central roll underlättas sammansättningen av andra 

matematiska delar (Grevholm, 2014). Problemlösning sägs också vara 

matematiklärandets huvudsakliga mål och genom undervisning som behandlar 

problemlösning utvecklas elevers generella matematiska kunnande (Lester & 

Lambdin, 2007).  

I den problemlösningsdiskurs som de senaste 20 åren har utvecklats behandlas 

problemlösning olika, dessutom behandlas matematiska problem med olika 

begrepp (Häggblom, 2013; Möllehed, 2001; Grevholm, 2014; Boesen et al., 

2014). Bland annat benämner och strukturerar Taflin (2007) matematiska problem 

som uppgifter enligt detta schema: 
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Textuppgi ft 
Benämnd uppgi ft 
Vardagsuppgi ft 

Lästa l  

Rutinuppgi ft 

Standarduppgi ft 
Problem 

 

 

 

 

   

 

 

Schema för att definiera skillnaden mellan olika typer av uppgifter (Taflin, 2007, s.30) 

Taflins (2007) definition av problemlösning stämmer emellertid inte överens med 

den som behandlas i diskursen idag. Boesen et al. (2014) beskrivning av 

problemlösning hamnar i konflikt med den som är beskriven av Taflin (2007), 

men bekräftas av bland annat Grevholm (2014) som genom Lesters definition 

belyser dessa kriterier som matematiska problem bör uppfylla: 

- Individen eller gruppen som möter uppgiften vill eller behöver finna en lösning  

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

lösning 

- Individen eller gruppen måste göra en ansträngning för att finna lösningen 

(Grevholm, 2014, s. 206) 

Ytterligare en viktig faktor i matematiska problem är att de kräver mer av 

personen som ska lösa det, och att problemet inte har förutbestämda lösningar 

(Häggblom, 2013). De krav som matematiska problem ställer på problemlösaren 

ska verka utvecklande, samt bidra till en fördjupad matematisk kunskap. 

Dessutom bidrar detta till en större matematisk förståelse då matematiska problem 

tvingar lösaren till djupare tanke (Lester & Lambdin, 2007).  

Matematisk problemlösning kan därmed behandla olika typer av problem. Dessa 

problem innefattas bland annat av uppgifter som vardagliga problem, det vill säga 

uppgifter som är kontextbaserade till elevers vardag. Utöver detta finns det även 

andra typer av uppgifter som behandlar matematiska problem. De kan exempelvis 

baseras på laborativt material. Begreppet öppna problem är också vanligt inom 

problemlösningsdiskursen. Öppna problem innebär sammantaget matematiska 

problem som kan lösas på flera sätt, och där svaret inte är givet. Textuppgifter, 

eller så kallade ”word problems” är också en typ av uppgifter som är vanliga inom 

problemlösning, dessa uppgifter är utformade i ett vardagligt språk och ska genom 

Uppgi ft  

Rika problem Övriga  problem 
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detta vara mer elevnära (Häggblom, 2013; Möllehed, 2001; Grevholm, 2014; 

Björqvist, 2001; Boesen et al., 2014).  

3.1.2. Problemlösningsförmåga  
Problemlösning ska ses som en central del i matematikundervisningen i svensk 

grundskola och i Lgr 11 behandlas området i både syftesdelen, centralt innehåll 

och som kunskapskrav vid slutet av årskurs 3,6 och 9 (Skolverket, 2015). Även i 

läroplanen, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskolan, 

Gy 11(Skolverket, 2011b), har problemlösning en central roll i läroplanen. 

I Lgr 11 samt Gy 11 behandlas problemlösning både som förmåga och centralt 

innehåll, med det menat kan problemlösning vara både ett mål och ett medel i 

undervisningen.  Detta tydliggör den plats problemlösningen bör ha i 

skolmatematiken, och dess väsentliga roll för undervisningen(Skolverket, 2015; 

Skolverket, 2011b). 

Även i kommentarmaterialen för Lgr 11 (Skolverket 2011a) samt Gy 11 

(Skolverket, 2012) betonas vikten av problemlösning, och 

problemlösningsförmåga. Problemlösningens centrala roll i matematiken 

tydliggörs och det presenteras också hur problemlösning kan ses som både ett mål 

och ett medel med matematikundervisningen. Detta innebär, utöver att elever i 

undervisningen ska få möjlighet att arbeta med problemlösning som medel, även 

ska få möjligheten att genom undervisning utveckla problemlösningsförmåga. 

Skolverket beskriver problemlösningsförmåga enligt följande; 

Problemlösning som mål innebär att undervisningen ska ge eleverna förmåga att lösa 

matematiska problem. Problemlösningsförmåga innebär att kunna analysera och tolka 

problem vilket inkluderar ett medvetet användande av problemlösningsstrategier som att till 

exempel förenkla problemet, införa lämpliga beteckningar, ändra förutsättningarna. Att lösa 

problemet innebär att genomföra ett resonemang där grunderna för resultatets giltighet blir 

tydligt och resultatet korrekt. Det ingår att värdera både resonemanget och resultatet. Ibland 

behöver man utföra olika procedurer. I problemlösning ingår också att själv och i samspel 

med andra aktivt kunna formulera och uppmärksamma egna relevanta matematiska problem 

och vidareutveckla andras (Skolverket, 2012, s.2).  

3.2. Lärandeteorier 
Lärandeteorier är vanligt förekommande för att beskriva de steg, handlingar eller 

reaktioner som uppstår i problemlösning och matematikundervisning. Möllehed 

(2001) behandlar den konstruktivistiska och sociokulturella teorin och på vilket 

sätt dessa kan användas för att förklara elevers tänkande. Författaren behandlar 

teorierna gällande utbildning och barnets utveckling. I denna studie kommer den 
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konstruktivistiska och den sociokulturella teorin användas för att beskriva 

undervisningsmetoder. Nedan presenteras teorierna, och deras koppling till 

matematik och problemlösning mer ingående.    

Konstruktivismen har tagit stor plats i matematiken, både inom forskning samt 

undervisning. Flera studier inom matematikdidaktiken grundas på den 

konstruktivistiska teorin och Piagets idéer om lärande och utveckling. Enligt Arne 

Engström (1998) har den konstruktivistiska teorin används som verktyg för att 

utveckla matematikundervisningen. Detta genom att undgå teknikinträning och 

istället basera det på en mer vardagsbaserad undervisning, som ska stimulera 

elever till verklighetstrogna problem. Vidare beskriver Engström (1998) vad som 

kännetecknar en undervisning med inslag av en konstruktivistisk kunskapsteori. 

Läraren utgår från elevens egna erfarenheter för att förstå och förklara ett problem 

eller begrepp, detta för att eleven ska få en individualiserad förklaring. 

Undervisningen kännetecknas även av laborativa inslag som möjliggör för 

eleverna att konstruera sin egen matematik. Gruppdiskussioner används som 

utvecklande aktiviteter.    

Problemlösning har en central roll i konstruktivismen och enligt teorin ses 

matematiken som en problemlösningsaktivitet, där eleverna ges utrymme åt att 

formulera sig efter sina egna frågeställningar. Exempel ska ges från 

verklighetsbaserade situationer och inte bara fylla syftet att lösa ett fiktivt 

matematikproblem. Vidare beskrivs att undervisningen bör lägga betoning på att 

presentera öppna problemlösningsaktiviteter som kan generera i flera svar. Inom 

konstruktivismen menas dessutom att undervisning är en social konstruktion 

(Engström, 1998). 

En annan lärandeteori som har haft inflytande på matematikundervisning är 

Vygotskijs idéer om lärande och utveckling, den sociokulturella teorin. Enligt den 

sociokulturella teorin lär sig människor av miljön runt sig, synen på lärande och 

utveckling är att lärandet sker mellan människor i samspel med varandra. 

Interaktion och kommunikation är därför nyckelord till lärande och kunskap inom 

den sociokulturella lärandeteorin (Säljö, 2014).  

I den konstruktivistiska teorin sker lärandet via individens eget undersökande av 

omvärlden, vilket skiljer sig från den sociokulturella teorin. Vygotskij och det 

sociokulturella perspektivet menar att lärandet och utveckling sker med hjälp av 

en mer kompetent kamrat. Detta kallas scaffolding. Lärandet är dessutom under 

ständig utveckling. När en människa under en längre tid behärskar ett begrepp 

eller färdighet är han eller hon väldigt nära att lära sig något nytt, detta kallar 
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Vygotskij för ”den proximala utvecklingszonen”. Mer ingående innebär det att ny 

kunskap och nya erfarenheter utvecklas baserat på tidigare erfarenhet. Den mer 

kompetenta kamraten, exempelvis en lärare, hjälper med fördel eleven att nå den 

nya erfarenheten. (Säljö, 2014) 

3.3. Modeller och teorier för problemlösning  
En av de som haft mest inflytande över problemlösningsdiskursen är George 

Pólya (Möllehed, 2001). Pólya har utvecklat en av de mest kända modellerna 

inom problemlösning, vilken beskriver de fyra steg som en 

problemlösningsstrategi bör innefatta: 

- Att förstå problemet 

- Att göra upp en plan 

- Att genomföra planen  

- Att se tillbaka på lösningen 

Pólya menar att vissa förkunskaper behövs för att genomföra problemlösning, 

exempelvis bör lösaren känna till matematiska begrepp, samt ha 

beräkningsförmåga.  Det första steget i Pólyas modell innebär att förstå vad i 

problemlösningsuppgiften som är av signifikans, ta ut små delar och klargöra 

vilken matematisk data som finns. För att i det andra steget i modellen, på ett 

fördelaktigt sätt göra upp en plan bör eleven först fråga sig hur den egna 

erfarenheten och tidigare lösningar kan hjälpa till att lösa det aktuella problemet. 

Det är också viktigt att i planeringsstadiet vara noga med att all data som behövs 

för att lösa problemet finns med. I genomförandet är det viktigt att planen följs 

och att det finns en vilja att lösa problemet. Är strävan att lösa problemet stor når 

eleven ett mer framgångsrikt resultat. Efter att uppgiften är löst är det sedan viktigt 

att se tillbaka på problemet för att se om det finns alternativa lösningar (Möllehed, 

2001). 

Pólya bygger bland annat sin problemlösningsstrategi på heuristisk teori där det 

inte är givet vilket svar som är mest fördelaktigt för att lösa uppgiften. Inom den 

heuristiska teorin menas att olika metoder prövas för att lösa problemet (Taflin, 

2007). 

4. Metod  

4.1. Datainsamling  
Datainsamlingen inför denna studie har genomförts enligt de metoder för 

systematiska litteraturstudier som Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström 
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(2013) presenterar. Författarna menar att flera metoder kan användas för att söka 

litteratur till systematiska litteraturstudier, och den sökmetod som använts till 

denna studie är databassökning. Den databas som använts är Web of Science som 

tillhandahåller artiklar med hög kvalitet som är vetenskapligt granskade.  

Denna studie avser att undersöka vilka undervisningsmetoder forskning visar 

främjar elevers problemlösningsförmåga, och det är ett naturligt steg att formulera 

sökord efter denna problemformulering (Eriksson Barajas et al. 2013). Inför 

insamling av data har sökstrategier genomförts i enighet med den metod som 

Eriksson Barajas et al. (2013) kallar PICO-metoden (alt. PICOC). Med hjälp av 

metoden struktureras sökstrategier utifrån forskningens problemformulering. 

Detta görs i PICO-metoden enligt: 

P (Population) 

I (Intervention) 

C (Control) 

O (Outcome) 

C (Context) 

I denna studie har detta resulterat i strategier enligt: 

P (Elever) 

I (Undervisningsmetoder)  

C (Kontrollgrupp och/eller resultattest) 

O (problemlösningsförmåga) 

C (matematik, problemlösning) 

PICO-Metoden har används för att kunna säkerställa att de sökstrategier som 

används i själva verket undersöker det studien avser att undersöka, och därmed 

stärka studiens validitet. De sökstrategier metoden resultaterat i, har sedan 

underlättat i arbetat med sökord. Då Web of Science är en internationell sökmotor 

krävs det även att sökorden formuleras på engelska. Datainsamlingen 

genomfördes med kombination av flera sökord, dessa presenteras nedan samt mer 

ingående i tabellform i bilaga A.  

Den kontext som denna studie avser att behandla är matematik och 

problemlösning, därför testades orden Math* AND "Problem solving" 
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inledningsvis. Detta gav 6387 träffar, vilket dels talade om att det finns mycket 

forskning om problemlösning inom matematik samt att vi var tvungna att 

precisera oss betydligt mer. Suffixet-* användes till Math för att bredda 

ordstammen, och inkludera exempelvis mathematical och mathematics.  

Då vi avser att studera undervisningsmetoder, genomfördes flera sökningar för att 

undersöka synonymer som används i kontexten problemlösning i matematik. 

Inledningsvis genomfördes en sökning med sökordet method*, som är en 

direktöversättning av svenska ordet metod, suffixet-* används för att möjliggöra 

flera ändelser i ordstammen, exempelvis methods. Method* användes i 

kombination med math* AND "problem solving", dock visade sig den 

sökkombinationen vara för snäv och flera synonymer till ordet method behövde 

därför adderas. Efter översikt av forskningsområdet konstaterades att orden 

model*, strateg*, intervention*, instruction* och activit* var relevanta att 

kombinera, liksom tidigare används suffixet-* för att möjliggöra ändelser. 

Sökorden method*, model*, strateg*, intervetion*, instruction* och activit* 

kombinerades med OR (eller) för att bredda sökningen av undervisningsmetoder. 

Studien avser att undersöka populationen elever och undervisningsmetoder som 

främjar elevers problemlösningsförmåga, därför var sökorden student* och pupil* 

relevanta. Suffixet-* används för att också få med students och pupils. Eftersom 

elever översätts på engelska till både student och pupil inkluderas de båda, och 

sökningen genomfördes enligt student* OR (eller) pupil*.  

Studiens utfall är elevers problemlösningsförmåga, och därför är ett viktigt steg i 

sökningen att komma fram till relevanta sökord för att täcka ordet förmåga. 

Emellertid har flera ord testats för att precisera sökningen till forskningsfrågan 

relevans. Ord som testades var competence*, characteristic*, skill* och abilit*. 

Efter undersökning av relevanta artiklar visade det sig att abilit* och skill* 

motsvarar det svenska ordet förmåga bäst, suffixet-* används för att möjliggöra 

flera ändelser. Sökningen inkluderade därför orden skill* OR(eller) abilit*.  

När vi kombinerade orden/kombinationerna av ord i en sökning resulterade det i 

955 sökträffar. Ytterligare avgränsningar gjordes i form av Web of Sciences 

kategorival "Education Educational research" samt ”document type article”. 

Denna sökning gav ett sökresultat på 518 artiklar. För att minska ner antalet 

sökträffar ytterligare valde vi även avgränsningen "language English", detta gav 

ett sökresultat på 346 artiklar. Eftersom ett så pass stort antal artiklar försvann 

beslutade vi dock att inte genomföra den avgränsningen i det slutgiltiga 

sökresultatet utan behöll de 518 artiklarna inför den manuella avgränsningen. 



14 
 

Eftersom alla artiklar innehåller ett abstract på engelska är översiktsanalysen ändå 

genomförbar. Ingen avgränsning gjordes gällande tidsspann, detta för att ge så 

bred bild av forskningsområdet som möjligt.  

