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Sammanfattning 

Tidigare studier har visat att matematiken i svenska skolan till övervägande del handlar om att 

räkna i läroboken samtidigt som det också påvisats att dessa i för låg utsträckning innehåller 

uppgifter som låter eleverna arbeta med problemlösning. Forskning menar att 

problemlösningsförmågan handlar om att ha en bred repertoar av strategier och en förståelse 

för hur dessa hänger samman och hur de kan användas. Förmågan förklaras som att kunna tänka 

kreativt och värdera sina kunskaper för att på bästa sätt angripa ett problem. För att utveckla 

detta måste eleverna få diskutera, konstruera egna problem och lösa problem på många sätt. De 

måste också få lösa många problem under en lång period. Denna studie har jämfört två 

läroböcker i årskurs fem som används i skolor och tittat på deras innehåll och uppbyggnad för 

att se hur de möjliggör utvecklingen av problemlösningsförmågan. Studien visade att båda 

läromedlen innehåller en låg andel matematiska problem och eleverna uppmanas att diskutera 

mycket lite. Eleverna ombeds aldrig att lösa ett problem på fler än ett sätt och bara i det ena 

läromedlet får eleverna träna på att skapa egna problem. Slutsatsen blev att båda läromedlen 

behöver kompletteras med annan undervisning om eleverna ska utveckla 

problemlösningsförmågan i matematik. 

 

Nyckelord: Lärobok, läromedelsanalys, matematik, problemlösningsförmåga, 

problemuppgifter 

 

Abstract 
 

Previous studies have shown that mathematics in Swedish school for most part consists of 

calculating in the textbook when it at the same time has been proven that the textbooks in a too 

low extent contains tasks that allow the pupils to work with problem solving. Research mean 

that the problem-solving ability is about having a broad repertoire of strategies and an 

understanding for how these are associated and how they can be used. The ability is described 

as being able to think creatively and to evaluate one’s knowledges to tackle a problem as good 

as possible. To develop this, the pupils need to get the opportunity to discuss, create own 

problems and solve problems in many ways. They also must get to solve many problems during 

a long period of time. This study has compared two textbooks for grade five which are used in 

Swedish schools and has looked at their content and structure to see how they enable the 

development of the problem-solving ability. The study showed that both textbooks contain a 

low proportion of mathematical problems and the pupils are encouraged to discuss very little. 

The pupils are never asked to solve a problem in more than one way and only in one of the 

teaching materials the pupils get to practice making own problems. The conclusion was that 

both teaching materials need to be complemented by other education if the pupils are to develop 

the problem-solving ability in mathematics.  

 

Keywords: Textbook, teaching material analysis, mathematics, problem-solving ability, 

problems tasks 



 
 

Förord 

 

Jag har alltid älskat matematik. Jag har alltid älskat det sätt matematiken kan beskriva 

omvärlden och ställa saker och ting i relation till varandra. Jag älskar att möta en matematisk 

uppgift där jag får kämpa för att finna en lösning, där jag efter lång tid av funderande och 

prövande äntligen hittar ett svar. Den där känslan att övervinna hindret och lyckas med en svår 

uppgift var alltid en sak som motiverade mig som elev i skolan. Jag har alltså alltid älskat 

problemlösning inom matematiken. Men då har jag också alltid haft lätt för matematik. Den har 

fallit sig naturligt för mig och jag utvecklade ganska obehindrat de matematiska kunskaperna 

och förmågorna som undervisningen syftade mot. Eftersom jag ansågs vara en elev som var 

”duktig” på matematik fick jag möjligheten att jobba extra med problemlösningsuppgifter. 

Samtidigt hade jag flera klasskamrater som aldrig hann jobba med dem. Vilka möjligheter fick 

de att utveckla problemlösningsförmågan? Som lärarstuderande har jag sett liknande tendenser 

även i dagens matematikklassrum. Utifrån detta väcktes en fundering över huruvida eleverna 

som endast räknar i läroboken ges möjlighet att utveckla alla matematiska förmågor, vilket 

resulterade i detta arbete. 

 

Till att börja med vill jag tacka min familj som stått ut hemma under dessa fyra år och som gett 

mig tid till att studera när jag behövt det. Allra mest min man som stöttat mig, gjort allt han 

kunnat för att underlätta för mig och trott på mig. Det är tack vare dig som jag har klarat detta. 

