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Sammanfattning  
 
Problemlösning är en central matematisk förmåga och anses av många vara matematikens kärna. I ett försök 
att finna svar på hur den optimala undervisningen i problemlösning borde bedrivas, uppkom idén att studera 
elevers prestationer inom problemlösning kopplat till metakognition. Metakognition kan beskrivas som 
tänkande över det egna tänkandet och är en nödvändig förmåga i flera olika sammanhang. Denna 
litteraturstudie har till syfte att undersöka om metakognitiv förmåga påverkar elevers prestationer i matematisk 
problemlösning.  
 
Studien utgår från åtta artiklar som hittades via databasen UniSearch och det är dessa åtta artiklar som utgör 
resultatet. Artiklarnas metoder skiljer sig från varandra då vissa jämför elevers metakognitiva förmåga med 
deras prestationer inom problemlösning, medan andra testar effekten av olika undervisningsmetoder 
baserade på metakognition. Trots detta visar studiens resultat på att det finns ett samband mellan god 
metakognitiv förmåga och att prestera väl inom matematisk problemlösning. Utifrån detta dras slutsatsen att 
det är av stor vikt att elever får undervisning i metakognition, speciellt de svaga eleverna. 
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1. Inledning 

Skolan har som uppdrag att väcka elevers lust att utforska egna idéer och främja deras 

problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011). Utifrån egna erfarenheter från vår VFU har vi 

fått uppfattningen att problemlösning i matematiken är svår för många elever. Detta får oss att 

vilja studera området närmare, då problemlösning är en av de fem förmågor som elever ska 

lära sig under skolåren 7-9 (Skolverket, 2011). Vid lösning av problem använder sig alla 

människor av så kallad metakognition, vilket innebär att tänka över det egna tänkandet (NE, 

2018e). Enligt Läroplanen ska elever få möjlighet att tillägna sig kunskap om olika strategier 

vid problemlösning och lära sig att värdera dessa (Skolverket, 2011). Genom att fördjupa oss i 

forskning om vilka metakognitiva processer elever kan tänkas använda vid problemlösning, 

hoppas vi på att komma fram till användbara implikationer för hur vi som lärare bör bedriva 

undervisning i matematisk problemlösning. 
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2. Bakgrund 

I den här delen presenteras kopplingen mellan metakognition, problemlösning och skolan. 

Inledningsvis beskrivs skolans uppdrag. Därefter kommer begreppen problemlösning och 

metakognition att definieras, både i sin allmänna betydelse och mer specifikt för denna studie. 

Vi kommer även att definiera andra viktiga begrepp som krävs för att förstå områdena 

problemlösning och metakognition. 

2.1 Varför problemlösning och metakognition i skolan? 

Skolans övergripande uppdrag är att utbilda framtidens samhällsmedborgare (Skolverket, 

2011). Ett syfte som ämnet matematik har är att lära elever att, med hjälp av reflektion och 

logiska resonemang, fatta hållbara beslut i vardagen. I Lgr80 var målet med matematiken att 

alla elever skulle få goda kunskaper och förutsättningar till att lösa vardagliga matematiska 

problem, vilket gjorde att problemlösningen tog större plats än i tidigare skolundervisning 

(Emanuelsson, Johansson, Ryding, 1991). Enligt den nuvarande kursplanen i matematik ska 

undervisningen leda till att elever utvecklar problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, 

procedurförmåga, resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga (Skolverket, 2011). Av 

dessa fem förmågor kan problemlösning ses som viktigast, då den skulle kunna vara den mest 

användbara vid allmänna problemlösningssituationer (Björkqvist, 2001). Det har visat sig att 

elever som får mer undervisning i problemlösning presterar bättre på nationella prov än de 

som endast fokuserar på aritmetiska färdigheter. Problemlösning hör dock inte endast till 

matematiken utan är en förmåga som vi bär med oss genom livets olika beslut (Posamentier & 

Krulik, 2008).  

Dagens skola fokuserar på elevernas livslånga lärande, vilket innebär att kunskaperna som 

förmedlas förhoppningsvis blir beständiga (Skolverket, 2011). Under 2000-talet fick 

begreppet metakognition stor uppmärksamhet och termen 21st Century Skills infördes med 

ändamålet att beskriva de kunskaper som individer behöver behärska för att bli goda 

samhällsmedborgare. I dessa ingår bland annat problemlösning (Skolverket, 2018). Även i 

läroplanen nämns en mängd viktiga kompetenser som elever bör få via undervisningen. Med 

syftet att förtydliga dessa viktiga kompetenser pekar Svanelid (2011, november) ut fem mer 

generella förmågor, även kallade The Big 5, som enligt honom är de mest centrala i alla 

skolämnen. De som ingår är metakognitiv förmåga (se 2.3.1 för def.), analysförmåga, 

kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga samt förmåga att hantera information (Svanelid, 

2011, november). Metakognitiv förmåga är således en viktig förmåga som bör ta stor plats i 

klassrummet. Stor vikt i undervisningen bör därmed läggas vid metakognition för att främja 

det livslånga lärandet (Jagals & van der Walt, 2016).  
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2.2 Problemlösning 

2.2.1 Generella definitioner 
För att reda ut den generella betydelsen av begreppet problemlösning, behövs definitioner av 

begreppen problem och lösning (Ärlebäck, 2009). NE (2018c; 2018f) beskriver ordet problem 

som en “uppgift som kräver tankearbete och analytisk förmåga spec. i vetenskapl. 

sammanhang” (NE, 2018f) och ordet lösning som en “(metod som leder till) riktigt svar på 

intellektuellt problem” (NE, 2018c). Problemlösning kan också innebära att eleven hamnar i 

situationer där det gäller att ta sig från ett initialt stadium till ett önskat mål då vägen mot 

målet inte är självklar (Woolfolk & Karlberg, 2015). En liknande beskrivning ges av 

Posamentier och Krulik (2008), som skriver att en problemlösningssituation uppstår då en 

person ställs inför ett problem och det inte finns en direkt lösning för handen. 

Problemlösningsmetoder är nödvändiga om man tar sig utanför sina vardagliga rutiner. I 

problemlösningssituationer söker vi efter tidigare erfarenheter och försöker koppla dem till 

problemet eller använder våra problemlösningsverktyg. Exempel på detta kan vara om man 

ska korsa en väg. I vanliga fall kräver inte detta någon problemlösningsförmåga, då det sker 

på rutin. Om man däremot är på besök i ett land där något skiljer sig från det man är van vid, 

till exempel om det är vänstertrafik i landet, behöver man hitta rätt verktyg för att lösa 

situationen (Posamentier & Krulik, 2008). 

 

2.2.2 Definitioner i matematikundervisning 
Specifikt inom matematiken finns det flera definitioner av problemlösning. Schoenfeld (1992) 

är kritisk till den klassiska definitionen där problem ses som rutinuppgifter som endast ska 

utföras och menar att problem snarare är komplexa frågor som sträcker sig utanför rutinerna 

och på så sätt utgör “matematikens hjärta”. Han menar att synsättet på matematik påverkar 

hur högt problemlösning värderas i undervisningen. Enligt Schoenfeld handlar matematik inte 

endast om att kunna använda sig av matematikens redskap, utan också om att kunna använda 

dessa redskap på rätt sätt och att utveckla ett matematiskt förhållningssätt. Matematik 

beskrivs av Emanuelsson, Johansson och Ryding (1991) som något som är i ständig 

utveckling och problemlösning anses ligga till grund för denna utveckling. Därför bör 

problemlösning studeras, så att elever inte uppfattar matematik som något statiskt 

(Emanuelsson, Johansson & Ryding, 1991). Att lära sig problemlösning anses som en 

grundläggande del av att studera matematik (NCSM, 2010). 