Eftersom vårt sökresultat var 518 artiklar visar det att området är väl undersökt. 

Våra tidigare undersökningar på området har visat att det är fler forskningsfält än 

matematikdidaktik som uppkommer vid sökningar liknande den som genomförts. 

Då en del relevanta artiklar försvann om fler sökord lades till valdes därför en 

manuell screening för att göra urval från det breda sökresultatet. Detta för att 

genom inkluderings- och exkluderingskriterier sedan välja relevanta artiklar. 

Inför den slutgiltiga screeningen beslutades att artiklarna skulle väljas ut enligt 

följande inkluderingskriterier: 

- Studierna ska behandla undervisningsmetod, som appliceras på elever i 

matematikundervisning, 

- visa resultat om påverkan av elevers problemlösningsförmåga, 

- samt matematikutbildning i likhet med grundskola samt gymnasial nivå. 

Med dessa inkluderingskriterier föll artiklar som behandlade eftergymnasial 

utbildning, samt medicin- eller ingenjörsstudenter bort.  

Vid genomförandet av den manuella screeningen, enligt dessa 

inkluderingskriterier kan en hög grad av reliabilitet uppnås. Detta eftersom tydliga 

riktlinjer och metoder utformats initialt. Eftersom tydliga riktlinjer och metoder 

är kriterier för systematiska litteraturstudier, vidtas därmed också etiska principer 

som eliminerar ojämnt resultat (Barajas et al., 2013). Den manuella avgränsningen 

resulterade i 65 artiklar. 

4.2. Analysmetod 
Analysen består av två delar där den första syftar till att ge en översikt över vilka 

gemensamma undervisningsmetoder som identifierades i studierna. 

Fördjupningsanalysen syftar till att ge en mer djupgående bild av hur 

undervisningsmetoderna ser ut. Nedan följer den metod som använts vid analysen.  

4.2.1.  Översiktsmetod  
Inför analysen upptäcktes det att 42 av de 66 artiklarna var på engelska och att de 

resterande 24 artiklarna kom från den koreanska databasen (KCI-korean journal 

database), och därmed är skrivna på koreanska. Utifrån den begränsade tidsram 

studien bedrevs inom beslutade vi att göra vår översiktsanalys på de 42 

engelskspråkiga artiklarna och sedan jämföra med en mindre översikt av de 24 
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koreanska artiklarna. Eftersom de koreanska artiklarna är så stor del av 

forskningsfältet har vi valt att inte välja bort dem i analysen. Ett uteslutande av de 

koreanska artiklarna skulle eventuellt resultera i ett missvisande resultat, utifrån 

ett etiskt perspektiv.  

Översikten av de engelska artiklarna skedde i flera steg, till en början 

genomfördes en granskning för att studera gemensamma mönster och teman för 

de 42 engelskspråkiga artiklarna. För att sedan dela upp artiklarna i mer specifika 

teman granskade vi och letade efter följande: 

- Undervisningsmetod  

- Forskningsmetod, dvs ålder på population samt antal medverkande och  typ 

av studie  

- Resultat 

- Land 

Granskningen resulterade i att vi fann två huvudteman för artiklarna, och sedan 

även sju underteman. De sju underteman representerar sju olika 

undervisningsmetoder. Temana uppkom efter att vi identifierat att flera artiklar 

undersöker liknande undervisningsmetoder, vilket resulterade i ett naturligt steg i 

uppkomsten av de olika undertemana. Vi fann ett tydligt mönster bland artiklarna 

där de antingen syftade till att undersöka huruvida olika instruktioner var 

främjande för elevers problemlösningsförmåga, eller hur undervisningen med 

hjälp av ett konkret material var främjande eller inte. Vi fann att de olika artiklarna 

skiljde sig åt en del i vilka instruktioner som gavs ut eller vilka hjälpmedel som 

användes och därmed kategoriserade vi in artiklarna i underteman. Den 

bidragande faktorn till hur vi valt att placera in en artikel har varit forskningen 

syfte. Nedan presenteras de huvudteman och underteman som studien innefattar:  

 

 

 

 

 

 



16 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter att ha tema-kategoriserat samtliga artiklar gjordes en ny granskning för att 

skapa större förståelse för artiklarnas syfte. En variant av den innehållsanalys som 

Eriksson Barajas et al. (2013) beskriver genomfördes, som syftar till att hitta 

mönster, teman och kategorier, och genom detta på ett systematiskt sätt 

klassificera data. Vi genomförde en ny granskning av samtliga engelskspråkiga 

artiklar utifrån abstract och i de fall det var möjligt, samt vid behov, även i fulltext. 

Det som eftersöktes var:  

- Population 

- Control   

- Omfattning 

- Intervention 

- Outcome 

- Land och årtal 

Detta presenteras i tabellform i bilaga B-H. Artiklarna har emellertid även 

granskats i flera omgångar, detta för att säkerställa validiteten i studien. Genom 

att genomföra granskningen i flera omgångar kan vi stärka att vi undersöker det 

vi har för avsikt att undersöka. Eftersom vi har granskat artiklarna flera gånger, 

och även utarbetade nya riktlinjer för hur de skulle granskas kan vi även 

säkerställa att etiska principer har vidtagits då vi behandlat samtliga artiklar enligt 

lika förutsättningar. Något som inte skedde inledningsvis i översikten. 

Konkret material 

Övrig Instruktion 

EAI 

 SBI 

Sociokulturellt  IKT 

Visuella hjälpmedel 

Övrigt Konkret material 

Instruktionsundervisning  
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Översiktsanalysen av de 24 koreanska artiklarna har genomförts efter analysen av 

de 42 engelska artiklarna. För att kunna jämföra båda översikterna har analysen 

genomförts på liknande sätt där det som eftersöktes var:  

- Population 

- Control  

- Omfattning 

- Intervention 

- Outcome  

- År 

De 24 koreanska artiklarna presenteras i tabellform i bilaga H. Artiklarna har 

granskats mot samma underteman som redan identifierats i de engelska artiklarna. 

Granskningen resulterade emellertid även i fler underteman, alla underteman för 

de koreanska artiklarna presenteras nedan:  

 

 

 

 

 

 

Eftersom de koreanska artiklarna endast har abstract på engelska, och är skrivna i 

fulltext på koreanska, har översikten endast skett utifrån den information som gått 

att utläsa i abstracten. Det har emellertid endast gått att utläsa artiklarnas 

intervention, outcome, år och till viss del population, control och omfattning. De 

artiklar som ej gått att definiera undervisningsmetod har kategoriserats in i 

underteman övrigt, istället för att uteslutas. Detta då ett uteslutande skulle kunna 

bidra till ett felaktigt resultat. Översiktsanalysen av de koreanska artiklarna syftar 

endast till att kartlägga undervisningsmetoder och deras resultat. 

4.2.2. Fördjupningsmetod  
Fördjupningen i denna studie baseras på sju artiklar. Dessa har valts ut som 

representanter för de sju underteman som uppkommit i analysen av de engelska 

artiklarna. Syftet med denna studie är att presentera undervisningsmetoder som 

Koreanska artiklar 

IKT Övrigt konkret material SBI Sociokulturellt 

Övrig instruktion Övrigt Metakognitivt 
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forskning visar främjar elevers problemlösningsförmåga. Två huvudteman med 

tre respektive fyra underteman, har uppkommit i översiktsanalysen, och för att 

mer ingående beskriva dessa underteman har en artikel från varje tema valts ut 

som representant. Urvalet av artiklarna skedde efter översiktsanalysen var 

genomförd. Detta för att kunna välja artiklarna som bäst representerar 

undervisningsmetoderna. Granskningen i översiktsanalysen gav ett resultat som 

visade att forskningen inom detta område har skett under en bred tidsperiod samt 

med en relativt jämn internationell fördelning. Kriterier för urvalet har därför varit 

att representera detta, urvalet skedde även utifrån artiklar som vi anser 

representerar temana på ett korrekt sätt.  

Efter urvalet har artiklarna i fulltext analyserats, och granskats. Vi har i 

granskningen eftersökt mönster och teman för att mer djupgående beskriva 

artiklarna, undervisningsmetoderna, enligt:  

- Intervention  

- Control  

- Outcome  

- Eventuella brister med studien 

5. Resultat och analys  
Inledningsvis ges en övergripande bild av hur forskningen ser ut inom det 

studerade området, faktorer som speglar forskningen presenteras och förklaras. 

Därefter ges en mer analytisk bild av hur forskning ser ut inom de olika teman 

som framkommit i studien. Denna studie baseras på forskning uppdelat i två, för 

studien framtagna huvudteman. 16 av de 42 artiklarna ingår i huvudtemat 

konkreta material och de resterande 26 artiklarna ingår i huvudtemat 

instruktionsundervisning. Inom de två huvudteman har även sju underteman 

framkommit, dessa kommer presenteras mer djupgående sedan. Slutligen 

presenteras översiktsresultatet av de 24 koreanska artiklarna. Inom varje 

undertema presenteras först resultat och analys av översiktsmaterialet och sedan 

kommer även resultat och analys av fördjupningsmaterialet att presenteras. Nedan 

presenteras hur fördelningen av underteman inom de två huvudteman ser ut:  
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Det är tydligt att det finns mycket forskning inom ämnet, och mycket av den 

forskning som har analyserats är framtagen efter millenniumskiftet. Av de 42 

analyserade artiklarna är endast sju artiklar genomförda på 1990-talet. 

Fördelningen mellan starten av 2000-talet till 2016 är relativt jämlik.   

9

4

3

Konkret material

IKT Visuella hjälpmedel Övrigt konkret material

5

5

4

12

Instruktionsundervisning

EAI SBI Sociokulturellt Övrig instruktionsundervisnng
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Artiklarna har en relativt jämn fördelning internationellt, det mesta av forskningen 

är gjord i USA. De flesta av de europeiska studierna är genomförda i Tyskland 

och i Asien har de framförallt genomförts i China och Taiwan. Nedan presenteras 

den internationella fördelningen av artiklar:  

 

De artiklar som är genomförda i USA är jämt fördelade i det studerade 

tidsspannet. Det finns inget samband med att vissa tidsperioder är mer intensiva 

än andra. Av de artiklar som är genomförda i Europa är tidsperioderna och 

tidsspannet förhållandevis sent. Det är fler undersökningar som är gjorda under 

2000-talet och endast Daveport & Howe (1999) är gjord på 1990-talet. I Asien är 

undersökningarna mer jämt fördelade inom ramen för tidsspannet.  

Eftersom forskningen är bred inom problemlösningsdiskursen, var ett av de 

inkluderingskriterier som studien utgick från initialt att artiklarna skulle behandla 

matematikundervisning riktad mot elever i likhet med grundskolan samt 

gymnasial nivå. Artiklarna behandlar både elever i grundskolenivå samt 

gymnasialnivå, men det finns en tydlig tungpunkt mot elever i grundskolenivå. 

Framförallt är det elever i årskurserna 1-6 som har studerats, endast ett fåtal 

studier har genomförts på äldre åldrar. I de fallen där årkursen ej är fastställd 

gäller undersökningar med få deltagare där syftet har varit att testa elever med en 

särskild förmåga, och därmed har åldrarna varit väldigt spridda. Nedan 

presenteras åldersfördelningen hos populationerna i de analyserade studierna:  

USA
50%

Europa
29%

Asien
14%

Ej fastställt
7%

Länder

USA

Europa

Asien

Ej fastställt
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5.1. Konkret material  
Med huvudtemat konkret material avses studier som behandlar 

undervisningsmetoder där ett konkret material används för att undersöka påverkan 

av elevers problemlösningsförmåga. Materialen som behandlas i studierna är 

exempelvis datorprogram, användandet av grafer eller schack. Huvudtemat  

konkret material omfattar 16 artiklar. Gemensamt för samtliga artiklar inom detta 

huvudtema är att det primära syftet med studierna är att undersöka hur det 

konkreta materialet är främjande för elevers problemlösningsförmåga eller ej.  

De underteman som huvudtemat innefattas av är informations- och 

kommunikationsteknik (IKT), visuella hjälpmedel samt övrigt konkret material. 

Dessa kommer mer ingående att presenteras och analyseras nedan.  

5.1.1. IKT  

5.1.1.1. Resultat och analys av översiktsmaterial 
Med IKT menas datorstödd undervisning, även kallad CAI (computer aided 

instruction) eller CAL (computer aided learning), och innebär i detta fall 

matematikundervisning där dator har en central roll 

(Nationalencyklopedin,2016). Temat IKT i denna studie omfattar 9 artiklar (se 

bilaga B). Studierna har en jämn fördelning internationellt, och det är lika många 

studier som har genomförts i USA, som i Asien och Europa.  

Årskurs 1-3
31%

Årskurs 4-6
29%

Årskurs 7-9
19%

15år +
2%

Ej fastställd årkurs
19%

Årskurs

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Årskurs 7-9

15år +

Ej fastställd årkurs
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Gemensamt för samtliga artiklar, utom en av dem (Mayer, Quilici & Moreno, 

1999), är att de baseras på studier gjorda med hjälp av, och i granskning av ett 

pedagogiskt datorprogram som undervisningsmetod. I de flesta fall har 

datorprogrammet även utformats för den aktuella studien. Även i artikeln som ej 

behandlande datorprogram (Mayer et al., 1999) utvecklades metoden inför 

studien.  

Datorprogrammen baseras i de flesta fall på problemlösningsteorier, och 

instruktioner för problemlösning. En del av datorprogrammen i artiklarna är 

utformade för att ge instruktioner om stegen i en problemlösningssituation.  

Exempelvis artikeln skriven av Chang, Sung & Lin (2006), där ett datorprogram 

utformas. Programmet baseras på Pólyas problemlösningsmodell och studien 

undersöker hur väl elever i årkurs 5 utvecklar matematisk 

problemlösningsförmåga. I studien jämförs resultaten mellan en experiment-

grupp, som tagit del av programmet, och en kontroll-grupp som har undervisats 

med traditionellt undervisning. Med liknande forskningsmetod har de andra 

artiklarnas studier också genomförts. 5 av 9 artiklar hade experiment- och 

kontroll-grupp som metod. Dessutom genomförde alla artiklar utom en (Mayer et 

al., 1999) skriftliga matematiska tester både före och efter implementeringen av 

studiens datorprogram. I ett fall (Schoppek & Tulis, 2010) utfördes även 

pilotstudier initialt, samt uppföljning 3 månader efter avslutad studie för att 

säkerställa studiens resultat. 

Det är gemensamt för alla artiklar inom temat att undervisningsmetoden som 

använts visar sig vara främjande för utvecklingen av elevers 

problemlösningsförmåga. Det finns dock en viss skillnad mellan resultaten i 

artiklarna.  Flera av artiklarna visar signifikant skillnad mellan experiment-

grupperna, exempelvis Chang et al. (2006) och Sheriff & Boon (2014). Andra 

artiklar visar att undervisningsmetoderna kan vara fördelaktiga, bland annat 

Schoppek & Tulis (2010) samt Mayer et al. (1999). I de fall där 

undervisningsmetoden baseras på en problemlösningsmodell var resultatet i 

samtliga fall främjande för problemlösningsförmågan. 