Sedan vill jag tacka alla mina klasskamrater som gjort studietiden till fyra fantastiska år som 

jag kommer minnas med glädje. Jag vill ge ett särskilt tack till min klasskamrat Ida som under 

fyra år studerat med mig, diskuterat och reflekterat med mig och läst mina texter. Du är en 

klippa! Sedan vill jag också rikta ett extra tack till de klasskamrater som samtidigt skrev sitt 

examensarbete i matematik – tack för all hjälp, pushning och respons under våren! Utan er hade 

det senaste halvåret känts mycket tyngre. Jag vill också rikta ett tack till de skolor som bidrog 

med läroböcker och lärarhandledningar till studien. Slutligen vill jag även tacka mig själv för 

att jag orkade hela vägen, att jag inte gav upp de gånger det kändes jobbigt och för att jag vågade 

ta steget att börja studera efter många års uppehåll från skolan. 

 

Ida Grandin 

Piteå, maj 2019 
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1. Inledning 

Problemlösningen ska ha en central roll i den svenska matematikundervisningen, det är en 

förmåga som samtliga elever ska utveckla. Undersökningar visar emellertid att så är inte fallet. 

Var tredje år genomförs PISA-undersökningen som jämför 15-åriga elevers kunskaper inom 

läsförståelse, naturvetenskap och matematik inom alla OECD-länder (Organisation for 

Economic Co-operation and Development). Skolverkets rapport (2016) redovisade att svenska 

elever sedan 2003 presterat allt sämre inom matematiken, dock med en svag ökning 2015. I 

PISA-studien delas elevernas kunskaper in i olika nivåer där nivå två motsvarar baskunskaper 

inom matematiken. På nivå sex beskrivs det att eleverna ”…kan bland annat konceptualisera 

och modellera komplexa problem och visa prov på avancerat matematiskt tänkande som kan 

innebära utvecklande av nya strategier för att angripa tidigare okända problem.” (Skolverket, 

2016, s. 24). Kopplat till forskares definition av problemlösningsförmåga (se avsnitt 3.2) skulle 

detta kunna översättas till att eleverna på nivå sex har en välutvecklad problemlösningsförmåga. 

Trots ett förbättrat resultat överlag bland de svenska eleverna visar rapporten också att endast 

10% av dem uppnår kunskaper motsvarande nivå fem eller mer. Detta visar med andra ord att 

svenska elever har en mycket begränsad problemlösningsförmåga, trots att det är en 

nyckelkompetens i matematiken som ska ha en central roll i undervisningen (Skolverket, 2016, 

2018).   

Under lärarutbildningens gång har vi i matematikkurserna diskuterat problemlösning i stor 

utsträckning. Vi har fått lära oss att fördelarna med problemlösningsarbete är många, något som 

forskning inom området håller med om (Sidenvall, 2005; Taflin, 2007). Utifrån PISA-resultaten 

väcks en fråga om i vilken utsträckning dagens undervisning faktiskt riktar sig mot 

problemlösningsförmågan. Under samtliga verksamhetsförlagda kurser under denna 

lärarutbildning, VFU, uppmärksammades bland oss studenter att stor del av 

matematikundervisningen ute i skolorna består av räkning i läroboken. Särskilt i årskurs fyra 

och fem. Detta framhålls även av Skolinspektionen (2009) som dessutom påpekar att 

läroböckerna mest innehåller uppgifter där elever tränar på matematiska procedurer och ger lite 

utrymme för övriga förmågor. Vidare påpekar Lester (1994) att problemlösningsförmågan är 

något som tar lång tid att utveckla. Med detta som utgångspunkt blir det mycket relevant för 

verksamma lärare att få kunskap om huruvida olika läroböcker faktiskt utvecklar 

problemlösningsförmågan. Detta då lärare, genom utökad kunskap inom området, kan göra 

genomtänkta val av lärobok till sin undervisning för att problemlösningen ska få det utrymme 

som krävs. Det blir även mycket relevant då det finns ett flertal olika läroböcker i matematik 

att välja mellan för lärare samtidigt som det inte finns någon statlig styrning av läromedel vilket 

innebär att det är upp till varje enskild lärare att avgöra vilken lärobok de vill använda. Vidare 

finns det inga krav på de som författar läromedel att läroböckerna ska utgå från läroplanen, även 

om de tenderar att beskrivas så från förlagen (Johansson, 2006). Som lärare är det alltså till stor 

fördel att veta vad man ska kolla på då det är dags att välja lärobok till sin undervisning. 