Björkqvists (2001) beskrivning av begreppet påminner om Schoenfelds, då Björkqvist 

menar att matematiska problem ibland ses som synonyma med uppgifter som bara ska utföras. 

En andra tolkning är att alla uppgifter med mycket text kräver problemlösning. En sista 

framställning av begreppet problem är att de ses som icke-rutinuppgifter, det vill säga 

uppgifter där eleven inte har tillgång till någon enskild, förutbestämd lösning. Det som 

upplevs som ett problem för en elev behöver då inte tvunget upplevas som ett problem för en 

annan, då alla elever besitter olika kunskaper (Björkqvist, 2001). Problemlösning kan även 
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definieras som en aktivitet som kräver både befintlig kunskap och nya tankeprocesser (Erbas 

& Okur, 2010). Emanuelsson, Johansson och Ryding (1991) beskriver problem som något 

som utmanar elevers förmåga och som kräver att de börjar om från början vid varje ny 

uppgift.  

De motsägelsefulla definitionerna av begreppet problemlösning kan bidra till att målet med 

undervisningen inom detta blir otydligt (Schoenfeld, 1992). Det finns tre olika perspektiv på 

problemlösning som lärare kan undervisa utifrån (Schoenfeld, 1992):  

 Att problemlösningsförmågan ligger i fokus, vilket innebär att undervisningen 

fokuserar på träning i problemlösning med enbart syfte att utveckla den förmågan. 

 Att problemlösning är ett tillvägagångssätt för att lösa specifika problem, det vill 

säga att problemlösning ses som en strategi. 

 Att problemlösning är ett sätt att undervisa, vilket innebär att när eleverna arbetar 

med problemlösning så tillägnar de även sig de andra matematiska förmågorna. 

Som blivande lärare utgår vi i denna uppsats från Skolverkets definition av 

problemlösning, som även går i linje med de flesta beskrivningar ovan. De menar att 

problemlösning innebär att det inte finns en på förhand vald metod, utan eleven måste 

använda kunskaper från olika områden (Skolverket, 2017).  

 

2.2.3 Heuristik och problemlösningsprocesser 
I allmänhet kan heuristik ses som ”dels [en] metod för att upptäcka eller bilda ny relevant 

kunskap, dels [som] läran om sådana metoder” (NE, 2018a). När Pólya skrev boken How to 

Solve It 1945, fick matematisk problemlösning stort fokus i och med det då introducerade 

begreppet modern heuristik (Schoenfeld, 1992). Pólya skriver att heuristik är “mental 

operations typically useful for the solution of problems (1945, p. 2)” (Schoenfeld, 1985, s. 

70). Heuristik kan med andra ord förstås som generella strategier som tillämpas vid 

problemlösning (Woolfolk & Karlberg, 2015). Det är dessa strategier som varit i fokus och 

lagt grund till stor del av forskningen om problemlösning. Ett heuristiskt tillvägagångssätt kan 

användas som vägvisare vid problemlösning och ge generella förslag som kan leda till att 

individer får större insikt om problem eller kan ta lösningsprocessen framåt (Schoenfeld, 

1985). Problemlösningsprocessen kan delas in i olika stadier, så kallade heuristiska faser, då 

problemlösaren ägnar sig åt olika enskilda moment i problemlösningen. De fyra heuristiska 

faser som Pólya tog fram år 1945 var: understanding, planning, carry out och looking back. 

Utifrån Pólyas indelning utvecklade Schoenfeld år 1983 fem reviderade faser: reading, 

analysis, exploration, planning/implementation och verification. Dessa faser var baserade på 

upptäckter som teoretiker inom informationsprocessande gjort (Artzt & Thomas, 1992). Det 

är Schoenfelds heuristiska faser vi syftar på när vi senare nämner heuristiska faser. 
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2.3 Metakognition 

2.3.1 Utveckling av begreppet 
Etmytologiskt härstammar metakognition från ordet kognition och det grekiska prefixet meta. 

Prefixet meta beskrivs av NE (2018d) som ett “förled som anger att t.ex. en vetenskaplig 

verksamhet [...] har sig själv eller den egna vetenskapsgrenen [...] som objekt: metafilosofi är 

filosofi om filosofi”. Kognition definieras av NE (2018b) som “de tankefunktioner med vilkas 

hjälp information och kunskap hanteras. Till de kognitiva funktionerna räknas bl.a. 

varseblivning, minne, begreppsbildning, resonerande, problemlösning och uppmärksamhet”.  

Begreppet metakognition myntades av Flavell på 1970-talet (Lesh & Zawojevski, 2007), 

som då beskrev det som att “[m]etacognition refers to one's knowledge concerning one's own 

cognitive processes and products or anything related to them” (Goos & Galbraith, 1996, s. 

231). Han definierade begreppet som kunskap eller kognition som verkar på kognition (Artzt 

& Armour-Thomas, 1992). Det finns dock indikationer, i texter från Lev Vygotskij, på att 

forskning om metakognition förekom redan på 1930-talet (NE, 2018e). Den bokstavliga 

innebörden av ordet metakognition är också kognition om kognition, vilket betyder att tänka 

över sitt eget tänkande (Woolfolk & Karlberg, 2015). Tänkandet kan ske både medvetet och 

omedvetet men ändå vara metakognitivt (van Velzen, 2015; Jagals & van der Walt, 2016). 

Även Skolverket (2018) beskriver metakognition som en reflektion kring de egna 

tankeprocesserna, där eleverna får möjlighet till att fundera över hur, när och varför de lär sig. 

Det kan vara svårt att skilja mellan metakognition och kognition, då metakognition ibland 

anses vara ett otydligt begrepp (Goos & Galbraith, 1996). Skillnaden mellan processer som är 

metakognitiva och andra processer, är att metakognitiva processer inte sker på rutin 

(Woolfolk & Karlberg, 2015).  

Människor är olika bra på att använda metakognition. Skillnaden beror delvis på mognad, 

då metakognition utvecklas när vi blir äldre, men det finns också biologiska skillnader mellan 

människor. Det har dock visat sig att det går att träna upp den metakognitiva förmågan 

(Woolfolk & Karlberg, 2015). Den metakognitiva förmågan anses även vara så pass central 

att vi människor inte skulle fungera utan den (NE, 2018e). Således kan vi, utifrån 

ovannämnda forskning, dra slutsatsen att det är viktigt att kunna tänka över sitt eget tänkande 

för att fungera i samhället. Därmed bör metakognition även ingå i undervisningen, då det går 

hand i hand med skolans uppdrag. 