5.1.1.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  
I artikeln skriven av Schoppek et al. (2010) presenteras en undervisningsmetod 

där effekterna på elevers förmåga i problemlösning samt aritmetik mäts genom 

individualiserad dator-stödd undervisning. Målet med studien kan jämföras med 

en konstruktivistisk teori, där fokus är att elevers förmågor ska utvecklas genom 

meningsfulla aktiviteter, och inte teknikträning.  
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Studiens baseras på CAI, computer-assisted instruction och författarna utvecklar 

initialt ett adaptivt datorprogram. Detta för att ge stöd till lärares arbete med att 

individualisera matematikundervisningen. Datorprogrammet som studien baseras 

på kallas för Merlin’s Math Mill (MMM). I programmet ingår återkoppling, 

baserat på hur användaren presterar. Vid felaktigt svar assisterar MMM eleven 

med ledtrådar om hur svaret ska ändras, rätt svar indikeras genom en grön symbol. 

Efter hälften av svaren, i en serie problem, är korrekta får användaren en ”dörr” 

tillhörande ett skåp där roliga klipp eller skämt kan ses. Schoppek et al. (2010) 

menar att dörren ska verka som en paus eller motivation för flitigt arbete. Tre 

sorters problem behandlas i datorprogrammet, beräkningsproblem, ”Word 

problems” och jämförande problem.  

I artikeln presenteras att studien är gjord i tre steg, för att undersöka effekterna 

med det individualiserade datorprogrammet. Initialt genomfördes pilotstudier för 

att testa programmet, och undersöka eventuella brister och fel med MMM. 

Avsikten med pilotstudierna var främst för att testa själva programmet, och inte 

effekterna av det.  

Studien genomfördes efter pilotstudien i två experiment som skilde sig något i 

utförandet. Den största skillnaden var miljön där MMM genomfördes. 

Experiment 1 genomfördes en timme/vecka i sju veckor. Experimentet 

genomfördes på ett universitet och det stöd eleverna behövde gavs av forskare 

eller elevassistenter. Initialt ställdes öppna hypoteser, och frågor gällande 

populationens utveckling. Det förväntades bl.a. att experiment-gruppen skulle 

förbättra sina kunskaper betydligt mer än kontroll-gruppen. Dock presenterades 

inte vilka kunskaper som skulle förbättras. Denna utveckling skulle dessutom inte 

bero på populationens initiala färdighetsnivå. Populationen bestod av 5 klasser i 

årskurs 3 (N=110), i tre olika skolor i Bayreuth Tyskland. Ungefär lika många 

killar som tjejer deltog i studien och det fanns en viss minoritet av elever med 

utländsk bakgrund. Indelandet i experiment- och kontroll-grupp baserades på 

föräldrarnas godkännande till deltagande i studien, och inte på randomiserad 

indelning. Inför studien genomfördes för-test som undersökte populationens 

förmågor gällande aritmetik och problemlösning. Experimenten slutfördes med 

ett efter-test. 

Liksom i experiment 1 var fokus i experiment 2 användandet av ett 

individualiserat datorprogram för problemlösning. Den största skillnaden var att 

användningen av MMM här skedde i klassrummet, som del i undervisningen. 

Populationen som tillhörde experiment-gruppen hade en lektion i veckan, 45 min, 
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med MMM. Eleverna i klasserna som tillhörde experiment-gruppen delas in i 

mindre grupper och turades om att få lektioner i MMM och traditionell klassrums 

matematik. Detta jämfördes sedan med kontrollgrupper där endast traditionell 

matematik undervisades. Experiment 2 inleddes med en hypotes som menade att 

utbyte av en del av den traditionella undervisningen till mer individuell 

undervisning via MMM kommer visa mätbara skillnader i elevers aritmetiska 

samt problemlösnings-förmågor. Populationen bestod av fyra klasser i årkurs 3 

(N=94), från två skolor i Bayreuth Tyskland. Till skillnad från experiment 1 

behövdes inget tillstånd från föräldrar, då experimentet här utförs i vanlig 

skolmiljö. Detta medförde att tilldelningen av experiment- och kontroll-grupp 

skedde slumpvist.  

Resultatet på experiment 1 var tydligt gällande positiv ökning av experiment-

gruppens efter-test resultat. Hos både lågpresterande och högpresterande elever 

visar resultatet att fördelarna med MMM är ungefär lika. Schoppek et al. (2010) 

framhåller i diskussionen att resultatet kan ha påverkas av att indelning inte varit 

randomiserad. Dessutom framhålls att författarna inte är nöjda med att de inte 

specifikt undersökte och förbättrande elevers problemlösningsförmåga. För att 

förändra detta menas att ett tydligare problemval och problempresentation 

behöver göras. Resultatet av experiment 2 visade mer framgång gällande 

experiment-gruppens problemlösning. Detta menar Schoppek et al. (2010) kan 

vara till följ av att lärarna i experiment-grupperna fick mer tid med halva klassen, 

då grupper inom klasserna turades om att få lektioner i MMM. Det visade sig 

också att experiment-gruppen här löste fler problem i MMM än i experiment 1. 

Det tydligaste resultatet visar att traditionella instruktioner inte erbjuder 

tillräckligt för att nå effektivitet.    

I den generella diskussionen för båda experimenten diskuterades att 

populationernas problemlösning utvecklades i både experimenten, men i mindre 

grad än förväntat. Schoppek et al. (2010) menar att detta visar på att mindre 

interventioner, som denna på 7 veckor, kan ge liten och ibland ingen effekt på 

problemlösning. Och att det i de flesta fall behövs mer ingående experiment för 

att säkerställa utvecklingen.  

5.1.2. Visuella hjälpmedel  

5.1.2.1. Resultat och analys av översiktsmaterial  
Med visuella hjälpmedel avses studier som baseras på undervisningsmetoder där 

visuella hjälpmedel används som stöd eller strategi i matematikundervisningen, 
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för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Det vill säga hjälpmedel som 

assisterar eleverna genom att de visuellt kan titta på materialet, exempelvis 

representationsformer där eleverna lär sig rita eller använda tallinjen. Temat 

visuella hjälpmedel innefattas av fyra artiklar (se bilaga C). Studierna som 

artiklarna baseras på har sitt ursprung i främst Europa, men en av studierna är 

också genomförd i USA. Gemensamt för alla studier är att de är skrivna på 2000-

talet.  

De undervisningsmetoder som introduceras i artiklarna skiljer sig något, och de 

behandlar både visuella hjälpmedel som elever själva konstruerar samt sådana 

som läraren eller studiens författare i en intervention presenterar. Exempelvis i 

Csikos, Szitanyi & Klemen (2012) samt Gonsalves & Krawec (2014) behandlas 

hur elever  genom en experiment- respektive interventionsstudie tar sig an, och 

lär sig använda olika representationsformer vid problemlösning. I de andra två 

artiklarna behandlar Pantziara, Gagatsis & Elia (2009) samt Scheiter, Gerjets & 

Schuh (2010) två typer av experiment studier som använde visuella hjälpmedlet 

som stöd vid problemlösning. Hjälpmedlet används här för att instruera eleverna 

i problemlösningens steg. I en av artiklarna (Gonsalves et al. 2014) är den 

forskningsmetod författarna använt oklar men de övriga (Csikos et al., 2012; 

Pantziara et al., 2009; Scheiter et al., 2010) har genomfört studier där för- och 

efter-test är den huvudsakliga metoden för att studera resultatet av det 

implementerade visuella hjälpmedlet. 

Resultaten i de fyra artiklarna var blandade och något gemensamt resultat för 

användningen av visuella hjälpmedel för att främja elevers 

problemlösningsförmåga framträder ej. En av studierna visade att 

undervisningsmetoden inte var främjande för elever problemlösningsförmåga, 

och de övriga tre visade att undervisningsmetoden kan verka främjande. Av de 

artiklar som visar att undervisningsmetoden kan vara främjande är resultatet inte 

tillräckligt starkt för att påvisa att det är främjande i alla fall. En av anledningarna 

till detta kan vara att studierna inte är tillräckligt omfattande för att kunna besvara 

undervisningsmetodens påverkan av elevers problemlösningsförmåga. Det 

gemensamma resultatet för temat visar att visuella hjälpmedel som 

undervisningsmetod nödvändigtvis inte främjar elevers problemlösningsförmåga.  

5.1.2.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  
Csíkos et al. (2011) har skrivit artikeln som representerar undertemat visuella 

hjälpmedel. Studien avser att undersöka effekterna av att elever undervisas i 

användandet av visuella hjälpmedel för representation av problemlösning. Det 
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visuella hjälpmedlet som undersöks i denna studie är elevers målande av 

teckningar vid lösning av så kallade ”word problems”, det vill säga matematiska 

problem som ska vara elevnära i både språk och innehåll. Studien presenterar en 

konstruktivistisk syn på problemlösning, och det faktum att problemlösning ska 

innefatta realistiska matematiska situationer. 

De hypoteser som studien baseras på är bland annat att experiment-gruppen 

kommer visa bättre resultat på lösningar av ”word problems” och lika eller bättre 

resultat på aritmetiska förmågor. Dessutom förväntas eleverna förstå fördelarna 

och vikten av att använda teckningar vid ”word problems”. 

Population bestod av elever från sex skolor i Ungern (N = 244). Elva klasser 

ingick i studien, varav fem tilldelas att ingå i experiment-gruppen och sex 

kontroll-gruppen. Indelning i respektive grupp skedde randomiserat. Initialt 

genomfördes för-test för att undersöka populationens aritmetiska- och 

problemlösnings-förmågor. Och efter interventionen genomförts gjordes även 

efter-tester.  

Studien genomfördes i fem veckor uppdelat på fyra lektioner/vecka. Lektionerna 

genomfördes av elevernas lärare, som inför studien genomgått instruktioner för 

hur lektionerna skulle ske. Instruktionerna genomfördes av studiens författare och 

behandlade att lärarna skulle förespråka användandet av teckningar, samt hur 

hjälpmedel som overheads kunde användas för att ge visuell hjälp och tips för 

eleverna. Under studiens fem veckor undervisades eleverna i vikten av 

användandet av representationsmedlet målande av teckningar för lösning av 

matematiska ”word problems”. 

Resultatet bekräftar hypotesen om bättre resultat för experiment-gruppen på test 

om ”word problem”. Experiment-gruppen utvecklades positivt gällande lösning 

av ”word problems”. Csíkos et al. (2011) menar att interventionsstudien visar på 

en märkbar effekt på elevers problemlösning. Resultatet talar främst för vikten av 

att elever undervisas i, och lär sig rita teckningar som representationsform för att 

utveckla sin problemlösning. 

5.1.3. Övrigt konkret material 

5.1.3.1. Resultat och analys av översiktsmaterial 
Temat övrigt konkret material består av artiklar som behandlar 

undervisningsmetoder i matematik där konkret material, som inte innefattas av 

visuella hjälpmedel eller IKT, används. Temat består av tre studier (se bilaga D) 
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som är genomförda i Europa (Hussain, Lindh & Shukur, 2006; Trinchero & Sala, 

2016) samt USA (Ellington, 2003). Artiklarna i temat skiljer sig åt i både 

studiernas forskningsmetod, typ av undervisningsmetod samt resultat. Något som 

är gemensamt för samtliga artiklar i temat är att de är skrivna på 2000-talet. 

Två av artiklarna presenterar studier där forskningsmetoden genomförts via 

jämförande av resultatet mellan experiment- och kontrollgrupper (Hussain et al, 

2006; Trinchero et al., 2016). Resultaten har i båda dessa studier jämförts med 

hjälp av för- och efter-tester. Den tredje artikeln (Ellington, 2003) skiljer sig åt, 

framförallt då studien är en meta-analys av tidigare forskning.   

Även de undervisningsmetoder som de tre artiklarna inom temat syftar till att 

behandla, skiljer sig åt. Två av artiklarna (Ellington, 2003; Hussain et al. 2006) 

behandlar undervisning genom tekniska material, eller redskap, och hur elever i 

syftet att utveckla problemlösningsförmåga själva använder dessa. Den tredje 

artikeln (Trinchero et al., 2016) studerar också ett konkret material, dock genom 

mer traditionell undervisning, där eleven inte har lika stor roll.  

Resultatet från artiklarna är brett och det finns inget generellt gemensamt resultat. 

Endast en av studierna visar att undervisningsmetoden utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga (Ellington, 2003). I de två andra artiklarna (Hussain et 

al., 2006; Trinchero et al., 2016) visar resultatet ingen, samt endast något 

utvecklad problemlösningsförmåga.  

5.1.3.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  
Undertemat övrigt konkret material representeras av studien gjord av Hussain et 

al. (2006). Målet med studien var att elever genom användandet av LEGO robotar 

skulle utveckla bl.a. problemlösningsförmåga. Artikeln presenterar en 

konstruktivistisk syn på inlärning och menar att genom implementerandet av 

materialet kan elever via interaktion med omgivningen utveckla 

problemlösningsförmåga.  

Initialt väntades studien besvara ett antal frågor om elevers lärande och vad som 

utvecklades med hjälp av materialet. Hypoteser ställs dessutom, som menade att 

elever som arbetade med LEGO Dacta skulle utveckla problemlösningsförmåga 

mer, jämfört med de som inte arbetade med materialet. Dessutom förväntades en 

generell bättre förståelse för matematik uppnås.  

Populationen i studien bestod av totalt 696 elever från Sverige. Studien 

genomfördes på elever i både årskurs 5 och 9, och populationen var uppdelad på 

12 experiment-grupper och 12 kontroll-grupper. Före interventionen genomförde 
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populationen ett före-test, som liknar det nationella provet i matematik. Ett 

liknande test genomfördes även efter.  

Materialet som användes i studien bestod av delar som ingår i ett material som 

kallas LEGO Dacta. Det innehöll konstruktionsdelar för att bygga robotar, 

material för att koppla samt programmera roboten till en dator och olika sensorer 

och kontrollenheter för att styra roboten. Vid arbetet med materialet var eleverna 

indelade i mindre grupper. Grupperna följde inte någon särskilt schema för vad 

som skulle göras, men varje lektion startades på samma sätt av klassen lärare. 

Eleverna fick i arbetet med materialet bygga robotar för att sedan genomföra 

programmering på dator för att styra dem. 

Resultat av studien visade att elever lärde sig materialet olika. Det fanns en viss 

könsskillnad, där flickor i större utsträckning än pojkar följde instruktionerna för 

uppgiften. Gällande matematiska resultat visades en viss skillnad i populationen. 

För eleverna i femteklass besvarades hypotesen om utvecklingen av matematisk 

förståelse. Dock visas ingen skillnad hos eleverna i nionde klass. Hussain et al. 

(2006) visar även att det inte skedde någon skillnad i populationens 

problemlösningsförmåga. Författarna menar att läraren har en viktig roll vid 

användandet av material som LEGO Dacta, framförallt införandet och 

instruktionerna. En förklaring till det oförändrade resultatet menar författarna 

därmed kan vara baserat på lärarna i studien, och deras inflytande på resultatet.  

5.2. Sammanfattning konkret material  
Det finns inget gemensamt resultat för huvudtemat konkret material. Hälften av 

artiklarna visar ett tydligt resultat av att undervisningsmetoden främjar elevers 

problemlösningsförmåga. Samtliga artiklar med IKT-undervisning påvisar ett 

resultat som är främjande. Inom temat visuella hjälpmedel är resultatet inte lika 

tydligt. Där är det generella resultatet att undervisningsmetoden kan främja 

elevers problemlösningsförmåga. Artiklarna i övrigt konkret material visar inget 

gemensamt resultat.  