För denna studie är det av vikt att tydliggöra vad som menas med läromedel då detta är ett 

begrepp som kan ses svårtytt och väldigt brett. Med Nationalencyklopedin (NE) som 
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utgångspunkt kan fastställas att läromedel avser de olika resurser som används för 

undervisningen. NE fastställer att detta traditionellt sett handlar som läro-, läse-, övnings- och 

ordböcker men att den digitala utvecklingen i samhället medför att även datorer, mobiltelefoner 

och paddor faller inom kategorin läromedel (Läromedel, u.å.). Sveriges Läromedelsförfattares 

Förbund (u.å.) poängterar dock att det inte är de digitala verktygen i sig själva som kan räknas 

som läromedel, utan snarare de olika spel, verktyg och applikationer som de kan fyllas med. I 

denna studie analyseras två olika läroböcker med tillhörande lärarhandledningar och då texten 

nämner ”läromedlen” avser detta läroböckerna och deras lärarhandledning tillsammans. 

Diskuteras läromedel innefattas därmed inte de övriga definitionerna som tagits upp i detta 

stycke. 
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2. Bakgrund 

I följande kapitel redovisas vetenskaplig forskning som skapar en grund för denna studie och 

dess relevans inom det pedagogiska forumet och för blivande och verksamma lärare inom 

matematik. Kapitlet inleds med en översikt på problemlösningens roll i matematiken sett från 

läroplanen, både tidigare och nuvarande. Texten fortsätter med att beskriva varför det är viktigt 

att undervisningen innehåller problemlösning, både enligt svensk och internationell forskning, 

och avslutas sedan med en översikt av lärobokens roll i matematikklassrummet och hur 

problemlösning representeras i läroböckerna enligt tidigare studier.  

2.1 Problemlösning i läroplanen  

Begreppet problemlösning är inget nytt inom skolverksamheten. Redan i 1969 års läroplan, Lgr 

69, återfinns begreppet där arbetssätt i undervisningen diskuteras. ”Genom hela grundskolan 

måste eleven tränas att arbeta självständigt med matematik. Detta arbete kan till exempel 

innefatta handhavande av olika slag av konkretiserande material, textstudier, övningsräkning 

och problemlösning.” (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 140). Dock hade inte problemlösningen en 

sådan uttalad plats som den har i dagens matematikforum. När det 1980 inrättades en ny 

läroplan, Lgr80, blev däremot problemlösning av viktig del av kursplanen och sågs som ett 

huvudmoment i matematiken där det uttrycktes att ”Problemlösning ska förekomma inom alla 

huvudmoment.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 100). Redan här påpekades också att 

problemlösning inte fick handla om att bara repetera, träna och automatisera olika beräkningar. 

Idag har problemlösning en tydligt uttalad roll i matematiken. Den utgör en av de centrala 

förmågorna som matematikundervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar. I Läroplan för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, i fortsättningen kallad Lgr11, kan det läsas att 

”Matematisk verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet…” 

(Skolverket, 2018, s. 54). Vidare betonas också att ”Undervisningen ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera 

valda strategier, metoder, modeller och resultat.” (Skolverket, 2018, s. 54). 

2.2 Fördelar med problemlösning 

Hur kommer det sig egentligen att förmågan att lösa problem har en sådan central roll i dagens 

läroplan? I Lgr11 (Skolverket, 2018) uttrycks det att ”Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, 

nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling och lösa 

problem.” (s. 7) samt att eleverna efter grundskolan ska kunna ”använda sig av matematiskt 

tänkande för vidare studier och i vardagslivet” (s. 11) och ”lösa problem och omsätta idéer i 

handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,” (s. 12). Detta kan sammankopplas med den 

avhandling som Anna Brändström publicerade 2005.  Hon menar att matematiken i skolan 

egentligen inte bara handlar om matematiken i sig självt utan faktiskt handlar lika mycket om 

att utrusta eleverna för livet som aktiva samhällsmedborgare. De ska kunna lösa problem de 

stöter på inom arbete och fritid genom att resonera, argumentera och, med matematiken som 

bakgrund, reflektera över olika val av strategier. Brändström (2005) menar att problemlösning 

i matematik bidrar till denna utveckling. 
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Fortsättningsvis har problemlösningen flera andra fördelar. Både Sumpter (2014) och Taflin 