 

2.3.2 Metakognitiva processer och strategier  
Processer definieras enligt NE (2018g) som “förlopp som innebär att något förändras eller 

utvecklas”. Som nämnts ovan är metakognition något som verkar på kognition, det vill säga 

något som påverkar och förändrar en persons användande av sin kognition (Artzt & Armour-

Thomas, 2008). I denna uppsats definieras därför metakognitiva processer som 

händelseförlopp där metakognition utvecklar eller förändrar situationer, det vill säga olika 

steg i problemlösningsförloppet där personens metakognition styr vilken riktning 
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problemlösandet tar. Konkreta exempel på metakognitiva tankar som kan ge uttryck för dessa 

processer är: Vad vet jag? Hur ska jag gå tillväga nu? Kommer min strategi fungera? (NE, 

2018e). Schoenfeld framhöll att metakognitiva processer har en central roll vid matematiska 

prestationer, genom att de möjliggör för elever att fatta rätt beslut om hur tid, energi och 

kunskapsresurser ska fördelas (Goos & Galbraith, 1996).  

När vi vill beskriva mer specifika metakognitiva processer i detta arbete kommer vi att 

använda ordet strategi. Begreppet strategi beskrivs inom kognitionsforskning som 

tankeoperationer som stegvis leder till att uppnå ett specifikt mål (NE, 2018h). Inom 

problemlösning kan strategier ses som organiserade processer som krävs för att finna en 

lösning. Vid en problemlösningssituation kan en viss sorts frågor uppkomma och med hjälp 

av metakognition väljs strategier ut för att föra lösningen framåt (Erbas & Okur, 2010). Även 

i skolan kan metakognitiva strategier och processer vara användbara, genom att de bidrar till 

att elever uppmärksammar sitt eget lärande (Skolverket, 2018).  

För att finna några konkreta exempel på strategier som elever använder vid 

problemlösningsprocessen kan Applying Mathematics with Real World Connections: 

Metacognitive Characteristics of Secondary Students av Stillman och Galbraith (1998) 

studeras. De presenterar fem olika steg i problemlösningsprocessen: förstå problemet, 

organisera information, utveckla och genomföra planer, observera och verifiera. De 

beskriver också vilka metakognitiva strategier elever använder vid dessa steg. Det finns olika 

strategier som elever kan använda för att förstå problem. Exempel på sådana är att: läsa 

problemet en gång till, skriva ned stödord och siffror, omorganisera data till en graf eller ett 

diagram, arbeta med en del av problemet i taget, koppla problemet till tidigare erfarenheter 

samt söka efter ytterligare information som framgår av sammanhanget. Vidare beskriver de att 

elever kan organisera information genom att skapa en visuell representation av problemet och 

vid planering arbetade eleverna ofta både framåt och bakåt i problemlösningen. Författarna 

beskriver även strategin mental simulation, att gå igenom sin plan mentalt för att avgöra om 

den kommer att lyckas, men menar att få elever använder sig av detta. När elever övervakar 

sin process är ”self-questioning” en strategi de kan använda sig av. Detta innebär att eleven 

guidar sin egen problemlösningsprocess genom att föra ett samtal med sig själv (Stillman & 

Galbraith, 1998). Stillman och Galbraith (1998) återger inga strategier för verifiering, då 

elever enligt deras studie sällan använde sig av dessa. 

 

2.3.4 Ramverk för metakognition 
Trots att forskare är relativt överens om att metakognition har en viktig funktion för vårt 

tänkande, råder det fortfarande oenighet om vilka kunskaper och processer som ingår i 

begreppet (Schraw & Moshman, 1995). I denna uppsats används den uppdelning som 

beskrivs av bland andra Schraw och Moshman (1995). Denna uppdelning delar in den 

metakognitiva förmågan i metakognitiv kunskap och reglering av metakognitiva processer (se 

figur 1). Metakognitiv kunskap omfattar det som en person kan om kognition. Denna 

kännedom delas sedan in i olika typer av kunskap, nämligen deklarativ, procedural och 
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strategisk kunskap. Deklarativ kunskap handlar i detta sammanhang om den lärandes kunskap 

om sig själv och sin egen kognition. Procedural kunskap beskriver vad personen kan om 

utförandet av olika procedurer. Strategisk kunskap innefattar personens kunskap om när och 

varför olika procedurer bör appliceras (Schraw & Moshman, 1995; Jagals & van der Walt, 

2016; Woolfolk & Karlberg, 2015). En del menar även att det inom dessa kunskapsdomäner 

ingår kunskap om den egna personen, om problem samt om användbara strategier (Jagals & 

van der Walt, 2016; van Velzen, 2015). Kunskap om metakognition kan uttryckas explicit 

eller implicit. Ett sätt som den implicita metakognitiva kunskapen kan bli mer explicit på är 

att personen får mer undervisning i metakognition (van Velzen, 2015). 

Regleringen av metakognitiva processer kan delas in på flera olika sätt, Schraw och 

Moshman (1995) delar till exempel in dem i planning, monitoring och evaluation. Dessa 

begrepp är liknande de Woolfolk och Karlberg (2015) nämner, men de är översatta från 

engelska till svenska: planering, observation och utvärdering. I planering ingår de val av 

strategier och den fördelning av resurser, till exempel tidsåtgång, som påverkar utförandet av 

uppgifter. Observation innebär konstant kontroll och medvetenhet om den egna 

tankeprocessen och prestationen. Utvärdering innebär att göra en bedömning av 

händelseförloppet som bland annat innebär reflektion kring hur väl målet har uppnåtts och 

vilka strategier som har använts (Schraw & Moshman, 1995). 

 

 

Metakognitiv förmåga 

 

Metakognitiv kunskap Reglering av metakognitiva processer 

 

Deklarativ Procedural Strategisk 
 

Figur 1. En figur som förtydligar kopplingen mellan de begrepp som ryms inom metakognitiv förmåga. 

Planering Observation Utvärdering 
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3. Syfte och frågeställning 

Med syfte att få en förståelse för vad som påverkar elevers prestationer inom matematisk 

problemlösning, ska vi i denna uppsats studera vikten av att elever tänker över sitt eget 

tänkande. Vi undersöker därför vad forskningen kommit fram till om metakognition inom 

matematisk problemlösning. Kunskap om hur metakognitiva förmågor påverkar elevers 

prestationer i matematisk problemlösning kan ge riktlinjer för hur lärare kan stötta elever i 

problemlösningsprocessen. För att uppfylla vårt syfte ställs följande fråga: 

 Hur påverkas elevers prestation i matematisk problemlösning av deras 

metakognitiva förmåga? 
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4. Metod 

4. 1 Litteratursökning 

Denna uppsats är en litteraturstudie, vilket innebär att den grundas i forskningslitteratur. 

Uppsatsen är uppbyggd efter hur en systematisk litteraturstudie ska se ut. Detta innebär att 

den har följande struktur: ett tydligt syfte och frågeställning, en systematisk sökprocess, 

resultat baserat på studier av hög kvalitet och slutligen en diskussion av resultatet samt en 

slutsats. Genom att utgå från denna vetenskapliga metod bör uppsatsen få högre tillförlitlighet 

(Forsberg & Wengström, 2013).  

För att hitta vetenskapliga artiklar som gav svar på frågeställningen ovan använde vi oss av 

sökmotorn UniSearch. Sökningarna filtrerades efter peer-reviewed artiklar för att garantera 

resultatartiklarnas vetenskaplighet, vilket innebär att de är granskade av andra forskare inom 

samma forskningsområde. 