Endast två av artiklarna i huvudtemat visar att undervisningsmetoden inte är 

främjande för problemlösningsförmågan. Fem av artiklarna i temat visar att 

undervisningsmetoden till viss del kan vara främjande. Dessa gäller studier där 

experiment-gruppen presterat bättre än kontroll-grupper på efter-tester, men 

främjandet av problemlösningsförmågan går ej att utläsa. Resterande nio artiklar 

visar att undervisningsmetoden är främjande för elevers problemlösningsförmåga. 

Det som är gemensamt för artiklarnas resultat är att en undervisningsmetod, där 
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tid avsätts för undervisning i problemlösning, kan vara främjande för de studerade 

populationerna, detta blir tydligt i Schoppek et al. (2010).  

Sammanfattningsvis visar resultatet, gällande huvudtemat konkret material, att 

undervisningsmetoder med hjälp av konkret material i stor utsträckning är 

främjande för elevers problemlösningsförmåga. Framförallt gällande 

undervisningsmetoder baserade på IKT.   

5.3. Instruktionsundervisning  
Med huvudtemat instruktionsundervisning menas att det primära syftet med de 

analyserade studierna är att undersöka resultatet av undervisningsmetoder där 

elever följer specifika instruktioner som problemlösningsstrategi. Temat 

innefattas av 26 artiklar, uppdelat i fyra underteman. Gemensamt för alla artiklar 

i huvudtemat är att de syftar till att undersöka om instruktionerna är främjande för 

elevers problemlösningsförmåga eller ej.  

De underteman som huvudtemat innefattas av är sociokulturellt, enhanced 

anchored instructions (EAI), schema based instructions (SBI) samt övrig 

instruktionsundervisning. Dessa underteman kommer mer ingående att 

presenteras nedan.  

5.3.1. Sociokulturellt 

5.3.1.1.  Resultat och analys av översiktsmaterial  
Med temat sociokulturellt avses artiklar som behandlar undervisningsmetoder 

baserade på sociokulturella instruktions- och undervisningsteorier. De 

undervisningsmetoder som artiklarna behandlar skiljer sig något från varandra, 

och både samarbetsmetoder, datorprogram och stödstrukturer finns 

representerade. Exempelvis behandlar Owen & Fuchs (2002) studie en 

undervisningsmetod där elever undervisas i problemlösningens steg för att sedan 

i par gemensamt utarbeta strategier för problemlösning. Syftet med arbetet i par 

är att eleverna ska stärka varandra. Det som är gemensamt för samtliga artiklar är 

att de innefattar instruktioner för problemlösning.  

Temat innehåller fyra artiklar (se bilaga E), varav två av studierna är genomförda 

i USA och två i Europa. Gemensamt för alla artiklar är att de är publicerade på 

2000-talet, med undantag för en (Davenport & Howe, 1999) som är från 1999, två 

av studierna (Meijer & Reimersma, 2002; Owen et al., 2002) är dessutom 

publicerade samma år. De populationer som de fyra studierna genomför 
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undersökningar på är alla i låg- och mellanstadieålder. Gemensamt för tre av fyra 

artiklar i temat är att de undersöker elever med svårigheter för matematik. 

Tre av studierna (Davenport et al., 1999; Meijer et al., 2002; Owen et al., 2002) 

är genomförd med för- och efter-tester, dessutom har två av studierna (Meijer et 

al., 2002; Owen et al., 2002) genomförts med hjälp av experiment- och kontroll-

grupper för att säkerställa resultaten. En av studierna (Orosco, 2014) är en 

interventionsstudie, där stödstrukturer introducerades i tre steg.  

Resultatet från artiklarna visar att dessa undervisningsmetoder, där 

sociokulturella teorier implementeras, är fördelaktigt för elevers 

problemlösningsförmåga. I alla fyra studier gynnas, eller utvecklas elevers 

problemlösningsförmåga, detta i olika grad. De artiklar som undersöker elever på 

svårigheter visar alla positivt resultat gällande utvecklingen av 

problemlösningsförmågan. Resultatet i Meijer et al. (2002) skiljer sig dock från 

detta, då metoden i studien främst gynnar högpresterande elever.    

5.3.1.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial 
Den artikel som representerar undertemat sociokulturellt är skriven av Meijer et 

al. (2002). I artikeln behandlas en undervisningsmetod där ett datorbaserat 

undervisningsprogram för instruktioner och stöd i problemlösning utvecklas och 

studeras. Programmet baseras på en sociokulturell syn på lärande, där programmet 

avser ge tips till eleven i den proximala utvecklingszonen. En heuristisk syn av de 

instruktioner programmet ska tillhandahålla presenteras också.   

De hypoteser som ställs är att populationen som instrueras i metoden kommer 

vara mer kapabla att använda den kunskap de förvärvat, även i andra kontexter. 

Detta i jämfört med elever som fått traditionell matematikinstruktion. Eleverna 

förväntas därmed genom metoden, som avser att ge heuristiska tips, förbättra sin 

förmåga att överföra strategier för att lösa flera sorters matematiska problem. 

Eleverna förväntas utveckla sin problemlösningsförmåga genom de datorbaserade 

instruktionerna. 

Det instruktiva datorbaserade programmet utvecklades specifikt för studien med 

syftet att ge stöd till elever i undervisning samt testsituationer. Anledningen till 

att instruktionerna sker via CAI (computer aided instruction) är av 

bekvämlighetsskäl i hanterandet av återkoppling och tips. Dessa tips gavs under 

hela problemlösningsprocessen, det vill säga både vid läsförståelse, matematisk 

förståelse och lösningsstrategier.   
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Studiens population bestod av elever i årkurs 1 från två skolor i Nederländerna. 

Experiment- och kontroll-grupper valdes randomiserat ut från de två klasserna i 

respektive skola. Elever från respektive grupp fanns representerad i alla studiens 

klasser. Experiment-gruppen, som fick instruktioner och undervisning genom det 

datorbaserade programmet, undervisades en gång/vecka i sex veckor. 

Experiment-gruppens undervisning skedde individuellt vid dator, konkreta frågor 

behandlades av närvarande lärare, eller experiment och undersökningsassistent. 

Kontroll-gruppen fick traditionella matematikinstruktioner, dock arbetade båda 

grupperna med samma matematiska problem under perioden. För- och efter-tester 

genomfördes. Båda testerna genomfördes på dator och det fanns möjlighet att på 

begäran få tips under testerna.  

Studiens resultat visade att efter-testerna i hög grad inte stämmer överens med de 

initiala hypoteser som ställdes. Resultatet visar inte stor skillnad mellan 

experiment- och kontroll-gruppen. De högpresterande eleverna i experiment-

gruppen har i störst utsträckning utvecklat sin problemlösningsförmåga, Meijer et 

al. (2002) är emellertid inte nöjda med detta resultat då de även avsett att med 

metoden utveckla lågpresterande elever. Metoden utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga, dock sker utveckling inte i hela experiment-gruppens 

population. 

En kritik som författarna menar kan ge svar på det otillfredsställande resultatet 

kan vara det faktum att kontroll-gruppen, som ett resultat av studiens utförande 

fått en fördel som kan ha ökat deras problemlösningsförmåga. Då varje klass som 

deltog i studien delades upp genom att ungefär hälften tillhörde experiment -

gruppen och hälften kontroll-gruppen, har kontroll-grupperna i varje klass fått mer 

tid för undervisning i mindre grupper. Eftersom hälften av klassen, som ingick i 

experiment-gruppen inte genomförde undervisningen i ordinarie klassrum 

lämnade detta mer tid till läraren att genomföra individuell undervisning till 

kontroll-gruppen. 

5.3.2. EAI  

5.3.2.1. Resultat och analys av översiktsmaterial 
Med temat EAI avses en undervisningsmetod som syftar till undervisning med 

hjälp av videobaserade instruktioner. De videobaserade instruktionerna 

presenterar ett problem, som sedan delas in i delproblem. Detta som strategi för 

att lösa problemlösningsuppgiften. Temat innefattar fem artiklar (se bilaga F) som 

behandlar denna typ av undervisning. Endast en är genomförd i Asien och de 
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resterande är undersökta i USA. Artiklarna är genomförda under en bred 

tidsperiod, där den första artikeln är från 1993 (Blisset & Atknis, 1993) och den 

senaste från 2011(Cho, Bottge, Cohen & Kim, 2011). I tre av de fem artiklarna är 

författaren densamma (Bottge, 1999; Bottge, Rueanda, Grant, Stephens & 

Laroque, 2010; Cho et al., 2011). 

Vanligt förekommande i studierna är att resultatet av undervisningsmetoden 

kontrolleras med en forskningsmetod som baseras på experiment- och kontroll-

grupp. Även för- och efter-tester är vanliga som forskningsmetod. En  av 

artiklarna behandlar elever med matematiksvårigheter (Cho, Bottge, Cohen & 

Kim, 2011). Forskningsmetoden behandlas under kortare perioder som en 

intervention och kontrolleras mot den traditionella undervisningen. 

Resultatet av artiklarna visar att undervisning via EAI förbättrar elevers 

problemlösningsförmåga. Samtliga artiklar där Bottge förekommer visar ett 

positivt resultat gällande utvecklingen av elever problemlösningsförmåga. Detta 

bekräftas även i Shyu (2000) där utvecklingen av problemlösningsförmågan är 

signifikant.  

5.3.2.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  
I studien som är genomförd av Shyu (2000) undersöktes om videobaserade 

instruktioner påverkade elevers problemlösningsförmåga eller inte. EAI, 

Enhanched Anchored instructions, baseras på att elever får ett komplext och 

verklighetsbaserat problem presenterat för sig via videoinstruktioner. “Encore ś 

vacation” är en tv-serie framtagen för denna metod som spelar upp 15 -25 minuter 

långa avsnitt där matematiska problem presenteras och elevers uppgifter blir att 

lösa de problem som presenteras i tv-serien.  

Syftet med studien var att undersöka om EAI var en framgångsrik 

undervisningsmetod för att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Ett annat 

syfte med studien var att undersöka om elevers attityder mot 

problemlösningsaktiviteter förändrades med hjälp av denna undervisningsmetod.  

Populationen bestod av 37 elever i årskurs 5, med olika begåvningar i matematik. 

Eleverna delades upp i sex olika experiment-grupper. Två grupper bestod av 

elever med hög matematisk förmåga, två grupper med normal förmåga och två 

med låg matematisk förmåga. Studien använde sig av för- och efter-tester för att 

undersöka resultatet. För- och efter-testerna baserades på Pólyas 

problemlösningsstrategi. Studien omfattade åtta undervisningstillfällen under en 

vecka. 
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Resultatet visar att användandet av EAI främjade elevers 

problemlösningsförmåga signifikant. Resultatet gällde för samtliga experiment-

grupper och skillnaden mellan låg-, normal- och hög-presterande elever var 

ungefär lika. Det var inte någon signifikant skillnad mellan pojkar och flickor. 

Elever visade stor skillnad i hur de angrep problemuppgifter efter interventionen, 

vilket indikerar att undervisningsmetoden hjälper till att förbättra elevers 

tankeprocess. Elevers attityder visade sig också förändras positivt, vilket kan vara 

en bidragande faktor till förhöjda resultat. Studien visar att denna 

undervisningsmetod främjar arbetet med att få undervisningen mer 

vardagsbaserad.  

Kritiken som lämnas av Shyu (2000) är att studiens undersökningstid är relativ 

kort, därför kan långvariga effekter på problemlösningsförmågan och 

populationens attityder kring undervisningsmetoden inte kan  inte besvaras.  

Förslag till fortsatta studier rekommenderar därför att testa 

undervisningsmetodens effekter under en längre period.  

5.3.3. SBI  

5.3.3.1. Resultat och analys av översiktsmaterial  
Temat SBI avser artiklar som behandlar undervisningsmetoden schema based 

instructions. SBI syftar till att ge elever kunskaper för att kategorisera och 

strukturera matematiska problem, i mindre delar. Metoden syftar även till att ge 

kunskap om olika typer av matematiska problem, detta för att sedan underlätta 

kategoriseringen av problemet.  

Temat består av fem artiklar (se bilaga G) där samtliga studier är genomföra i 

USA. Undersökningarna är genomförda mellan 2007-2009, med undantag för en 

artikel (Jitendra, Griffin, McGoey, Gardill, Bhat & Riley, 1998). I tre av de fem 

artiklarna är två av författaren densamma (Jitendra et al., 1998; Jitendra, Griffin, 

Deatline-Buchman, Sczesniak, 2007; Griffin, Jitendra, 2009). Gemensamt för 

temat är att artiklarna behandlar elever med matematiksvårigheter.  

Samtliga studier undersöker populationer i årskurs 2 och 3. Det finns ingen 

generell forskningsmetod i temat. Studierna är genomförda med antingen 

experiment och kontrollgrupper eller för- och efter-test för att säkerställa 

resultaten. Endast i ett fall har båda metoderna används (Griffin et al., 2009). 
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Gemensamt för artiklarna är att resultaten visar att SBI som undervisningsmetod 

är främjande för elevers problemlösningsförmåga. Resultatet visar att elever med 

matematiksvårigheter främst gynnas av undervisningsmetoden. 

5.3.3.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial 
Studien som är genomförd av Jitendra et al. (2009) undersöker skillnaden mellan 

elever som får instruktioner vis Schema based instructions (SBI) och General 

strategy instruction (GSI). GSI syftar till den strategin som ofta återfinns i 

matematikböcker och bygger bl.a. på Pólyas idéer om problemlösningsstrategi. 

SBI syftar dels till att lära elever att känna igen problem samt att kunna 

kategorisera olika typer av problem, vilka kallas change, Compare och combine. 

Vidare genomförs SBI med fyra steg som systematiskt instruerar eleven om vad 

varje steg innehåller. 

Studien syftar till att undersöka om elever gynnas av antingen SBI eller GSI. 

Hypotesen som ställdes var att samtliga elever kommer gynnas av de två olika 

undervisningsmetoderna, där elever som får undervisning enligt SBI förväntas 

prestera ännu bättre. Studien syftar till att undersöka undervisningsmetodernas 

effekt direkt efter utförd intervention, men också effekten efter 12 veckor. Där 

elevers problemlösningsresultat och beräkningsförmåga som förväntades att öka.  

Populationen i studien bestod av 60 elever med jämn könsfördelning, från tre olika 

klasser i en Amerikans skola. Eleverna placerades slumpvis in i en av fyra grupper 

där två av grupperna fick undervisning enligt SBI och resterande grupper enligt 

GSI. En lärare per grupp tilldelades, och lärarna bytte grupp efter halva tiden. För 

att få en likartad undervisning mellan grupperna användes förarbetade bilder och 

instruktions-mallar för att lärarens individuella utlärningsstrategi inte skulle vara 

en bidragande faktor till resultatet. Interventionen varade i 20 

undervisningstillfällen fördelat på 18 veckor, där ett undervisningstillfälle varade 

i 100-minuter. 

Resultatet visade att populationen ökade sin problemlösningsförmåga, och 

skillnaderna mellan SBI och GSI var inte av signifikans. Studien visar att elever 

har chans att öka sin problemlösningsförmåga med hjälp av båda metoderna. 