(2007) påpekar dess inverkan på elevers inställning till matematik som ämne och är överens om 

att arbete med problemlösning kan medföra en ökad motivation. Sumpter menar dessutom att 

kontinuerligt arbete med problemlösning inte bara påverkar den tillfälliga motivationen. Hon 

menar att elever som mött undervisning där problemlösning har en given plats fortsätter att ha 

ett positivt förhållningssätt till matematik högre upp i skolans senare år. Sidenvall (2015) håller 

med om detta och beskriver att det har att göra med att problemlösning medför att eleverna 

utvecklar en känsla för nyttan med matematiken. Han skriver att eleverna får en förståelse för 

varför de behöver utveckla kunskap inom matematiken och utvecklar en insikt om hur 

matematiken kan vara till nytta i vardagen. Utöver detta uttrycker Sidenvall att en av de yttersta 

fördelarna med problemlösning är att eleverna verkar utveckla en generellt djupare förståelse 

för matematiken, dess olika komponenter och hur de hänger samman. 

 

Att problemlösning inom matematiken har denna positiva inverkan på den matematiska 

förmågan överlag är inte något som enbart lyfts fram inom den svenska forskningen utan även 

internationellt. Mann (2006) skriver att problemlösningen utgör ett typ av centrum för 

matematik och uttrycker det enligt följande: ”Problem solving is the heart of genuine 

mathematical activity” (Mann, 2006, s. 253). Han argumenterar för att det är genom att möta 

matematiska problem som elever verkligen kan få en förståelse för matematikens olika 

komponenter och verkligen utforska matematiken. Detta genom att de matematiska problemen 

bjuder in eleverna till att pröva sig fram, eventuellt göra fel och sedan testa på nytt. Detta får 

även stöd av nyare studier. Hendriana, Johanto & Sumarmo (2018) kunde även de i sin studie 

påvisa att elever som tog del av en undervisning som innehöll problemlösning utvecklade sina 

matematiska kunskaper. De hävdar dessutom att problemlösningen medför att elever utvecklar 

en högre självsäkerhet inom matematiken. Det täta sambandet mellan 

problemlösningsförmågan och övriga förmågor i matematik framhävs också av Niss & Jensen 

(2002). De delar in matematiskt kunnande i åtta avgörande matematiska kompetenser där 

problemlösningskompetensen är en. Övriga kompetenser är tankegångsprocessen, 

modelleringskompetensen, resonemangskompetensen, representationskompetensen, symbol- 

och formalismkompetensen, hjälpmedelskompetensen samt kommunikationskompetensen. 

Niss & Jensen (2002) visar på hur samtliga kompetenser är sammanbundna och påverkar 

varandra - att utveckla exempelvis problemlösningsförmågan innebär därmed också att övriga 

kompetenser påverkas positivt. Häggblom (2013) använder dessa kompetenser som 

utgångspunkt för sin diskussion av de matematiska förmågorna i Lgr11. Hon hävdar då också 

att problemlösning medför att eleverna tvingas till att använda flera olika 

förmågor/kompetenser och därigenom utvecklar flera förmågor samtidigt. 

 

Vidare menar Póyla (1957) och Taflin (2007) att det absolut främsta syftet med problemlösning 

är att elevernas förmåga att tänka självständigt och kreativt både aktiveras och utvecklas – något 

som direkt kan kopplas tillbaka till de ovan nämnda delarna ur Lgr11. Taflin menar att de 

processer som eleverna genomgår vid problemlösning är den främsta orsaken till att låta 

eleverna lösa problem och hon sammanfattar de förtjänster som problemlösning medför och 

skapar en överskådlig karta över detta med processerna som centrum (Figur 2.1). 
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Figur 2.1. Argument för att elever ska arbeta med problemlösning (Taflin, 2007, s. 42). 

2.3 Lärobokens roll i matematikundervisningen 

Måste eleverna ha en lärobok i matematik eller kan undervisningen helt och hållet ha sin 

utgångspunkt i övrigt material? I Skollagen 10 kap. 10 § står det att ”Eleverna ska utan kostnad 

ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning…” (SFS 

2010:800). I dagsläget kan läromedel således innebära ett antal olika saker, exempelvis datorer, 

böcker, konkreta material, arbetsblad och så vidare. Men trots detta påvisar Skolinspektionen 

(2009) i sin rapport att matematikundervisningen i den svenska skolan i dagsläget är starkt 

betonad av läroboken. De menar att undervisningen inte bara influeras av läroboken utan att 

läroboken snarare är det som styr själva undervisningen och dess utformning. Detta påpekas 