Vid första sökningen användes de svenska sökorden metakognition respektive 

problemlösning. Denna sökning gav dock inga relevanta resultat. För att få ett större antal 

träffar gjordes den andra sökningen efter artiklar på engelska. Uppsatsens ursprungliga 

frågeställningar lydde: Vilka metakognitiva strategier har studerats i forskningen om 

problemlösning i matematik? Vilken effekt av dessa strategier på elevers 

problemlösningsförmåga har kunnat påvisas? Utifrån dessa valdes söksträngen: metacogniti* 

AND mathematic* AND problem solving strateg* AND education. Stjärnan efter sökorden 

användes för att få med alla böjningar av orden. För att avgränsa sökningen ytterligare 

användes: secondary education OR high school OR junior high OR secondary school. Efter 

upptäckten av att det förekom många artiklar med ämnena ”disabilities” och ”engineering” 

valdes dessa att filtreras bort genom NOT disab* och NOT engineer*. Denna sökning fick 83 

träffar, varav fyra används i resultatet. 

En tredje sökning utfördes när arbetet börjat ta form och då en slutgiltig frågeställning 

blivit fastställd. Sökorden problem solving strateg* ersattes med problem solv*, då den 

nuvarande frågeställningen inte endast fokuserade på strategier. Söksträngen secondary 

education OR high school OR junior high OR secondary school togs bort då vi upptäckte att 

avgränsningen blev för snäv. Då artiklar relaterade till kemi istället för matematik uppkom i 

sökningen, lades NOT chemistry till. Vår slutgiltiga söksträng blev alltså: metacogniti* AND 

mathematic* AND problem solv* AND education NOT disab* NOT engineer* NOT 

chemistry. Denna sökning gav 150 träffar, varav fyra används i resultatet. 

 

4.2 Analys 

Den första sökningen gav inga relevanta resultat till frågeställningen. Det gjorde däremot den 

andra sökningen och genom att undersöka de två första sidorna av sökresultatet så valdes sju 

artiklar som behandlade effekten av metakognitiva strategier inom problemlösning. Utifrån de 

kunskaper som dessa vetenskapliga artiklar gav, omformulerades de ursprungliga 
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frågeställningarna om till den slutgiltiga. Det var nyfunna kunskaper inom som området ledde 

till den nya söksträngen. Av de sju artiklar som valts, passade endast fyra in på den nya 

frågeställningen. Dessa fyra presenteras i tabell 1 nedan.  

 

 

Författare Titel Årtal 

Erbas & Okur Researching students’ strategies, episodes, and 

metacognitions in mathematical problem solving 

2010 

Kramarski & Zoldan Using Error as Springboards for Enhancing Mathematical 

Reasoning with Three Metacognitive Approaches 

2008 

Artzt & Armour-

Thomas 

Mathematical Problem Solving in Small Groups 1992 

Rott Process Regulation in the Problem-Solving Processes of 

Fifth Graders 

2013 

Tabell 1. 

 

Av de sökresultat som den tredje sökningen gav lästes 100 titlar, varpå 34 artiklar valdes 

ut. Dessa 34 valdes utifrån faktorerna att de innehöll orden metakognition och problemlösning 

samt hade titlar formulerade på ett sådant sätt att de gav intrycket av att undersöka effekter av 

metakognitiva förmågor inom problemlösning. Baserat på artiklarnas abstrakt valdes sedan 25 

artiklar ut. Därefter lästes deras metod och resultat, för att återigen avgöra om artiklarna 

besvarade frågeställningen. Under det här steget filtrerades 16 artiklar bort om de inte 

uppfyllde kravet om att dela vår definition på problemlösning, inte upplevdes vara 

vetenskapliga, utgick från en annan synvinkel än vår eller om de redan uppkommit i 

föregående sökning. De resterande fyra artiklarna (se tabell 2) används tillsammans med de 

fyra föregående (se tabell 1) i resultatet för denna litteraturstudie. 

Analysen gjordes enligt den analysmetod för systematiska litteraturstudier som Eriksson 

Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver. Vid användande av deras analysmetod 

granskas resultatet och de olika delar som resultatet består av delas upp i mindre bitar, för att 

sedan sättas samman i en syntes. I denna syntes struktureras resultaten om utifrån liknande 

innehåll, för att forma ett slutresultat. Analysen i denna uppsats utgår ifrån denna 

analysmetod. Genom att plocka ut alla relevanta delar i varje artikels resultat och 

omstrukturera dessa i en syntes framkom slutresultatet på uppsatsens frågeställning. 

 

 

 

 



 

16 
 

Författare Titel Årtal 

Cardelle-Elawar Effects of Metacognitive Instruction on Low Achievers in 

Mathematics Problems 

1995 

Abdullah, Rahman & 

Hamzah 

Metacognitive Skills of Malaysian Students in Non-

Routine Mathematical Problem Solving 

2017 

Ayşegül & Gökhan The effect of metacognitive strategy training on 

mathematical problem solving achievement  

2009 

Lee, Yeo & Hong A metacognitive-based instruction for Primary Four 

students to approach non-routine mathematical word 

problems 

2014 

Tabell 2. 
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5. Resultat 

Nedan följer en sammanfattning av de åtta artiklar som utgör resultatet för denna uppsats. 

Alla artiklar är uppdelade i en kortfattad beskrivning av studien och en sammanfattning av 

artikelns resultat. Endast delar av artiklarnas resultat återges i sammanfattningarna. Det som 

återges är de resultat som vi anser är relevanta för att besvara vår frågeställning. 

Avslutningsvis kommer vi att dra slutsatser från alla artiklar för att kunna besvara vår 

frågeställning. 

 

5.1 Researching students’ strategies, episodes, and metacognitions in 
mathematical problem solving - Erbas & Okur (2010) 

Studien är gjord i Turkiet och deltagarna var fem högstadieelever. Eleverna valdes ut av 

läraren utifrån matematisk förmåga, där två kategoriserades som framgångsrika, två som 

nybörjare och en som svag inom problemlösning. Studien undersöker elevers olika 

problemlösningsstrategier med fokus på hur eleverna löser uppgifterna snarare än huruvida de 

får rätt resultat. Att studera elevernas kognitiva och metakognitiva problemlösningsfaser 

skulle enligt författarna kunna resultera i viktig information om hur och varför de får en 

korrekt eller felaktig lösning på en problemlösningsuppgift. Eleverna fick lösa tio 

problemuppgifter som tidigare hade använts i PISA-undersökningar. Därefter blev de 

intervjuade om problemlösningsprocessen. Den data som blev insamlad analyserades utifrån 

problemlösningsstrategier baserade på Posamentier och Krulik (1998), heuristiska faser 

baserade på Pappas et. al (2003) och metakognitiva processer hämtade från Artzt och 

Armour-Thomas (1992). 