Resultatet visade positiva effekter även efter en 12 veckors period. Den största 

skillnaden mellan de två undervisningsmetoderna var att elever som fick 

instruktioner med hjälp av SBI hade en signifikant ökning i sitt resultat tidigt in 

på interventionen, jämfört med elever som fick undervisning med hjälp av 

GSI.  Redan efter en 6-veckors period ökade SBI gruppen sitt resultat i hög grad, 
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för att under interventionens resterande tid, inte ha någon signifikant ökning. GSI 

grupperna hade en mer jämn ökning under hela perioden interventionen pågick. 

Resultatet indikerar även att båda metoderna hade en positiv påverkan på elevers 

beräkningsförmåga. 

Kritiken som Jitendra et al. (2009) lämnar till studien är att experimentet är 

genomfört utan en riktig kontrollgrupp. Effekten av SBI och GSI hade eventuellt 

påvisats på ett mer korrekt sätt om det jämfördes med traditionell 

klassrumsundervisning. Det ges också kritik mot att varje undervisningstillfälle 

varade i 100 minuter och inte representerade de lektionslängder som eleverna var 

vana vid. Resultatet kan ha varit annorlunda för framförallt SBI gruppen om 

lektionerna hade varit kortare. Slutligen ges reflektioner kring att studien inte har 

undersökt elevers läsförmåga som ingångspunkt, trots att det är en central del i 

problemlösningsuppgifterna som studien använde sig av. Det är oklart om 

populationens läsförmåga hade en påverkan på resultatet. 

5.3.4. Övrig instruktionsundervisning  

5.3.4.1. Resultat och analys av översiktsmaterial  
Med temat övrig instruktionsundervisning avses artiklar som behandlar 

instruktionsundervisning där undervisningsmetoderna inte är sociokulturell, EAI 

eller SBI. Studiernas syfte är att undersöka hur elevers problemlösningsförmåga 

främjas av specifika problemlösningsinstruktioner. Temat innefattas av 12 artiklar 

(se bilaga H), varav sju är genomförda i USA och resterande uppdelade mellan 

Europa och Asien.  

Case, Harris & Graham (1992) är den enda artikeln som är genomförd under 1990-

talet medan resterade är genomförda på 2000-talet. Ett tydligt mönster i studierna 

är att undervisningsmetoden i många fall undersöks på populationer med 

matematiksvårigheter, eller kognitiv nedsättning. I sju av studierna undersöks 

instruktionsundervisningens påverkan på elever med matematiksvårigheter. 

Dessa studier är genomförda under senare 2010-talet med ett undantag, för Case, 

Harris & Graham (1992).   

Vanligt förekommande för temat är att undervisningsmetoderna grundar sig på 

vedertagna idéer och modeller för problemlösning. Exempelvis i Krawec, Huang, 

Montague, Kressler & de Albas (2013) studie där undersökningen grundas i 

Mayer´s modell för problemlösning. Ett annat exempel är Pólyas modell för 

problemlösning, som ligger till grund för undersökningen i Case, Harris & 

Grahamns (1992) studie.  
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Studierna i temat använder sig av forskningsmetoder där antingen för- och efter-

tester eller experiment- och kontroll-grupper används för att säkerställa 

undervisningsmetodens resultat. I två fall genomfördes båda dessa metoder (Cotic 

& Zuljan, 2009; Chung & Tam, 2005).   

Det finns inget generellt resultat som visar om elevers problemlösningsförmåga 

främjas av undervisningsmetoden. I de fall där studierna genomfördes mot elever 

med matematiksvårigheter, var resultatet gynnande i samtliga fall.  I de studier 

där kontrollgruppen bestod av elever utan matematiksvårigheter gynnades även 

de av instruktionsundervisning (Krawec, Huang, Montague, Kressler & de Alba, 

2013). I de artiklar där matematiksvårigheter inte behandlas  går inget generellt 

resultat att urskilja. Påverkan varierar mellan att problemlösningsförmågan ökade 

signifikant, till att ingen påverkan skedde.   

5.3.4.2. Resultat och analys av fördjupningsmaterial  
I studien genomförd av Freeman-green et al. (2015) undersöks 

undervisningsmetoden SOLVE IT!, och dess påverkan på elevers 

problemlösningsförmåga. SOLVE IT är en problemlösningsstrategi i fem steg. 

Strategin syftar till att hjälpa elever att studera, organisera, planera, verifiera och 

utvärdera matematiska problem.    

Studien undersökte elever med inlärningssvårigheter och syftade till att undersöka 

om undervisningsmetoden påverkade elevers resultat på ett standardiserat 

matematiktest. Studien syftade även till att undersöka om elevers 

beräkningsförmåga förbättrades samt till vilken grad elever anammade 

problemlösningsstrategin. Populationen bestod av sex elever från en privatskola i 

USA. Eleverna var i åldrarna 12-16 år och alla hade fastställd diagnos för 

inlärningssvårigheter.  

Interventionen delades upp i åtta steg som undervisades under tio 

lektionstillfällen. Lektionerna varade i 30-45 minuter och ingick inte som en del 

av den vanliga klassrumsundervisningen. Ett för-test genomfördes i syfte att 

användas som en resultatindikator. Inledningsvis fick eleverna en systematisk 

förklaring till de fem olika delarna som SOLVE IT! syftar till. Detta pågick under 

halva interventionen. Därefter applicerade eleverna SOLVE IT! för att lösa 

matematiska problem, svårighetsgraden på problemen ökade i takt med att 

eleverna lyckades applicera problemlösningsstrategin. De sista stegen i 

interventionen syftade till att göra efter-tester för att se om eleverna lyckades 

bättre än innan interventionen startade. Testerna som genomfördes undersökte hur 
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väl eleverna hade lärt sig de olika delarna i SOLVE IT!, detta genom ett 

standardiserat matematiktest samt ett muntligt test.  

Resultat visade att undervisningsmetoden var framgångsrik för samtliga sex 

elever, som alla lyckades bättre på efter-testeterna. Det var en signifikant ökning 

av resultatet på efter-testet där eleverna hade en sammanställd ökning på ca 80%, 

jämfört med för-testerna. Samtliga elever visade en signifikant ökning av 

förståelsen för SOLVE IT!. Det muntliga efter-testet visade en ökning på 94%. 

Resultat visar också att samtliga elever fortsatte att förbättra sitt resultat i tester, 

två respektive sex veckor efter interventionens slut. Det sammanställda resultatet 

för studien visar att SOLVE IT! är en framgångsrik undervisningsmetod för elever 

med inlärningssvårigheter. Samtliga sex elever visade ett positivt resultat i 

utvecklandet av deras beräknings- samt problemlösningsförmåga.  

Kritiken som lämnas av Freeman-Green et al (2015) är att studiens population 

dels var väldigt liten och att den var framtagen från en privatskola med en 

inriktning mot elever med inlärningssvårigheter. Detta menar författarna gör det 

svårare att generalisera resultatet till offentliga skolor. Ett resultat för effekten av 

en längre period undersöktes inte då studien endast undersökte effekten efter två 

respektive sex veckor. Läraren som deltog i studien var väldigt kunnig inom både 

specialpedagogik samt problemlösningsstrategier, det är därför oklart om en 

klassrumslärare skulle uppnå samma resultat. Slutligen ges kritik mot att 

undervisningsmetoden lärdes ut i mindre grupper som inte tillhörde ordinarie 

undervisningstillfällen.  

5.4. Sammanfattning instruktionsundervisning  
Resultatet av huvudteman instruktionsundervisning visar att elevers 

problemlösningsförmåga till stor del främjas av de undervisningsmetoder som 

innefattas av temat. Det är endast två artiklar där populationernas 

problemlösningsförmåga inte har främjats av undervisningsmetoden. I samtliga 

fall där SBI har använts som undervisningsmetod har populationens 

problemlösningsförmåga gynnats. Vanligt förekommande i temat är att 

undervisningsmetoden används för att hjälpa elever med matematiksvårigheter. I 

de fall där population består av elever med matematiksvårigheter är samtliga 

studier främjande för elevers problemlösningsförmåga. Det som är gemensamt för 

artiklarnas resultat är att en undervisningsmetod, där tid avsätts för undervisning 

i problemlösning, är främjande för de studerade populationerna. 
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Sammanfattningsvis gällande resultatet i temat instruktionsundervisning är att 

undervisningsmetoden är främjande för elevers problemlösningsförmåga. 

5.5. Resultat och analys av det Koreanska forskningsfältet  

Nedan presenteras fördelningen av de koreanska artiklarna inom de underteman 

som uppkommit:  

 

Jämfört med de engelska artiklarna som har ett relativt brett tidsspann, är alla 

koreanska studier genomförda på 2000-talet, två tredjedelar av studierna är 

dessutom genomförda mellan 2010-2016. Fyra av artiklarna behandlar elever med 

svårigheter för matematik (se bilaga I). 

Utöver de underteman som tidigare behandlats i de engelska artiklarna uppkom 

även två nya underteman, metakognitivt samt övrigt. Metakognitivt innebär 

undervisning med metakognitiva strategier, som exempelvis syftar till att elever 

lär sig själv- och kamratbedömning (Kim, 2006).  De artiklar som innefattar 

undertemat övrigt är artiklar där undervisningsmetoden inte går att fastställa på 

ett korrekt sätt.  

Resultatet av alla underteman visar att undervisningsmetoden är främjande för 

elevers problemlösningsförmåga.  

Översikten att det koreanska forskningsfältet visar att resultatet överensstämmer 

med det forskningsfält som tidigare presenterats.  
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6. Diskussion och slutsatser  
Syftet med denna studie är att kartlägga undervisningsmetoder som forskning 

visar främja elevers problemlösningsförmåga. Den forskningsfråga som studien 

avser att besvara är “vilka undervisningsmetoder visar forskning främjar elevers 

problemlösningsförmåga?”. Genom denna systematiska litteraturstudie har 42 

artiklar analyserats. Dessa har i sin tur kategoriserats i två huvudteman, och 

därefter även delats in i sju olika underteman. Dessa underteman, IKT, Visuella 

hjälpmedel, övrigt konkret material, sociokulturellt, EAI, SBI och övrig 

instruktionsundervisning representerar de olika undervisningsmetoder som 

studien har identifierat. Dessutom har 24 koreanska artiklar analyserats, där 

ytterligare två underteman har uppkommit. Metakognitivt samt övrigt. Resultatet 

visar att samtliga nio undervisningsmetoder visar ett positivt resultat för 

främjandet av elevers problemlösningsförmåga. Baserat på studiens frågeställning 

kan vi därmed visa att de undervisningsmetoder som studiens underteman 

representerar alla är främjande för elevers problemlösningsförmåga. Något som 

även blir tydligt i resultatet av studien är att implementerandet av en 

undervisningsmetod, där syftet är att förbättra elevers problemlösningsförmåga 

och där tid avsätts för problemlösningsundervisning, är den största faktorn för 

främjandet av elevers problemlösningsförmåga. 

6.1. Resultatdiskussion  
Nedan sammanfattas och diskuteras studiens resultat i relation till den teoretiska 

bakgrunden. 

6.1.1. Problemlösning och problemlösningsförmåga 
I resultatet av denna studie ges en bred bild av vad problemlösning är, och i 

fördjupningsartiklarna framkommer flera sorters matematiska problem. 

Resultatet visar att de uppgifter eller typer av problem som behandlas i 

fördjupningsartiklarna är “word problems”, beräkningsproblem samt laborativt 

material. Dessutom används i flera fall strategier som ger kunskap att bemöta flera 

typer av problem. Då studiens resultat visar att alla de undervisningsmetoder, som 

representerar studiens underteman, är främjande för problemlösningsförmågan, 

kan matematikundervisning därmed behandla fler sorters matematiska problem. 

Resultatet visar emellertid även att den definition av problemlösning som Tafflin 

(2007) behandlar inte stämmer överens med den som uppkommit i denna studie. 

Detta då bland annat “word problems” utgör en stor del av studiens resultat. 

Istället är det gemensamt för studiens underteman att de i stor utsträckning 

behandlar matematiska problem enligt Boesen et al. (2014) definition.  
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Definitionen av problemlösningsförmåga i denna studies fördjupningsartiklar 

skiljer sig till viss del åt. Dock är de alla inom ramen för Skolverkets (2012) 

problemlösningsaspekt. Skolverkets aspekt av problemlösningsförmåga innebär 

bland annat att kunna använda strategier för att förenkla problem. Resultatet i 

denna studie visar att i stort sett alla undervisningsmetoder som framkommit i 

studien syftar till att utveckla detta. Framförallt gäller detta huvudtemat 

instruktionsundervisning, där huvudsyftet i stor utsträckning är att utveckla 

strategier för detta.  

Resultatet visar även att flera av studiens undervisningsmetoder utvecklar elevers 

beräkningsförmåga. Eftersom beräkning är en stor del av matematisk 

problemlösning innebär detta resultat att beräkning också är en del av 

problemlösningsförmågan.  

Skolverket (2012) menar att en viktig aspekt för att utveckla 

problemlösningsförmåga är att kunna resonera och reflektera om matematiska 

problem i samspel med andra. Resultatet av studien visar att elever i samarbete 

med andra i hög grad utvecklar problemlösningsförmåga. Detta gäller bland annat 

i undertemat sociokulturellt samt EAI där samspel mellan elever är en av 

huvudstrategierna för metoden. 

6.1.2. Lärandeteorier  
Flera av de undervisningsmetoder som studien har identifierat kan förklaras med 

ett konstruktivistiskt synsätt på lärande och undervisning. 

Matematikundervisningen kännetecknas ofta av att problem och 

problemlösningsuppgifter ska vara relaterade till vardagliga och 

verklighetsbaserade situationer som elever kan relatera till. Detta blir tydligt i 

undervisningsmetoden EAI där de videobaserade instruktionerna syftar till att ge 

elever komplexa och verklighetsbaserade problemlösningsuppgifter. EAI står 

även för laborativa tillfällen där elever får konstruera matematik med hjälp av 

aktiviteter som syftar till att ge elever utrymme för diskussion och sociala inslag 

(Shyu, 2009).  

Inom konstruktivismen sker matematik genom öppna och nyanserade 

problemuppgifter, därmed inte genom teknikträning. De undervisningsmetoder 

som presenteras i övrig instruktionsundervisning (Freeman-Green et al. 2015) och 

SBI (Griffin et al, 2009) syftar till att lära elever strategier för att lösa matematiska 

problem. Dessa strategier lärs ut med bl.a. mängdträning. Det kan emellertid vara 

svårt att svara på om dessa undervisningsmetoder ses som teknikträning eller 
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strategiträning, då strategin möjligtvis kan ses som en teknik för att ta sig an en 

problemlösningsuppgift. Det är dock tydligt att strategiernas olika delmoment 

lämnar utrymme till ett individualiserat tillvägagångssätt, vilket sammanfaller 

med ett konstruktivistiskt synsätt på lärande. Csikos et al. (2012) diskuterar i 

artikeln som representerar visuella hjälpmedel att problemlösningsuppgifter kan 

ses som en mer utförlig version av en simpel rutinuppgift och bidra till att öka 

elevers aritmetikförmåga. Den mer utförliga versionen ses då som en mer 

verklighetsbaserad uppgift och därmed undgås den vanliga teknikträningen som 

aritmetik ofta innefattar. Den undervisningsmetod som presenteras i övrigt 

konkret material (Hussein et al. 2006) baseras på en studie med konstruktivistisk 

teoretisk bakgrund. Studiens syftar till att utveckla elever individuellt via den 

interaktiva och sociala utbildningsmiljön de befinner sig i. Resultatet i Hussein et 

al. (2006) visar dock att interventionen inte främjar problemlösningsförmågan hos 

elever, men ger ett positivt generellt resultat för matematik.  