även av Johansson (2006) som i sin studie tog del av och analyserade 13 matematiklektioner 

med tre olika lärare. Resultatet visade att undervisningen till största del består av enskild 

elevaktivitet där eleverna räknar uppgifterna i boken. Läraren tar en roll som innebär att hen 

går omkring i klassrummet bland eleverna, integrerar med dem och ger stöd/vägledning till 

enskilda elever. Även vid gemensamma aktiviteter och genomgångar verkar lärarna nästan 

uteslutande använda sig av lärobokens uppgifter och exempel för att introducera och repetera 

områden. Hon poängterar dock i samband med detta att användningen av lärobok som grund 

till undervisningen inte behöver vara någonting negativt men att läraren behöver reflektera över 

lärobokens innehåll. Hon menar däremot att det tyvärr väldigt sällan ser ut på det sättet i skolan 

utan att lärarna alltför ofta likställer undervisningen med bokens innehåll. Detta i och med att 

lärarna antar att boken garanterar ett innehåll som motsvarar rådande läroplan och kursplan. 

Här lyfter dock Skolinspektionen (2009) fram att läroböckernas utformning inte är konstruerade 

på sådant sätt att samtliga matematiska förmågor ges det utrymme de behöver utan att fokus 

övervägande ligger på förmågan att kunna utföra matematiska procedurer. Även Johansson 

(2006) betonar detta och menar att det ofta kan finnas motstridigheter mellan läroböckerna och 

den rådande kursplanen, vilket medför att läroböckerna inte kan garantera 

utvecklingsmöjligheter av samtliga förmågor. Vidare understryker Skolinspektionen (2009) att 
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lärarna därmed måste granska de läroböcker de använder och utforma undervisningen på ett 

sådant sätt att den kompletterar läroböckernas utformning och innehåll. 

2.3.1 Problemlösning i läroböckerna 

Palm, Boesen & Lithner (2006) fastställer att läroböckerna i matematik innehåller liten andel 

uppgifter som kräver ett kreativt matematiskt tänkande. Böcker erbjuder, enligt dem, få 

uppgifter som utmanar eleverna till att behöva använda sig av flera olika strategier eller att 

värdera och välja bland de olika strategier de behärskar. Detta får även medhåll av Jonsson, 

Norqvist, Liljekvist & Lithner (2014) som betonar att läroböckerna till alldeles för stor del 

behandlar så kallade rutinuppgifter där elevernas kognitiva tänkande inte utmanas. Om 

undervisningen nästan bara består av räkning utifrån läroboken kan detta medföra att eleverna 

varken utvecklar förståelsen för hur olika strategier hänger ihop eller för hur olika områden 

inom matematiken hänger samman. Enligt Palm et al. (2006) kan resultatet bli en påtagligt 

minskad motivation för matematiken. Detta stöds även av Sidenvall (2015) som menar att denna 

förståelse om hur matematikens olika delar hör ihop och skapar en helhet är en av de faktorer 

som påverkar motivationen i positiv bemärkelse. Även Brändström (2005) diskuterar 

läroböckerna och deras innehåll i sin avhandling Differentiated tasks in mathematics textbooks.  

Hon lägger bland annat betoning på att dagens läroböcker i matematik ofta är utformade så att 

uppgifterna tillhörande ett område är ordnade i nivåer av svårighetsgrad. Nivåerna kan 

benämnas grön, gul, röd eller nivå ett, två, tre och fyra. Den eller de första nivåerna består enligt 

Brändström nästintill uteslutande av rutinuppgifter. Det är först på de senare nivåerna som 

eleverna får arbeta med uppgifter av problemkaraktär. Elever har olika förmågor och vissa 

behöver mer tid än andra när de arbetar med matematiska uppgifter. Detta innebär att en del 

elever aldrig hinner arbeta med uppgifterna på de senare nivåerna och således inte får möjlighet 

att arbeta med problemuppgifter (Brändström, 2005). 

 

I en studie av Fan & Zhu (2007) analyserades och jämfördes läroböcker i tre olika länder. 