5.1.1 Resultat 
Enligt författarna är förklaringen till att vissa elever lyckas med sin problemlösning komplex. 

Studien visar att det är gynnsamt att ha tillgång till många strategier som verktyg vid 

problemlösning, men att det kräver att elever vet hur de ska användas och till detta behövs 

reglering av metakognitiva processer såsom observation. I studien har det visat sig att elever 

som är duktiga på problemlösning vet hur och när de ska byta strategi. Författarna skriver att 

metakognition kan användas för att hjälpa elever att komma ur svårigheter i 

problemlösningsprocessen. Vidare förklarar de att två elever kan använda en och samma 

strategi, där endast en av eleverna får fram en korrekt lösning. Författarna anser att resultatet 

pekar på att valet av strategi inte är den enda faktorn för en lyckad problemlösning. Enligt 

dem kan elever vid problemlösning lyckas på första försöket om de reglerar sina 

metakognitiva processer så att de är i rätt heuristik fas vid rätt tillfälle i 

problemlösningsprocessen. Ytterligare ett resultat som författarna kommer fram till är att det 

finns ett samband mellan att elever kan beskriva sin problemlösningsprocess och att det går 

bra för dem med problemlösningen.  
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5.2 Using Error as Springboards for Enhancing Mathematical Reasoning with 
Three Metacognitive Approaches - Kramarski & Zoldan (2008) 

Denna studie gjordes i Israel på 115 niondeklassare och har som syfte att undersöka effekten 

av olika metakognitiva undervisningsmetoder. Eleverna var uppdelade i fyra grupper som 

blev undervisade med olika metoder. Den första metoden som användes i studien var 

Diagnostic Errors Approach (DIA) som går ut på att elever får olika svar på uppgifter som de 

i grupp eller i helklass ska analysera och samtidigt diskutera olika feltolkningar som kan ligga 

bakom lösningarna. Den andra metoden som användes var IMPROVE som står för de olika 

stegen i metoden: Introducing new material to the whole class, Metacognitive questioning in 

small heterogeneous groups, Practicing, Reviewing, Obtaining Mastery, Verification och 

Enrichment. Den grundar sig i att eleverna får frågor som ska väcka deras metakognitiva 

tänkande under problemlösningsprocessen. Den tredje metoden kombinerade de båda 

ovanstående metoderna och innebar att eleverna fick samma uppgifter som vid DIA men hade 

kvar tillgången till frågorna i IMP. Den fjärde gruppen var en kontrollgrupp som fick arbeta 

med att lösa problemlösningsuppgifter utan något extra material. För att se vilka effekter 

dessa metoder har gett på elevernas metakognitiva kunskap har forskarna använt sig av ett 

frågeformulär som eleverna fick svara på. Frågeformuläret innefattade bland annat frågor som 

skulle mäta elevers kunskaper om problemlösningsstrategier. 

  

5.2.1 Resultat 
Resultatet visade att kombinationen av DIA och IMP hade störst framgång vid utvecklandet 

av problemlösningsstrategier. Detta innebär att en kombination av att analysera andras 

felaktiga lösningar och att använda sig av frågor som väcker metakognitiva processer leder till 

störst framgång. Endast sett till problemlösningsstrategier, fick IMP bättre resultat än DIA. 

Oavsett vilken undervisningsmetod som användes var kontrollgruppens resultat sämst. 

Författarna drar slutsatsen att om elever ställer frågor till sig själva under 

problemlösningsprocessen, så hjälper dessa dem att fokusera på processen så att de får en 

djupare förståelse för uppgiften.    

  

5.3 Mathematical Problem Solving in Small Groups - Artzt & Armour-Thomas 
(1992) 

Studien utgår från ett ramverk som tagits fram för att skilja mellan kognitiva och 

metakognitiva problemlösningsbeteenden. Ramverket utgår från Schoenfelds fem heuristiska 

faser (se s. 9), men författarna har lagt till fasen understand och delat på faserna plan och 

implement. Ramverket baseras på sju heuristiska problemlösningsfaser: read, understand, 

analyse, explore, plan, implement, verify. Detta används för att beskriva beteenden hos 27 

sjundeklassare i Queens, New York. Vid genomförandet av studien delades tre klasser upp i 

heterogena grupper, utifrån ett förtest, om fyra eller fem elever. Grupperna fick lösa 
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matematiska problem. Två grupper i varje klass blev slumpmässigt utvalda för observation 

och inspelning. Efter inspelningarna fick eleverna se en video på sig själva vid sex olika 

tillfällen i problemlösningsprocessen: före problemet, när de fått problemet, börjar arbeta med 

problemet, när de är djupt involverade i problemet, när eleverna närmat sig en möjlig lösning 

och efter problemet. Forskarna hoppades på att detta moment skulle leda till större 

medvetenhet om hur problemlösningsprocessen går till. Därefter kategoriserades elevernas 

beteenden utifrån ramverket. Författarna beskriver till vilken del eleverna har använt sig av 

metakognition eller kognition under problemlösningens sju heuristiska faser. 

  

5.3.1 Resultat 
I resultatet framgår att gruppen med lägst procent metakognitiva beteenden inte kunde lösa 

problemet, vilket tyder på att metakognitiva processer är viktiga vid problemlösning. 

Forskarna skriver att det som studien kommer fram till stöds av tidigare litteratur om 

metakognition. De uppmärksammar dock att metakognitiva beteenden kan ha försummats i 

registreringen, då studien endast har kunnat kategorisera muntligt uttryckta beteenden. De 

menar även att det är svårt att skilja på metakognitiva och kognitiva beteenden som sker inom 

de heuristiska faserna.  

 

5.4 Process Regulation in the Problem-Solving Processes of Fifth Graders - Rott 
(2013) 

Studien är gjord på cirka hundra femteklassare som delades in i grupper om 10-16 elever. 

Eleverna som ställde upp i studien gjorde det frivilligt då de var intresserade av matematik. 

De fick komma till universitetet en gång i veckan under en termin för att arbeta med 

problemlösningsuppgifter i par. Eleverna fick under problemlösningen ingen hjälp utifrån, 

utan studien hade som plan att inte påverka processen. Därför valde forskarna att inte göra 

några intervjuer eller någon tänka-högt-metod med eleverna. Istället spelades 

problemlösningsprocessen in, för att sedan analyseras utifrån Schoenfelds heuristiska faser (s. 

9): läs eller läs om problemet, analysera problemet, upptäck problemets olika sidor, planera 

hela eller delar av lösningen, utvärdera lösningen. Utöver detta presenterade eleverna även 

sina resultat i grupper och deras lösningar samlades in.  

 

5.4.1 Resultat 
Författaren beskriver olika beteenden hos elever som misslyckades med problemlösningen. 

Ett av dessa beteenden var att eleven endast befann sig i exploration-fasen under hela 

processen. Detta innebär att eleven inte reflekterade kring besluten som togs under processen 

och även saknade en analys som ledde fram till den valda metoden. De elever som endast 

gjorde en kort analys innan de valde sin metod räknades också in till detta beteende. För att 

beskriva detta beteende använder författaren uttrycket “wild-goose chases”.  
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Vid en jämförelse mellan “wild-goose chases” och tillvägagångssätt som inte föll in under 

denna kategori, visade det sig att de sistnämnda ledde till fler framgångsrika lösningar. 

Utifrån detta kommer författaren fram till att metakognitiv reglering är viktigt vid 

problemlösning. Han konstaterar även att övergångarna mellan de olika faserna är tätt 

sammankopplade med metakognitiva processer och att de elever som inte använder sig av 

reglering får sämre resultat. 

    

5.5 Effects of Metacognitive Instruction on Low Achievers in Mathematics 
Problems - Cardelle-Elawar (1995) 

Studien gjordes i USA på främst spansktalande elever med låg socioekonomisk status. Syftet 

var att undersöka den effekt som undervisning i metakognition har på elevers 

problemlösningsförmåga. Det hade tidigare gjorts två liknande studier i mindre skala och 

författarens förhoppning var att denna studie skulle bekräfta resultatet av de föregående, 

nämligen att metakognition har en positiv inverkan på lågpresterande elevers 

problemlösningsförmåga. 