Gemensamt för de två huvudteman i denna studie är att undervisningsmetoderna 

ofta grundas på en konstruktivistisk lärandeteori. Resultatet för denna studie visar 

därför att en konstruktivistisk lärandeteori på matematikundervisning kan vara 

främjande för problemlösning.  

Ytterligare en lärandeteori som har identifierats som influensrik i studiens två 

huvudteman är den sociokulturella teorin. Inom den sociokulturella teorin spelar 

interaktion och samspel mellan människor stor roll, och det är i denna interaktion 

som lärande och utveckling sker. Framförallt avser detta då eleverna befinner sig 

i den proximala utvecklingszonen, och genom en mer kompetent kamrat eller 

lärare utvecklas i sitt lärande. Detta kallas inom den sociokulturella teorin för 

scaffolding.  

I huvudtemat instruktionsundervisning i denna studie kan lärares instruktioner till 

eleverna ses som scaffolding. Detta i avseendet att undervisningsmetoderna inom 

temat syftar till att utveckla eleverna med hjälp av lärarnas instruktioner. Detta 

genomförs i Griffin et al. (2009) där undervisningsmetoden SBI genom 

instruktioner för problemlösning utvecklar bl.a. elevers problemlösningsförmåga.  

Den individuella undervisning som presenteras i Schoppek et al. (2010) kan 

emellertid även den identifieras med en sociokulturell lärandeteori. Studien 

representerar undervisningsmetoden IKT i denna studie, och avser att studera 

påverkan av ett datorprogram som är individuellt anpassat efter elevers behov och 

utveckling. Schoppek et al. (2010) menar att elevers problemlösning utvecklas 
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med hjälp av undervisningsmetoden, som kan jämföras med scaffolding, där 

datorprogrammet avser representera den kompententa kamraten.  

Resultatet i denna studie visar därmed att även ett sociokulturellt perspektiv kan 

användas som grund för undervisningsmetoder som utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga.  

6.1.3. Forskningsmetod  
Gemensamt för studiens samtliga artiklar är att de har undersökts med en deduktiv 

ansats. I samtliga artiklar har en teori varit  grunden för interventionen eller 

undervisningsmetoden, den tänka undervisningsmetoden prövas sedan ofta mot 

traditionell undervisning.  Gemensamt för artiklarna är att analysen i samtliga fall 

har skett med en kvantitativ dataanalys. Där resultat av elevers för- och efter-tester 

används som beräkningar för att stärka studiernas forskningsresultat. Resultatet 

skulle möjligtvis vara annorlunda om en mer induktiv ansats använts, som 

exempelvis undersöker erfarenheter. Forskningsansatser som bygger på intervjuer 

och erfarenheter om vad som främjar problemlösning skulle eventuellt förändra 

resultatet av denna studie och visa på alternativa undervisningsmetoder som inte 

identifierats.  

17 av 66 artiklar är inriktade på elever med svårigheter för matematik eller 

kognitiv nedsättning. Detta kan ha betydelse för resultatet eftersom vissa 

undervisningsmetoder kan vara mer fördelaktig för dessa elever. Om samtliga 

artiklar riktade in sig på elever med matematiksvårigheter hade temat 

instruktionsundervisning antagligen varit mer omfattande, då forskningen pekar 

på att det är mest fördelaktigt för dessa elever. I studierna visas dock att elever 

utan matematiksvårigheter även gynnas av undervisningsmetoden. Resultatet för 

denna studie blir trots en stor andel artiklar som behandlar matematiksvårigheter 

således inte missvisande.  

6.1.4. Modeller och teorier för problemlösning  
Resultatet av denna studie visar att de undervisningsmetoder som identifierats 

baseras på flera olika teorier och modeller. Eftersom studien har identifierat två 

huvudteman, går det i resultatet också att se mönster för vilka modeller och teorier 

som varje huvudtema baseras på. I huvudtemat konkret material har artiklarna 

syftat på att undersöka användandet ett konkret material, och därför har modeller 

baserade på problemlösningsstrategier inte varit framträdande i det temat. I 

huvudtemat instruktionsundervisning har däremot modeller och teorier baserade 

på problemlösningsstrategier varit betydligt mer framträdande. Dessa strategier 
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grundas i teorier som i stor utsträckning baseras på Pólya, och den heuristiska 

teorin. Framförallt i undertemat EAI har den heuristiska teorin en framträdande 

roll.  

Emellertid har även fler modeller och teorier för problemlösningsstrategier 

identifierats i artiklarna. Förklarandet av dessa modeller och teorier skulle kunna 

bidra till en mer nyanserad bild av resultat. Dock är det inom ramen för denna 

studie inte möjligt att diskutera alla dessa, eftersom antalet modeller och teorier 

är allt för stor omfattning.        

6.2. Metoddiskussion  
Metoden för denna litteraturstudie presenterades i tidigare avsnitt och nedan följer 

en diskussion angående de eventuella brister eller fel som kan ha uppkommit.  

Den datainsamling som gjordes i denna studie genomfördes enligt en 

databassökning där sökstrategier arbetades fram enligt PICO-metoden. 

Anledningen till användandet av PICO-metoden var för att säkerställa att våra 

sökstrategier var relevanta i förhållande till forskningsfrågan. Metoden har 

bidragit med att de sökstrategier som använts behandlar studiens alla delar. Det 

visade sig att användandet av PICO-metoden var framgångsrik eftersom den 

bidrog till en komplett och relevant söksträng. Den kritik som gäller användandet 

av metoden gäller endast vår egen hantering och tolkning av PICO. Då vi initialt 

inte var bekanta med metoden kan vi inte säkerställa att den använts exakt enligt 

Eriksson Barajas et al. (2013).  

Enligt PICO har sökningen därefter genomförts i flera steg. De sökord som 

använts för att finna artiklar inom den kontext studien avser har varit Math* och 

“Problem solving”. Då inga synonymer för orden uppkommit i de initiala 

sökningarna ser vi inte någon tveksamhet gällande sökorden. Detta gäller även 

sökorden student* och pupil* som täcker den tänkta populationen för studien.   

Trots att metoden för sökstrategier varit framgångsrik finns en viss risk att de 

sökord som formulerats inte täcker det forskningsområdet studien avser att 

undersöka. Då vi emellertid inte var inlästa på området före studien finns en risk 

att vi inte fått med alla sökord. Detta kan ha bidragit till att vi i framtagandet av 

sökord som täcker undervisningsmetoder, eller intervention som det benämns i 

PICO-metoden, har missat synonymer som hade kunnat resultera i en bredare 

kartläggning.  

Gällande problemlösningsförmåga, det som i PICO-metoden benämns som 

outcome, har flera sökord testats. Vid den slutgiltigare sökningen valde vi att 
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endast behålla orden skill* och abilit*, detta trots att flera ord använts initialt. Det 

finns en viss risk att de ord som valdes bort kan ha bidragit till ytterligare 

kartläggning av forskningsfältet.  

Det är även relevant att diskutera genomförandet av den manuella screeningen 

och de 512 artiklar som uppkom efter den slutgiltiga sökningen. På grund av den 

mänskliga faktorn finns en viss risk att vi, trots tydliga kriterier, har missat 

relevanta artiklar. Det är dock värt att nämna att den manuella screeningen 

genomfördes i flera steg, samt i flera omgångar vilket borde säkerställa att inga 

relevanta artiklar har försvunnit. Då vi är två personer som genomfört screeningen 

finns ytterligare en risk, detta gällande risken att vi analyserat artiklarna olika. 

Arbetet med sökorden och analysen av artiklarna har bidragit till ytterligare 

kunskaper inom ämnet, som skulle kunna vara av betydelse om studien skulle 

genomföras på nytt. Kategoriseringen av teman skulle eventuellt se annorlunda ut 

vid ett nytt genomförande av studien, detta då vi i nuläget har ännu större kunskap 

inom ämnet. Detta skulle dock troligtvis inte ge att annat resultat, eftersom 

huvudresultatet fortfarande skulle bestå om endast kategoriseringen skulle 

förändras.  

6.3. Konsekvenser för undervisning  
Studiens resultat kommer här att diskuteras i relation till den svenska läroplanen, 

och vilka konsekvenser resultatet kan ha för matematikundervisningen i svensk 

skola.   

Matematikundervisningen i svensk skola ska syfta till att ”bidra till att eleverna 

utvecklar kunskap för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över 

och värdera valda strategier, metoder modeller och resultat” (Skolverket, 2015, s. 

62) samt genom detta utveckla elevers problemlösningsförmåga. Syftet med 

denna studie är att presentera de undervisningsmetoder som forskning visar 

främjar elevers problemlösningsförmåga. Genom resultatet i denna studie vill vi 

emellertid även bidra till kunskap om hur det ovannämnda syftet från läroplanen 

kan utvecklas hos elever. I studiens resultat framgår det att de sju underteman, 

som representerar undervisningsmetoder, alla kan verka främjande för elevers 

problemlösningsförmåga. Dessutom visar studiens resultat att den viktigaste 

faktorn för främjandet av elevers problemlösningsförmåga visar sig vara själva 

implementerandet av en undervisningsmetod. Resultatet av studien ger 

konsekvenser i undervisningen för både lärare samt elever i den svenska skolan. 
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Påverkan på detta kommer att förklaras mer ingående med hjälp av läroplanen, 

Lgr 11 (Skolverket, 2015).   

De sju underteman, undervisningsmetoder, som framträtt i studien är för 

huvudtemat konkret material; IKT, visuella hjälpmedel och övrigt konkret 

material samt för huvudtemat instruktionsundervisning; sociokulturellt, EAI, SBI 

och övrig instruktionsundervisning. Dessa undervisningsmetoder kan, utifrån 

förklaringar gjorda i studiens resultatdel, emellertid kopplas till läroplanen. I Lgr 

11 (Skolverket, 2015) presenteras fem förmågor, som undervisning i ämnet 

matematik ska utveckla.  Dessa är: 

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder,  

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,  

- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

- föra och följa matematiska resonemang, och  

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket, 2015, S.63)  

Dessutom behandlar Lgr 11 (Skolverket, 2015) att syftet med undervisningen i 

matematik ska vara att ”eleverna genom undervisningen ges möjlighet att 

utveckla kunskaper i att använda digital teknik för att undersöka 

problemställningar, göra beräkningar och för att presentera och tolka data.” 

(Skolverket, 2015, s. 62). Genom undervisningsmetoden IKT, och mot bakgrund 

studiens resultat, skulle syftet att utveckla kunskaper i digital teknik kunna 

möjliggöras. Dessutom kan undervisningsmetoden IKT även bidra till att fler 

förmågor utvecklas. Den första förmågan som behandlas i Lgr 11 (Skolverket, 

2015), problemlösningsförmågan (Häggblom, 2013), är mest central för denna 

studie och kan därmed, i förhållande till studiens resultat, kopplas till alla 

presenterade undervisningsmetoder. Undervisningsmetoderna som presenterats i 

denna studie kan även användas för utvecklandet av de övriga förmågorna.  

De konkreta konsekvenser som denna studie har för undervisning är därmed att 

resultatet kan bidra med undervisningsmetoder som, utöver 

problemlösningsförmågan även utvecklar alla de förmågor som läroplanen syftar 

till att elever genom undervisning i matematik ska utveckla. 
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6.4. Fortsatta studier  
Forskningsområdet och materialet till denna studie har varit omfattande, och en 

kartläggning baserad på studiens frågeställning har därmed varit genomförbar. 

Genom denna kartläggning har även behov av ytterligare forskning identifierats.  

Syftet med denna studie har varit att besvara frågan ”vilka undervisningsmetoder 

visar forskning främjar elevers problemlösningsförmåga?” och därmed har vi inte 

fokuserat på att identifiera vilken av undervisningsmetoderna som är mest 

främjande. För att kunna säkerställa att de presenterade undervisningsmetoderna 

är främjande för elevers problemlösningsförmåga skulle ytterligare studier, som 

jämför eller analyserar påverkan av olika metoder behöva göras. Därför skulle 

framtida studier på området kunna genomföras där undervisningsmetoderna 

jämförs mot varandra i en ny studie.  
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8. Bilagor   

8.1. Bilaga A: Sökmatris  

 
Databas och datum Sökord/kombination av sökord Avgränsningar Sökträffar 

19/4 -16 Web of science  #1”problem solving”  78496 

19/4 -16 Web of science #2 Math*  2109065 

19/4 -16 Web of science #3 Student* OR Pupil*  912789 

 

19/4 -16 Web of science #4 Skill* OR Abilit*  27719120 

19/4 -16 Web of science #5 Method* OR Model* OR Strateg* OR 

Intervention* OR Instruction* OR 

Activit*  

 40433222 

19/4 -16 Web of science #6 #1 AND #2 AND #3 AND #4 AND 

#5 

 955 

19/4 -16 Web of science #7 #6 Research areas: Education 

educational research 

700 

19/4 -16 Web of science #8 #7 Document type: Article 518 

19/4 -16 Web of science #9 #8 Manuell avgränsning  66 
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8.2. Bilaga B: Tema IKT  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Abidin, B., Hartley, J.R. (1998).  

Developing mathematical problem 

solving skills.  

Journal of computer assisted 

learning, 14(4), 278-291. 

Malaysia 

Population: 10 st 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: oklart 

Function lab, datorprogram  Elevgruppen klarar problemlösning 

bättre, oklart för utvecklandet av elevers 

problemlösningsförmåga. 

Chang, KE. Sung, YT. Lin, SF. 

(2006).  

Computer-assisted learning for 

mathematical problem solving. 

Computer & education, 46(2), 140-

151.  

doi: 10.1016/j.compedu.2004.08.002   

Taiwan 

Population: 132 st. årskurs 5 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll- grupp, För- och efter-test 

 

Omfattning: 6 veckor 

MathCal-datorprogram som 

baseras på Pólyas modell.  

Ex-gruppens problemlösningsförmåga 

utvecklades signifikant i jämförelse med 

K-grupp.  

Harskamp, E. Suhre, C. (2007). 

Schoenfeld’s problem solving theory 

in a student controlled learning 

environment.  

Computer & Education, 49(3), 822-

839.  

doi: 10. 1016/j.compedu.2005.11.024 

Nederländerna 

Population: 91 st 15-17 år 

 

Kontroll: Experiment och 

Kontroll-grupp, För- och efter-test 

 

Omfattning: ca 1 år  

Datorprogram, baserat på 

Schoenfelds teori 

Datorprogrammet visar sig vara 

främjande för att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga  

Huang, T.H. Liu, Y.C. Chang, H.C. 

(2012).  

Population: 28 st. årskurs 2 och 3  Datorprogram baserat på 

Pólyas modell 

Utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga  
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Learning achievement in solving 

word-based mathematical questions 

through a computer-assisted learning 

system.  

Journal of educational technology & 

society, 15(1), 248-259. 

Taiwan 

Kontroll: Experiment och 

kontroll-grupp, för- och efter-test 

 

Omfattning: ca 1 månad 

Lazakidou, G. Retalis, S. (2010).  

Using computer supported 

collaborative learning strategies for 

helping students acquire self-

regulated problem solving skills in 

mathematics.  