Det var 463 elever i årskurs 3-8 som deltog i studien, uppdelade i tre klasser per årskurs. 

Två av klasserna i varje årskurs var experimentgrupper och en var kontrollgrupp. Lärarna till 

experimentgrupperna fick utbildning i problemlösningsundervisning som var inriktad på 

metakognition. Undervisningsmetoden baserades på Mayers modell för problemlösning, 

vilken beskrivs i artikeln. Enligt denna modell kan problemlösning delas in i fyra processer 

som kräver fyra sorters kunskap. Den första processen, translation, handlar om att eleven ska 

förstå problemlösningsuppgiften och kräver språklig och deklarativ kunskap. Den andra, 

integration, handlar om att eleven ska koppla samman sina tidigare kunskaper med uppgiften 

och kräver schematisk kunskap. Den tredje processen, planning/monitoring, handlar om att 

eleven väljer tillvägagångssätt för att lösa problemet och kräver strategisk kunskap. Den 

fjärde kallas solution execution och kräver att eleven kan utföra aritmetiska beräkningar. 

Utifrån Mayers modell undervisade sedan lärarna elever i att ställa frågor som kunde väcka 

elevernas metakognitiva tankeprocesser. 

 

5.5.1 Resultat 
Författarna kommer fram till att om elever får övning i metakognition underlättar det för 

svaga elever vid problemlösning. De elever som fick undervisning enligt Mayers modell, där 

de fick öva på bland annat monitoring, blev mer framgångsrika än kontrollgruppen. Genom 

att lära sig dessa fyra ovannämnda strategier och reglera användandet av dem, kunde eleverna 

skapa sig en större förståelse för problemlösningsprocesser istället för att bara kopiera 

proceduren. Metakognitiva instruktioner har enligt författarna visat sig ge större möjligheter 

för lågpresterande elever bli att mer kompetenta inom matematisk problemlösning. Studien 

visar att även lågpresterande elever har möjligheter att behärska metakognition bättre om de 

får explicit träning i det. 
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5.6 Metacognitive Skills of Malaysian Students in Non-Routine Mathematical 
Problem Solving - Abdullah, Rahman & Hamzah (2017) 

Studien är gjord på 304 elever i Malaysia och har som syfte att undersöka elevernas 

kunskaper om metakognition samt vilka effekter metakognitiv kunskap har vid den 

matematiska problemlösningprocessen. Eleverna fick göra ett matematiskt test som bedömde 

hur väl de löste problemlösningsuppgifter. Därefter fick de fylla i ett självvärderingsformulär 

som innehöll olika frågor som fokuserade på de tre metakognitiva processerna: planering, 

övervakning och utvärdering. Elevernas resultat på det matematiska testet kategoriserades 

efter kriterier som var utformade efter hur väl eleverna presterat. 

 

5.6.1 Resultat 
De flesta elever uppvisade låg metakognitiv förmåga och presterade på låg nivå vid 

problemlösning. Elever med hög metakognitiv förmåga presterade däremot väl i 

problemlösning. Elevers metakognitiva färdigheter visade sig alltså påverka deras prestationer 

i problemlösning. Författarna till studien styrker sitt resultat med ett flertal tidigare 

undersökningar som gjorts av andra forskare. 

 

5.7 The effect of metacognitive strategy training on mathematical problem 
solving achievement - Ayşegül & Gökhan (2009) 

Denna studie är från Turkiet och är gjord på elvaåringar. De 47 elever som deltog i studien 

delades in en experimentgrupp och en kontrollgrupp. Inledningsvis fick eleverna göra två test, 

ett som mätte problemlösningsförmåga och ett som mätte metakognitiva förmågor. Testerna 

genomfördes för att kunna jämföra elevernas kunskaper innan och efter försöken. Försöken 

gick ut på att eleverna först fick undervisning i metakognition, för att därefter arbeta med 

matematiska problemlösningsuppgifter med hjälp av läraren som gav metakognitiva 

instruktioner. Samtidigt hade eleverna tillgång till en checklista med förslag på steg de kunde 

arbeta utifrån under problemlösningsprocessen. Avslutningsvis gjordes testerna av elevernas 

problemlösningsförmåga samt metakognitiva förmågor på nytt. 

  

5.7.1 Resultat 
Testen som gjordes efter studien visade en stor skillnad mellan de elever som fått 

undervisning i metakognition och de elever som inte fått det. Eleverna som tillhörde 

experimentgruppen presterade avsevärt bättre inom både problemlösning och metakognition 

än de gjort i tidigare tester. Baserat på detta menar författarna att metakognitivt stöd från 

läraren under problemlösningen kan få elever att uppmärksamma sina metakognitiva 
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processer. Metakognition är därför enligt författarna ett användbart verktyg i 

matematikundervisningen. 

 

 

5.8 A metacognitive-based instruction for Primary Four students to approach 
non-routine mathematical word problems - Lee, Yeo & Hong (2014) 

Syftet med studien var att göra grundskoleelever mer uppmärksamma på sina metakognitiva 

tankeprocesser genom att låta dem reflektera över sin förståelse och planering för att lösa 

problem på ett mer strukturerat sätt. Studien genomfördes på elever som var 9-10 år och gick i 

två klasser på en kinesisk skola i Singapore. En klass var experimentgrupp och den andra 

klassen användes som jämförelsegrupp. Innan försöken genomfördes gjordes ett förtest som 

var utformat för att bedöma elevernas förmåga att förstå problem, planera lösningar och lösa 

problem på ett framgångsrikt sätt. Av dessa studerades endast förmågorna förståelse och 

planering vidare. Försöken inleddes med att explicit lära ut metakognition utifrån elevernas 

tidigare kunskaper. Metoden som användes i försöken kallas STARtUP och innefattar de 

metakognitiva processerna understanding och planning. Utifrån dessa processer ställdes 

frågor till eleverna och de fick sedan öva på metoden genom att lösa problem. Detta pågick 

sedan i sex veckor och därefter genomfördes samma test som innan undersökningen för att se 

om metoden haft någon effekt.  

 

5.8.1 Resultat 
Resultatet visar att de elever som använde sig av STARtUP utvecklade sin förmåga att förstå 

problem och planera lösningar. Detta ledde i sin tur till att eleverna nådde högre resultat i 

problemlösning. STARtUP hjälpte elever att fokusera på problemlösningen genom att avlasta 

deras kognitiva aktivitet och hjälpte istället dem att reglera sina metakognitiva processer. 

Studien fann att den metakognitiva undervisningsmetoden ledde till en utveckling av 

elevernas problemlösningsförmåga. Författarna anser därför att träning i metakognition spelar 

en viktig roll i matematikundervisning. 