Computer & education, 54(1), 3-13.  

doi: 10.1016/j.compedu.2009.02.020 

Grekland 

Population: 24st. årskurs 4   

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: 2 månader 

Synergo tool: Datorbaserade 

instruktioner, grundad på 

Stenbergs modell  

Utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga.  

Mayer, R.E. Quilici, J.L. Moreno, R. 

(1999).  

What is learned in an after-school 

computer club?  

Journal of educational computing 

research, 20(3), 223-235. 

doi: 10.2190/V1UG-2W6F-4RYH-

5R9T 

USA 

Population: 50st grundskolelever, 

med språksvårigheter  

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp  

 

Omfattning: ett läsår 

Datorklubb efter skoltid, 

pedagogiska datorspel  

Informell undervisningssituation (i detta 

fall datorbaserad) utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga 

Schoppek, W. Tulis, M. (2010).  

Enhancing arithmetic and word-

problem solving skills efficiently by 

Population: Årskurs 3 (N=110, 

N=94) 

 

Merlin’s math mill, 

datorbaserat program för 

Metoden är fördelaktig för elevers 

problemlösningsförmåga 
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individualized computer-assisted 

practice.  

Journal of educational research, 

103(4). 239-252. 

doi: 10.1080/00220670903382962 

Tyskland 

Kontroll: Studie i två omgångar- 

pilotstudie inför, experiment och 

kontroll-grupp, för- och efter-test 

samt uppföljning  

 

Omfattning: ca 7 veckor 

individuella elevanpassade 

övningar  

Seo, Y.J. Bryant, D. (2012). 

Multimedia CAI program for 

students with mathematics 

difficulties.  

Research in developmental 

disabilities,33(4), 1828-1837.  

doi: 10.1177/0741932510383322 

USA 

Population: 4 st. årskurs 2 och 3 

elever med "mathematics 

difficulties"  

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: 18 veckor  

Math explorer, Datorbaserade 

instruktioner, baserade på 

mantague 4 steg 

Samtliga elever presterade bättre 

gällande problemlösning efter inlärt 

program och 3 av 4 elever fortsatte 

använda förmågorna efteråt. 

Sheriff, K.A. Boon, R.T. (2014).  

Effects of computer-based graphic 

organizers to solve one-step word 

problems for middle school students 

with mild intellectual disability: A 

preliminary study.  

Research in developmental 

disabilities, 35(8), 1828-1837.  

doi: 10.1016/j.ridd.2014.03.023 

USA  

Population: 3 st 13-14 år med 

"mild intellectual disibility" 

Kontroll: För- och efter-test 

Omfattning: 7 veckor  

Kidspiration 3, datorprogram 

för att lära ut stegen i 

problemlösning  

Alla tre elever utvecklade sin förmåga 

att lösa problem mha det datorbaserade 

programmet.  

 

8.3. Bilaga C: Tema Visuella hjälpmedel  
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Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Csikos, C. Szitanyi, J. & Klemen, R. 

(2012).  

The effects of using drawings in 

developing young children’s 

mathematical word problem solving: 

A design experiment with third-

grade Hungarian students. 

Educational studies in mathematics, 

81(1), 47-65. 

doi: 10.1007/s10649-011-9360-z 

Ungern  

Population: Årskurs 3 (N=106, 

N=138) 

 

Kontroll: Experiment och 

kontroll-grupp, för- och efter-test 

 

Omfattning: ca 5 veckor  

Lära sig rita, som 

representationsform för att 

utveckla problemlösning 

Visar på vikten av att lära sig olika 

representationsformer vid 

problemlösning   

Gonsalves, N. & Krawec, J. (2014).  

Using number lines to solve math 

word problems: A strategy for 

students with learning disabilities.  

Learning disabilities research & 

practice, 29(4) 160-170.  

doi: 10.1111/ldrp.12042 

USA 

Population: Oklart, elever med 

"learning disabilities" (LD) 

 

Kontroll: oklart 

 

Omfattning: oklart  

Representationsform genom 

tallinjen 

Visar att undervisning av tallinjen som 

representationsstrategi kan vara till 

hjälp för att utveckla 

problemlösningsförmåga, men behöver 

inte vara det.  

Pantziara, M., Gagatsis, A. & Elia, I. 

(2009).  

Using diagrams as tools for the 

solution of non-rutine mathematical 

problems.  

Educational studies in mathematics, 

72(1), 39-60.  

Population: 194 st. årskurs 6 

 

Kontroll: alla studenter utförde 

för-test(utan diagram) och efter-

test (med diagram) 

 

Omfattning: oklart 

Diagram som stöd vid 

problemlösning i text-form 

Diagram som stöd visade sig inte 

utveckla de flesta av elevernas 

problemlösningsförmåga 
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doi: 10.1007/s10649-009-9181-5 

Cypern 

Scheiter, K., Gerjets, P. & Schuh, 

(2010). 

The acquisition of problem-solving 

skills in mathematics: How 

animations can aid understanding of 

structural problem features and 

solution procedures.  

Instructional science, 38(5), 487-

502. 

doi: 10.1007/s1251-009-9114-9 

Tyskland  

Population: Årskurs 9 (N=32)  

 

Kontroll: För- och efter-test, 

experiment- och kontroll-grupp  

 

Omfattning: 1 dag 

Animationer för att förstärka 

lärande 

Animationer kan vara effekt för att lära 

ut problemlösningsförmåga 

 

8.4. Bilaga D: Tema Övrigt konkret material  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Ellington, A. J. (2003). 

A meta-analys of the effects of 

calculators on students’ achievement 

and attitude levels in precollege 

mathematics classes. 

Journal for research in mathematics 

education, 34(5), 433-463.Deltagare: 

doi: 10.2307/30034795 

USA 

Population: 54 undersökningar. 

 

Kontroll: Meta-analys av tidigare 

forskning  

 

Omfattning: studier från de 

senaste 30 åren  

Miniräknare som hjälpmedel i 

matematikundervisningen  

Problemlösningsförmågan utvecklas när 

miniräknare används 
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Hussain, S. Lindh, J. & Shukur, G. 

(2006).  

The effect of LEGO training on 

pupils’ school performance in 

mathematics, problem solving and 

attitude: Swedish data.  

Educational technology & society, 

9(3), 182-194.  

Sverige 

Population: 322st. årskurs 5 och 9 

  

Kontroll: För- och efter-test, 

experiment och kontroll-grupp 

 

Omfattning: 1 år 

LEGO 

(robotprogrammering), 

eleverna arbetar med LEGO 

DACTA som är ett konkret 

material mha dator för 

programmering  

Ingen tydlig skillnad i 

problemlösningsförmågan hos ex-

gruppen 

Trinchero, R. & Sala, Giovanni. 

(2016).  

Chess training and mathematical 

problem-solving: The role of 

teaching heuristics in transfer of 

learning. 

Eurasia journal of mathematical 

science and technology education, 

12(3), 655-668.  

doi:10.12973/Eurasia.2016.1255a 

Oklart (UK eller Italien) 

Population: 931st. årskurs  4 och 5 

 

Kontroll: tre elevgrupper två olika 

experiment-grupper och en 

kontroll-grupp, för- och efter-test 

 

Omfattning: 6 månader 

Schack som 

undervisningsmetod för att 

undersöka 

problemlösningsförmåga, den 

ena gruppen hade en mer 

heuristisk ansats. 

Den heuristiska gruppen (som tränades 

av en expert) visade en något mer 

utvecklad problemlösningsförmåga 

 

8.5. Bilaga E: Tema Sociokulturellt  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Davenport, P. & Howe, C. (1999). 

Conceptual gain and successful 

Population: 77 st elever ca 10 år 

gamla  

Samarbetsövningar där elever 

löser problemlösningsuppgifter 

Elevers problemlösningsförmåga 

gynnas av samarbetsövningar 
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problem-solving in primary school 

mathematics. 

Educational studies, 25(1), 55-78. 

doi:10.1080/03055699997963 

Skottland, UK 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: 3 veckor 

för att sedan lära ut till en 

klasskompis 

Meijer, J. & Reimersma, F. (2002).  

Teaching and testing mathematical 

problem solving by offering 

optional assistance. 

Instructional science,30(3), 187-

220. 

Nederländerna  

Population: Årskurs 1  

 

Kontroll: För- och efter-test, 

experiment och kontroll-grupp 

 

Omfattning: 6 veckor  

Datorprogram som bygger på 

Vygotskij teorier om assistans 

under undervisning och 

testsituation 

Metoden utvecklar 

problemlösningsförmågan betydligt mer 

än vad traditionell undervisning gör 

Orosco, M. J. (2014).  

Word problem strategy for Latino 

English language learners at risk for 

math disabilities. 

 Learning disability quarterly,37(1), 

45-53. 

doi: 10.1177/0731948713504206 

USA 

Population: 6 st årskurs 3 elever 

(english langugage learners) i 

matematik svårigheter 

 

Kontroll: Intervention i tre steg 

 

Omfattning: 5 veckor  

Scaffolding stöd  för utveckling 

av elevers läsförståelse, och 

problemlösningsstrategi  

Problemlösningsförmågan utvecklades 

hos samtliga deltagare 

Owen, R. L. & Fuchs, L. S. (2002). 

Mathematical problem-solving 

strategy instruction for third-grade, 

students with learning disabilities.  

Remedial and special education, 

23(5), 268-278. 

USA 

Population: 24 st LD, årskurs 3 

Kontroll: För- och efter-test, 4 

grupper varav en kontroll-

grupp, de andra grupperna fick 

olika grad av 

undervisningsmetoden 

 

Omfattning: 3 veckor 

Arbete i par för att utveckla 

strategier för problemlösning. 

Undervisning av olika steg för 

att genomföra problemlösning, 

olika grad i de tre ex-grupperna.   

Ex-grupperna utvecklade 

problemlösningsförmåga, dock i olika 

grad. 
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8.6. Bilaga F: Tema EAI  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Blisset, G. Atknis, M. (1993). Are 

they thinking – Are they learning – 

A study of the use of interactive 

video.  

Computers & Education, 21(1-2), 

31-39. doi: 10.1016/0360-

1315(93)90045-K 

Population: 12-13 åringar. 

 

Kontroll: Oklart 

 

Omfattning: Oklart 

Instruktioner via video Resultat oklart 

Bottge, BA. (1999). Effects of 

contextualized math instruction on 

problem solving of average and 

below average achieving students.  

Journal of special education, 33(2), 

81-92. doi: 

10.1177/002246699903300202  

USA 

Population: Årskurs 8 (N=99) 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: 2 veckor 

Matematikproblem introduceras 

via en videofilm. 

Undervisningen benämns EAI 

Främjar elevers 

problemlösningsförmåga 

Bottge, BA. Ruenda, E. Grant, TS. 

Stephens, AC & Laroque, PT. 

(2010). Anchoring problem-solving 

and computation instruction in 

context-rich learning enviroments. 

Exeptional children, 76(4), 417-

437.  

Population: Årskurs 6 och 8 

(N=54) 

 

Kontroll: 2 grupper. 

 

Omfattning: 24 dagar 

Matematikproblem introduceras 

via en videofilm. 

Undervisningen benämns EAI. 

Resultatet visade att EAI 

undervisningen ökade 

problemlösningsförmågan hos elever. 
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USA 

Cho, SJ. Bottge, BA. Cohen, AS & 

Kim, SH. (2011). Detecting 

cognitive change in math skill of 

low-achieving adolescents.  

Journal of special education, 45(2), 

67-76. doi: 

10.1177/0022466909351579   

USA 

Population: Årskurs 7 (N=109) 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: Oklart 

Matematikproblem introduceras 

via en videofilm. 

Undervisningen benämns EAI. 

Elever nådde högre resultat. 

Shyu, HYC. (2000). Using video-

based anchored instruction to 

enhance learning: Taiwan´s 

experience. 

British journal of education 

technology, 31(1), 57-69. doi: 

10.1111/1467-8535.00135 

Taiwan 

Population: 74 st. årskurs 5 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: Oklart 

Matematikproblem introduceras 

via en videofilm. 

Undervisningen benämns EAI. 

Elevers problemlösningsförmåga ökade. 

 

8.7. Bilaga G: Tema SBI  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Fuchs, LS. Seethaler, PM. Powell, 

SR. Fuchs, D, Hamlett, CL & 

Fletcher, JM. (2008). Effects on 

preventative tutoring on the 

mathematical problem solving of 

Population: 35 elever i årskurs 3. 

 

Kontroll: Experiment-och 

kontroll-grupp 

 

Extraundervisning Resultatet ökade för elever som fick 

extraundervisning. 
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third-grade students with math and 

reading difficulties. 

Exceptional children, 74(2), 155- 

173.  

USA 

Omfattning: 12 veckor 

Griffin, CC. Jitendra, AK. (2009). 

Word problem-solving instruction 

in inclusive third-grade 

mathematics classrooms. 

Journal of educational research, 

102(3), 187-201. doi:  

10.3200/JOER.102.3.187-202 

USA 

Population: 60 st. årskurs 3 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp. För- och efter-

test 

 

Omfattning: 20 

undervisningstillfällen 

Schemabaserade instruktioner Resultatet visar att elever som fick 

undervisning med SBI utvecklade sin 

problemlösningsförmåga 

Jitendra, AK. Griffin, CC. 

McGoey, K. Gardill, MC. Bhat, P 

& Riley, T. (1998). Effects of 

mathematical word problem 

solving by students at risk or with 

mild disabilities.  

Journal of educational reseach, 

91(6), 345-355. 

USA 

Population: 34 st elever, 

mellanstadiet 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: oklart 

Schemabaserade instruktioner Främjade problemlösningsförmågan. 

Jitendra, AK. Griffin, CC. Deatline-

buchman, A. & Sczesniak, E. 

(2007). Mathematical word 

problem solving in third-grade 

classrooms. 

Journal of educational research, 

Population: 40 st. årskurs 3 

 

Kontroll: oklart 

 

Omfattning: oklart 

Schemabaserade instruktioner. Främjande för 

problemlösningsförmågan. 
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100(5), 283-302. doi: 

10.3200/JOER.100.5.283-302  

USA 

Tuncer, AT. (2009). The effects of 

schema based word problem 

solving strategy on problem solving 

performance of students with visual 

impairment. 

Egitim Ve bilim-Education and 

science, 34(153), 183-197.  

Population: Årskurs 2 och 3 

 

Kontroll: oklart 

 

Omfattning: oklart 

(ej fulltext) 

Schemabaserad undervisning Resultatet ökade för elever med SBI 

undervisning. 

 

8.8. Bilaga H: Tema övrig instruktionsundervisning  
 

Referens och land  Metod & Data Undervisningsmetod  Resultat 

Buchwald, F. Fleischer, J & 

Leutner, D. (2015). A field 

experimental study of analytical 

problem solving competence 

investigating effects of training and 

transfer. 

Thinking skills and creativity, 18, 

18-31. doi: 

10.1016/j.tsc.2015.04.009 

Tyskland 

Population: Årskurs 9 (N=173) 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp.  

 

Omfattning: 15 veckor 

Experimentgruppen fick 

undervisning i problemlösning 

via steginstruktioner. 

Resultaten visar ingen signifikant 

skillnad mellan experimentgruppen och 

kontrollgruppen 

Case, LP. Harris, KR & Graham, S. 

(1992). Improving the 

Population: 4 elever med 

inlärningssvårigheter. 

Eleverna fick särskilda 

instruktioner för att lära sig att 

Elevernas resultat i att följa 

instruktionerna ökade, men inte 
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mathematical problem-solving 

skills of students with learning-

disabilities – self-regulated 

strategy-development. 

Journal of special education, 26(1), 

1-19.    

USA 

 

Kontroll: Oklart 

 

Omfattning: Oklart 

utföra rätt operationer i rätt 

situationer. 

nödvändigtvis deras 

problemlösningsförmåga. 

Cotic, M. Zuljan, MV. (2009). 

Problem-based instruction in 

mathematics and its impact on the 

cognitive results of the students and 

on affective-motivational aspects. 

Educational studies, 35(3), 297-

310.  

doi: 10.1080/03055690802648085  

Slovenien 

Population: Årskurs 2 (N=179) 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp. För- och efter-

tester 

 

Omfattning: 1 termin 

Experimentgruppen fick 

undervisning via en modell 

kallad PBL, som innefattade 

instruktionsundervisning 

Resultat visade att experimentgruppen 

klarade av mer avancerade problem och 

deras problemlösningsförmåga ökade. 

Freeman-Green, SM. O´brien, C. 

Wood, CL & Hitt, SB. (2015). 

Effects of the solve strategy on the 

mathematical problem solving 

skills of secondary students with 

learning disabilities.  

Learning disabilities research & 

practice, 30(2), 76-90. 

USA 

Population: 6st elever med 

inlärningssvårigheter. 

 

Kontroll: För- och efter-tester. 

 

Omfattning: 10st 

undervisningstillfällen. 

Undervisningsmetoden benämnt 

SOLVE som syftar på 

steginstruktioner. 

Solve strategin ökade elevernas resultat 

och kan vara en metod för att främja 

elevers problemlösningsförmåga.  

Landi, MAG. (2001). Helping 

students with learning disabilities 

make sense of word problems. 

Population: oklart 

 

Kontroll: oklart   

Problemlösnings introduceras ut i 

en 4-steg princip där varje steg 

Inget resultat redovisas. Förslag lämnas 

att denna metod kan öka elevers 

problemlösningsförmåga. 



69 
 

Intervention in school and clinic, 

37(1), 13-+. 

 

Omfattning: oklart 

syftar på en förmåga som är 

viktig vid problemlösning 

Swanson, HL. Lussier, CM & 

Orosco, MJ. (2015). Cognitive 

strategies, working memory, and 

growth in word problem solving in 

children with math difficulties. 

Journal of learning disabilities, 

48(4), 339-358. doi: 

10.1177/0022219413498771 

USA 

Population: Elever med 

inlärningssvårigheter, årskurs 2 

och 3 (N=100, N=92) 

 

Kontroll: 4st grupper 

kontrollerades. 

 

Omfattning: 20st 

undervisningstillfällen 

4 st instruktioner testades. 

Muntlig instruktion, muntlig & 

visuell, endast visuell och en 

instruktion som syftar på vanlig 

klassrumsundervisning.  

Resultat visade att elever med 

inlärningssvårigheter gynnades mest av 

endast visuella instruktioner. Elever 

utan inlärningsinstruktioner gynnades 

mest av visuella och muntliga 

instruktioner. 

Xin, YP. Zang, D. (2009). 

Exploring a conceptual model-

based approach to teaching situated 

word problems. 

Journal of education research, 

102(6), 427-441.  

USA 

Population: 3 st. elever med 

matematiksvårigheter. 

 

Kontroll: Oklart 

 

Omfattning: 3 tillfällen i 

veckan. Oklart hur många 

veckor. 

Stegundervisning som innefattar 

4st steg. DOTS(detect, Organize, 

transform, solve.) 

Främjar elevers 

problemlösningsförmåga. 

Xin, YP. Wiles, B & Lin YY. 

(2008). Teaching conceptual 

model-based word problem story 

grammar to enhance mathematics 

problem solving.  

Journal of special education, 42(3), 

163-178. 

doi:  10.1177/0022466907312895 

USA  

Population: 5 st elever med risk 

för matematiksvårigheter. 

Årskurs 4 och 5 

 

Kontroll: För- och efter-tester 

 

Omfattning: 3 lektioner i 

veckan, oklart hur många 

veckor.  

Stegundervisning som innefattar 

4steg. DOTS (detect, Organize, 

transform, solve.) 

Ökade resultatet och elevers 

problemlösningsförmåga. 
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Chung, KKH. Tam, YH. (2005). 

Effects on cognitive based 

instruction in mathematical 

problem solving by learners with 

mild intellectual disabilities. 

Journal of intellectual & 

developmental disability, 30(4), 

207-216. doi: 

10.1080/13668250500349409 

China 

Population: 30 st. elever med 

milda inlärningssvårigheter 

 

Kontroll: Kontroll- och 

experiment-grupp, för- och 

efter-test. 

 

Omfattning: 6 

undervisningstillfällen 

3 olika instruktionsteorier 

testades. Bla. Kognitiva 

instruktioner. 

Resultat visade att kognitiva 

instruktioner gynnar elever 

problemlösningsförmåga. 

Krawec, J. Huang, J. Montague, M. 

Kressler, B & de Alba, AM. 

(2013). The effects of cognitive 

strategy instruction on knowledge 

of math problem-solving processes 

of middle school students with 

learning disabilities.  

Learning disability quarterly, 

36(2), 80-92. doi: 

10.1177/0731948712463368  

USA 

Population: Elever med 

inlärningssvårigheter (N=77) 

Elever utan inlärningsvårigheter 

(N=77)  

 

Kontroll: Elevers resultat under 

terminen. 

 

Omfattning: 2 år 

Undervisningsmetod benämnd 

solve it. Stegundervisning 

Elever som fick instruktioner utifrån 

Solve it presterade bättre resultat och 

deras problemlösningsförmåga ökade. 

Withby, PJS. (2013). The effects of 

solve it! on the mathematical word 

problem solving ability of 

adolescents with autism spectrum 

disorders.  

Focus on autism and other 

developmental disabilities, 28(2), 

Population: 3 st. elever med 

autism. 

 

Kontroll: Oklar 

 

Omfattning: Oklar 

Undervisningsmetod som 

benämns Solve it. 

Stegundervisning. 

Samtliga elever förbättrade sitt resultat 

med solve it! 
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78 – 88. doi: 

10.1177/1088357612468764   

USA 

Zhu, N. (2015). Cognitive strategy 

instruction for mathematical word 

problem-solving  of students with 

mathematics disabilities in China. 

International journal of disability 

development and education, 62(6), 

608-627. doi: 

10.1080/1034912X.2015.1077935  

China 

Population: Årskurs 4 (N=150) 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp. 

 

Omfattning: 8 veckor 

Undervisningsmetoden syftar till 

att lära elever kognitiva och 

metakognitiva egenskaper. 

Undervisningen sker via 

stegundervisning. 

Experimentgruppen presterade mycket 

bättre än kontrollgruppen. Elever med 

hög matematisk förmåga visade inga 

förändringar. 

  

8.9. Bilaga I: Koreanska artiklar 
 

Referens  Metod & Data  Tema Resultat 

Bae, S. H. & Soo, L. H. (2011). A 

study on the effect that five-minute 

test influence low level students’ 

improvement of the assessment in 

mathematics.  

Journal of the Korean school 

mathematics, 14(4), 459-476. 

Population: svag-presterande 

elever 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

Övrig  Utvecklande för 

problemlösningsförmåga 

Bal-Sezerel, B. & Sak, U. (2013). 

The selective problem solving 

Population: 210 st årskurs 6 och 

7 

Övrig instruktionsundervisning Fördelaktigt för 

problemlösningsförmåga 



72 
 

model (SPS) and its social validity 

in solving mathematical problems. 

The international journal of 

creativity & problem solving, 23(1), 

71-86. 

Kontroll: Efter-test 

 

Omfattning: oklar 

Kim, J. H. (2006). Effects of 

evaluation types according to 

learning styles on students’ 

mathematical disposition and 

problem-solving ability.  

Journal of educational evaluation, 

19(2), 21-39. 

Population: Årskurs 6 (N=37, 

N=37, N=36) 

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp, För- och efter-

test 

 

Omfattning: 4 veckor 

Metakognitiv  Positiv påverkan av elevers 

problemlösningsförmåga.  

Ko, C., & Oh, Y. (2008). The 

effects of mathematical modeling 

activities on mathematical problem 

solving and mathematical 

dispositions.  

Journal of elementary mathematics 

education in Korea, 19(3), 347-

370. 

Population: årskurs 5 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: 16 

undervisningstillfällen  

Övrigt konkret material  Positiv påverkan av elevers 

problemlösningsförmåga. 

Moon, W-S. (2008). Influential 

error factors of robot programming 

learning on the problem solving 

skill.  

Journal of the Korean association 

of information education, 12(2), 

195-202. 

Population: årskurs 5 och 6 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning:  oklar 

Övrigt konkret material Resultatet visar en ökning av elever 

problemlösningsförmåga  
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Seo, H. & Kwon, M. O. (2004). 

The effect of representation 

learning strategy on the arithmetic 

sentence problem solution ability of 

mathematically retarded student. 

Journal of emotional & behavioral 

disorders, 20(4),  353-376. 

Population: 1 st. årskurs 1, LD 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: 20 

undervisningstillfällen 

Övrig instruktionsundervisning Visar förbättrad 

problemlösningsförmåga 

Park, M. (2015). The influences of 

experiences of productive failures 

on mathematical problem solving 

abilities and mathematical 

dispositions.  

Education of primary school 

mathematics, 18(2), 123-139. 

Population: oklar 

 

Kontroll: experiment- och 

kontrollgrupp, för- och efter-test 

 

Omfattning: oklar 

Metakognitiv Förbättrar problemlösningsförmågan 

차지혜 ., 최상호 . & 김동중  

(2015) Effects of a peer tutoring 

method on mathematical problem 

solving and class satisfaction.  

Journal of the Korean school 

mathematics, 18(2), 203-221. 

Population: 76 st årskurs 11 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: oklart 

Sociokulturellt  Positiv påverkan av 

problemlösningsförmågan  

양성현 . (2014). A case study for 

creativity of problem solving 

process of mathematically gifted 

high school students utilizing 

construction protocol of GeoGebra. 

Journal of gifted/talented 

education, 24(6), 897-916. 

Population: oklart 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

IKT Fördelaktigt för problemlösning 
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Kim, T. (2014). Metacognitive 

learning methods to improve 

mathematical thinking.  

Journal of the Korean school 

mathematics, 17(4), 717-746. 

Population: oklar 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

Metakognitiv Utvecklar elevers matematiska 

problemlösning  

Kim, T. (2014). The effect of 

RME-based algorithmic learning on 

elementary students’ problem 

solving ability for improving 

computational thinking.  

Korean Journal of teacher 

education, 30(4), 179-193. 

Population: oklar 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

IKT Utvecklar problemlösningsförmågan  

전윤희 . & 장경윤 . (2014). 

Effects of schema based strategy 

instruction on mathematical word 

problems of ratio and proportion 

for underachievers or At-risk LD 

students.  

School mathematics, 16(4), 659-

675. 

Population: 3st LD, årskurs 7  

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar  

SBI Utvecklar problemlösningsförmågan 

이혜숙 ., 민주영 . & 한혜숙  

(2013). A study on the effects of 

STEM based approach for teaching 

and learning mathematics STEM. 

Journal of the Korean school 

mathematics, 15(3), 23-44. 

Population: MD 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

Övrig instruktionsundervisning Utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga 

Jong-Ho, P. (2013). The effect on 

the mathematical word problem 

Population: 37 årskurs 2  

 

Övrig instruktionsundervisning  Utvecklar elevers 

problemlösningsförmåga 
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solving ability of students as at risk 

for mathematical disability only, at 

risk for both reading and 

mathematics disabilities, or not at 

risk using a direct instruction and 

keyword strategy.  

The journal of special children 

education, 15(3), 23-44. 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

신현용 . & 정인수 . (2012). 

Effects of the mathematical 

modeling on the learning on the 

word problem solving.  

Education of primary school 

mathematics 15(2), 107-134. 

Population: oklar 

 

Kontroll: För- och efter-test 

 

Omfattning: oklar  

Övrigt konkret material Positivt resultat 

윤덕균 . & 유시규 . (2010). A 

study on learning activities for 

mathematics using problem posing 

method troudh Brainwriting. 

Communications of mathematical 

education, 24(1), 67-106. 

Population: oklar 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar  

Övrigt  Utvecklar problemlösningsförmågan  

박형신 ., 김정주 . & 장보경 . 

(2010). The effect of group games 

with mathematical activities on 

young children’s mathematical 

problem-solving ability and socio-

emotional development.   

Early childhood education research 

review. 14(2), 125-146. 

Population: 63 st, förskoleklass  

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp  

 

Omfattning: 8 veckor 

Övrigt konkret material  Utvecklar problemlösningsförmåga 



76 
 

Park, M. (2010). The effects of the 

mathematical problem generating 

program on problem solving ability 

and learning attitude.  

Journal of elementary mathematics 

education in Korea, 14(2), 315-

335. 

Population: 2 klasser i årskurs 5    

 

Kontroll: Experiment- och 

kontroll-grupp, för- och efter-

test 

 

Omfattning: oklar 

IKT  Utvecklar problemlösningsförmågan  

이환철 ., 허난 ., & 

강옥기 .(2010). Exploring on 

learning process of higher-level 

performers during peer tutoring in 

mathematics.  

School mathematics, 12(2), 177-

191. 

Population: oklar 

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

Sociokulturellt  Utvecklar kommunikation- och 

problemlösningsförmåga 

나경은 . (2010). The effects of 

schema-based intervention on the 

mathematical word problem 

solving skills of students with 

learning disabilities.  

The Korea journal of learning 

disabilities, 7(1), 135-156. 

Population: 4 st LD  

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

SBI Utvecklar problemlösningsförmågan  

SungRim, R. (2009). The effects on 

the situation-based mathematical 

problem posing activity on problem 

solving ability and mathematical 

attitudes.  

School mathematics, 11(4), 665-

683. 

Population: Oklar 

 

Kontroll: experiment- och 

kontroll-grupp 

 

Omfattning: oklar 

Övrig Utvecklar elever 

problemlösningsförmåga 
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김희정 ., & 김응환 . (2006). A 

study on the effect of cooperative 

learning blended with the TAI and 

STAD models on the student´s 

ability of problem solving in 

mathematics.  

Journal of the Korean school 

mathematics, 9(1), 1-17. 

Population: oklar  

 

Kontroll: oklar 

 

Omfattning: oklar 

Sociokulturellt  Utvecklar bland annat 

problemlösningsförmåga  

Soo, B.J. (2004). Effects of 

teaching with problem posing on 

mathematical problem solving 

ability an attitude in elementary 

school mathematics.  

Journal of elementary mathematics 

education in Korea, 8(1), 23-43. 

Population: oklar 

 

Kontroll: experiment- och 

kontroll-grupp 

 

Omfattning: oklar 

Övrig Signifikant förbättring av 

problemlösningsförmåga  

김준겸 ., & 임문규 . (2001). An 

effect coming to the problem 

solving ability from the problem 

posing activity by presenting the 

problem situation.  

Journal of elementary mathematics 

education in Korea, 5(1), 77-98. 

Population: 72 st årskurs 4  

 

Kontroll: experiment- och 

kontroll-grupp  

 

Omfattning: oklar 

Övrig Signifikant förbättring av 

problemlösningsförmåga 

 