 

5.9 Hur påverkas elevers prestation i matematisk problemlösning av deras 
metakognitiva förmåga? 

De studier som undersökts i denna uppsats visar på ett samband mellan god metakognitiv 

förmåga och att prestera väl inom matematisk problemlösning. Vid brist på metakognitiva 

förmågor presterade eleverna sämre när de löste problem. Elever som besatt mer utvecklad 

metakognitiv förmåga visade sig däremot prestera bättre (Abdullah, Rahman & Hamzah, 

2017). Ju mer utvecklad metakognitiv förmåga eleverna har, desto troligare är det att eleverna 

lyckas med sin problemlösning (Artzt & Armour-Thomas, 1992). När elever använder sig av 



 

23 
 

strategier som inte verkar utnyttja deras metakognitiva förmåga blir problemlösningen 

ineffektiv (Rott, 2013). Tvärtom har elever som kan utnyttja sin metakognitiva förmåga, för 

att exempelvis beskriva sin lösningsprocess, visat sig vara framgångsrika problemlösare 

(Erbas & Okur, 2010). 

Fem av åtta studier som presenteras i resultatet har undersökt effekten av 

undervisningsmetoder baserade på sambandet mellan metakognition och matematisk 

problemlösning. I samtliga studier presterade de elever som fått ta del av den metakognitiva 

undervisningen bättre än kontrollgrupperna, oavsett vilken specifik metod som användes i 

studierna (Ayşegül & Gökhan, 2009; Kramarski & Zoldan, 2008; Lee, Yeo & Hong, 2014). 

Cardelle-Elawar (1995) menar att metakognitiva frågor i undervisningen även fungerar bra för 

svaga elever. 

Ytterligare något som kan leda till framgång för elever i problemlösning är om de via sin 

metakognitiva förmåga har tillgång till många metakognitiva strategier (Erbas & Okur, 2010). 

Vidare visar artiklarna att elever som har få strategier till förfogande eller elever som fastnar i 

processen på grund av bristande metakognition, presterar sämre vid matematisk 

problemlösning (Artzt & Armour-Thomas, 1992; Rott, 2013). Det räcker dock inte att bara ha 

tillgång till rätt strategier utan det har även visat sig vara viktigt att veta hur och när 

metakognitiva processer ska användas (Erbas & Okur, 2010). 
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6. Diskussion 

6.1 Metoddiskussion 

I en litteraturstudie är urvalet av artiklar det som kommer prägla resultatet. Det är därför av 

vikt att resonera kring metodens styrkor och svagheter. Tillförlitligheten av vår studie är något 

som kan diskuteras, då vi ibland avviker från kriterierna för en systematisk litteraturstudie, 

där ett av kriterierna är att använda alla relevanta studier (Forsberg & Wengström, 2013), men 

vi har endast granskat 34 av 565 artiklar. Det är också möjligt att den valda sökstrategin har 

lett till att relevanta artiklar har förbisetts. Med detta menar vi att något som kan ha påverkat 

vilka artiklar sökningen gav upphov till är valet att ta bort sökorden disab*, engin* och 

chemistry. Syftet med denna filtrering var att undvika artiklar som endast riktade in sig på 

elever i behov av särskilt stöd, ingenjörer eller ämnet kemi, eftersom de inte är relevanta till 

vår frågeställning. Risken finns dock att några relevanta artiklar sållades bort, då en artikel 

som till exempel behandlade både matematik och kemi fastnade i detta filter. Det finns även 

en risk att artiklar som inte hade en tillräckligt tydlig titel missades i sökningen. Det optimala 

hade varit om vi haft möjlighet att studera alla 565 artiklar för få ett mer detaljerat resultat. 

Att studera alla dessa artiklar var dock inte möjligt att göra inom vår tidsram. 

Vid filtreringen av artiklarna lades fokus på att begreppen metakognition och 

problemlösning skulle ingå. Detta kan i sin tur ha gjort att slutresultatet för vår studie är 

missvisande, eftersom det kan finnas artiklar som inte innehåller dessa begrepp men som ändå 

presenterar effektiva undervisningssätt. Undervisning i metakognition kan på så vis i detta 

resultat framstå som en bättre metod än vad den faktiskt är, eftersom den inte har behövt 

konkurrera mot andra metoder i vår studie. Det skulle alltså kunna finnas andra 

undervisningsmetoder som har större påverkan på elevers prestationer än vad metakognition 

har. De andra undervisningsmetoderna ges dock inget utrymme i vår uppsats, eftersom vi 

fokuserar på vår frågeställning. Valet av artiklar blev även påverkat av att vi redan vid arbetes 

början förväntade oss att metakognition skulle ha någon form av påverkan på elevers 

prestationer i matematisk problemlösning. Det finns därmed en risk att våra förutfattade 

meningar speglas i det urval vi gjort. 

Som nämnts ovan har vi använt oss av peer-reviewed artiklar, då de är vetenskapligt 

granskade. Trots detta har vi läst artiklarna med ett kritiskt öga. Vi har valt ut artiklar som har 

beskrivit sin studie i detalj och som också har baserat den teoretiska bakgrunden på källor från 

välkända forskare inom området. En stor del av våra resultat är även återkommande i flera av 

våra källor. De resultat som våra artiklar funnit har även de stöd i tidigare forskning (Artzt & 

Armour-Thomas, 1992). Detta ökar trovärdigheten för vår uppsats, då en systematisk 

litteraturstudie bör innehålla kvalitetsbedömda artiklar (Forsberg & Wengström, 2013). De 

artiklar som har hittats utan sökmotorn UniSearch, kan även de anses vara pålitliga då de 

använts som källor i peer-reviewed-artiklar.  
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6.2 Resultatdiskussion 

Vårt resultat pekar på att ökade metakognitiva förmågor hjälper elever att prestera bättre inom 

matematisk problemlösning. Det finns dock viss kritik som kan riktas mot den slutsatsen. Det 

resultat vi kommit fram till speglar en koppling mellan metakognition och problemlösning, 

men det är svårt att veta exakt hur dessa påverkar varandra. Är det egentligen säkerställt att 

metakognitiv förmåga påverkar elevers prestationer? Hur vet vi att det verkligen är 

metakognitionen som lägger grund till framgången eller om det är något annat? Dessa frågor 

väcks även av Lesh och Zawojewski (2007), som menar att även om en undervisningsmetod 

har visat sig vara framgångsrik inom problemlösning kan det vara svårt att säkerställa vad 

som ligger bakom dessa framgångar. Jagals och van der Walt (2016) skriver in sin studie att 

problemlösning är ett viktigt verktyg för att utveckla metakognition. Det kan alltså tolkas som 

att det inte är metakognition som ger framgångsrika elever, utan snarare så att elever med 

goda kunskaper i problemlösning har lättare att tänka metakognitivt.  

Det skulle även kunna vara så att undervisning som inte följer procedurer som elever är 

vana vid ger större förståelse för problemlösning. Det är då inte specifikt metakognitionen 

som påverkar resultatet, utan snarare så att undervisningen går utanför ramarna för hur den 

vanligtvis är utformad. Det är inte tvunget metakognitionen som påverkar utan det skulle helt 

enkelt kunna vara så att ökat arbete med problemlösning och mer uppmärksamhet från läraren 

gör att elever presterar bättre. Vårt resultat visar dock att elever som fått arbeta mycket med 

problemlösningsfrågor men utan undervisning i metakognition, presterar sämre än de elever 

som faktiskt fått denna typ av undervisning. Detta tyder på att metakognition är en förmåga 

som leder till framgång inom matematisk problemlösning. 

Ytterligare kritik som går att rikta mot vårt resultat grundar sig i definitionen av begreppet 

metakognition. Studierna använder sig av olika definitioner och ramverk som vi har gjort en 

tolkning av, vilket innebär att vi har anpassat de olika artiklarnas resultat utifrån hur vi 

definierat begrepp och ramverk. Under arbetet med denna uppsats har vi lagt märke till att 

begreppet metakognition är svårt att definiera, något som även forskare har observerat (Lesh 

& Zawojewski, 2007; Schraw & Moshman, 1995). De flesta studier som vi har undersökt har 

dessutom krävt att eleverna på något vis kan uttrycka sin metakognitiva förmåga. Resultatet 

riskerar därför att bli ofullständigt, då elever som har svårt att formulera sig muntligt eller 

skriftligt inte har möjlighet att visa all sin metakognitiva förmåga. Detta i sin tur gör att vårt 

resultat minskar i trovärdighet eftersom metakognitiv förmåga är komplicerad att undersöka, 

då det är svårt att observera tankeprocesser.  

I vår bakgrund presenteras ett antal kursiverade begrepp som vi anser ingår i det 

övergripande begreppet metakognitiv förmåga. När vi studerat resultatartiklarna har vi 

uppmärksammat att författarna inte alltid ger en tydlig beskrivning av vad de inkluderar i 

begreppet metakognitiv förmåga. Det är därför svårt för oss att dra slutsatsen att alla de 

begrepp som vi definierat i bakgrunden påverkar elevers prestationer i problemlösning. För att 

förtydliga vad vi menar: det som framgår av vårt resultat är att exempelvis observation och 

reglering av metakognitiva processer har en inverkan på elevers prestationer, däremot nämns 
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deklarativa metakognitiva kunskaper sällan. Cardelle-Elawars (1995) studie är ett av få 

undantag i detta avseende. Det är därför komplicerat att avgöra vilka aspekter av metakognitiv 

förmåga som eleverna tränas i och som de utövar. Studierna utgår även från olika ramverk, 

vilket försvårar tolkning ytterligare. Ett gemensamt ramverk hade varit önskvärt för att få mer 

samstämmighet i forskningen. Detta tror vi skulle underlätta för forskare och andra berörda 

när det kommer till att förstå tidigare studier. 

Enligt Artzt och Armour-Thomas (1992) så finns det en risk att elever kommer in på fel 

spår om de inte är uppmärksamma och använder sin metakognition. Det har också visat sig att 

elever ofta ger upp när de påträffar svårigheter vid problemlösning (Brad, 2011). Kanske kan 

undervisning i metakognition bidra till en lösning på den här problematiken. Cardelle-Elawar 

(1995) kommer i sin studie fram till att undervisning i metakognition även är framgångsrik för 

svaga elever. Vår tanke är att svaga elever som annars skulle fastna, skulle med hjälp av 

metakognitiv förmåga få fler problemlösningsverktyg och därmed ha större chans att ta sig 

vidare i problemlösningsprocessen. Om elever har svårigheter vid problemlösning kan deras 

metakognitiva förmåga hjälpa dem att komma vidare i processen (Erbas & Okur, 2010). 

6.3 Slutsats 

Resultatet för denna uppsats pekar på att: 

 Det finns ett samband mellan god metakognitiv förmåga och att prestera väl i 

matematisk problemlösning.  

 Elever som kan utnyttja sin metakognitiva förmåga blir framgångsrika 

problemlösare. 

 Elever som fått ta del av undervisning i metakognition presterar bättre än elever 

som inte fått tillgång till samma typ av undervisning. 

Vi drar därför slutsatsen att det är av stor vikt att elever får undervisning i metakognition. Vi 

är inte förvånade över att det finns ett samband mellan metakognition och problemlösning. 

Den stora likheten mellan de två begreppen är att både problemlösning och metakognitiva 

processer är förmågor som sätts igång när uppgifter sträcker sig utanför rutinen (Posamentier 

& Krulik, 2008; Schoenfeld, 1992; Woolfolk & Karlberg, 2015).  

 

6.4 Framtida yrkesroll 

Resultatet av denna studie har väckt tankar om hur matematikundervisningen skulle kunna 

utvecklas. Eftersom det finns indikationer på att metakognition påverkar elevers prestationer 

inom matematisk problemlösning i positiv riktning, borde den metakognitiva förmågan ges 

större plats i läroplanen. Dagens läroplan nämner inte begreppet metakognition, vilket är 

förvånande med tanke på vårt resultat. När vi sökt efter de olika definitionerna av 

metakognition, såsom tänkande över det egna tänkandet, har vi endast med ansträngning 

kunnat tolka in begreppet i läroplanen. 
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Det finns de som menar att inte heller lärare är bra på att använda sig av olika 

problemlösningsstrategier (Posamentier & Krulik, 2008). Av denna anledning borde även 

lärarutbildningen innefatta inslag av metakognition, så att framtida lärare på bästa sätt ska 

kunna uppmärksamma begreppet och den betydelse det har för lärandet. Många av de artiklar 

som utgör vårt resultat använder sig av frågor som väcker metakognitiva processer och dessa 

metoder ledde till framgångsrika resultat. Med detta i åtanke borde sådana frågor anammas av 

matematiklärare och föras in i skolundervisningen.  

 

6.5 Förslag till framtida forskning 

Efter att ha sökt svar på vår frågeställning, har vi insett att det inte finns så mycket forskning 

som undersöker vilken påverkan metakognition har på elevers prestationer inom 

problemlösning. Därför önskar vi mer omfattande forskning på området. Under arbetets gång 

väcktes idéer om förslag till framtida forskning. En av dessa idéer är att göra undersökningar 

som liknar våra resultatartiklar fast inom den svenska skolan, då länders 

undervisningstraditioner ser olika ut. Några av artiklarna utgår från särskilda 

undervisningsmetoder, vilka visade sig ha positiv inverkan på elevernas prestationer. Även 

detta vore spännande att få mer kunskap om, till exempel genom att göra fler studier på hur 

olika metoder påverkar elevers prestationer. Det vore även intressant att göra jämförelser 

mellan undervisningsmetoderna för att avgöra om en metod är bättre än en annan. Vi ser 

också gärna studier som ger en mer ingående bild av hur olika delar av begreppet 

metakognitiv förmåga påverkar elevers prestationer. Resultat på sådan forskning kan ge större 

insikt om delarna som ingår i detta begrepp. Detta kan till exempel hjälpa till att avgöra om 

någon metakognitiv kunskap eller process är viktigare än en annan, vilket i sin tur kan 

användas vid utvecklingen av nya undervisningsmetoder för att väcka och utveckla elevernas 

metakognition. 

 

6.6 Slutord 

När vi formulerade syftet och frågeställningen till denna uppsats hade vi förhoppningen om 

att finna riktlinjer för hur vi som framtida lärare kan stötta våra elever i 

problemlösningsprocessen. En fördel, som även nämns ovan, är att genom ökad medvetenhet 

om sitt eget tänkande kan eleven få insyn i vad som behövs tränas mer på (Skolverket, 2018). 

För att återkomma till vad vi skrev i början av denna uppsats – att lärande ska vara livslångt 

och att det sker för att bli en god samhällsmedborgare – tänker vi därmed avsluta med ett 

passande citat: 

 

“Eftersom vi vet att vi inte kan lära ett barn allting är det bäst att lära dem att lära sig 

själva.” - Brooks Adams, 1879 (Refererad i Gärdenfors 2010, s. 116) 
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