Resultatet visade att många av de uppgifter som läroböckerna och tillhörande 

lärarhandledningar benämnde som problemlösningsuppgifter egentligen inte krävde någon 

direkt strategi. Ännu färre av dessa uppgifter utmanade elevernas förmåga att testa fler än ett 

sätt att angripa uppgiften.  Slutsatsen var dock ändå att eleverna genom läroböckerna fick 

kunskap om olika strategier och procedurer inom problemlösning. Denna slutsats är något som 

Taflin (2007) å andra sidan inte anser stämma. Hon menar istället att läroböckerna inte alls 

utvecklar förmågan att värdera och välja olika strategier. Hon håller med om att böckerna 

tillåter eleverna att träna på olika strategier men skriver vidare att deras uppbyggnad snarare 

uppmanar läsaren till att använda en viss strategi vid ett särskilt tillfälle. Exempelvis kan ett 

uppslag ha rubriken ”Lös problem med ekvationer”. Detta medför att eleverna får en 

uppfattning om att just den strategin är den enda fungerande vid de typer av problem som 

presenteras kopplat till rubriken. Fortsättningsvis ifrågasätter hon även upplägget där ett avsnitt 

benämnt problemlösning, med uppmaning om en viss strategi, finns efter varje kapitel i 

läroboken. Taflin (2007) understryker att effekten även här blir att eleverna inte förstår att den 

givna strategin bara är en av många strategier som kan användas för att finna en lösning. Att 

eleverna tränar för att nästan automatisera en given strategi kan bidra till att det inte är 
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problemlösningsprocessen som hamnar i fokus utan just strategin och att få fram rätt svar. Å 

andra sidan kan inte eleverna välja bland och värdera olika strategier utan att först ha fått 

bekanta sig med dem. Utifrån detta menar Taflin (2007) att ovan nämnda upplägg kan tjäna sitt 

syfte förutsatt att läroboken också innehåller problemlösningsuppgifter där eleverna inte ges 

ledtråd eller uppmaning till en given strategi. 
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3. Teori 

I följande kapitel kommer tidigare forskning som är väsentlig för studiens upplägg och 

genomförande att presenteras. Den forskning som redogörs för utgör också studiens teoretiska 

utgångspunkt och det är utifrån denna forskning som studiens metod utformas. Till att börja 

med tydliggörs vad som menas med ett matematiskt problem och vilka uppgifter som klassas 

som rutinuppgifter, vilket sedan kommer ligga till grund för den metod som kommer användas 

i denna studie. Sedan kommer texten sammanställa och förtydliga vad tidigare forskning säger 

om den matematiska problemlösningsförmågan och vad den innebär. Därefter följer ett avsnitt 

som redogör för vilka komponenter undervisningen behöver innehålla för att elever ska 

utvecklas till goda problemlösare. Detta är intressant för denna studie eftersom den syftar till 

att se hur eleverna får möjlighet att utvecklas till goda problemlösare om de i undervisningen 

utgår från läroboken och det blir då relevant att titta på i vilken utsträckning dessa komponenter 

finns i de läroböcker som ingår i studien. Slutligen följer ett avsnitt som redogör för lärarens 

roll i arbetet med problemlösning. Även om denna studie fokuserar på läromedlens innehåll är 

detta intressant för studien eftersom lärarens roll och arbete strakt påverkas av det innehåll som 

finns i läroböckerna och det blir högst aktuellt att, i resultatdiskussionen, ta upp hur läraren 

påverkas i sin yrkesroll av studiens resultat. 

3.1 Vad är ett matematiskt problem? 

3.1.1 Rutinuppgifter  

Vilka uppgifter kan egentligen räknas som matematiska problem? För att reda ut detta är det 

även av intresse att reda ut vad som menas med motsatsen – rutinuppgifter. De uppgifter i 

läroböckerna som är utformade på sådant sätt att eleverna inte behöver tänka kreativt på något 

sätt kommer, utifrån Haylocks (1997) definition av problem (se avsnitt 3.1.2), i denna studie 

benämnas som rutinuppgifter. Detta kan vara uppgifter där läroboken erbjuder exempel på 

lösningar som eleven sedan bara behöver ”kopiera” för att lösa uppgiften eller att återanvända 

en procedur som eleven är bekant med sedan innan. Denna sortens uppgifters primära funktion 

är enligt Jonsson et al. (2014) att eleverna ska automatisera ett visst räknesätt. Sammankopplat 

med detta menar också Taflin (2007) att det på förhand inte får finnas någon given 

lösningsprocedur om en uppgift ska klassas som ett problem. Det vill säga att det inte ska 

framgå hur eleven ska/bör gå tillväga för att få fram en lösning. Uppgifter av detta slag kan 

både vara uppgifter bestående av enbart matematiska symboler eller textuppgifter. Exempel på 

hur rutinuppgifter kan se ut visas i Figur 3.1.  
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Figur 3.1. Exempel på uppgifter som klassas som rutinuppgifter. I uppgiften med triangeln 

erbjuder bilden all information som krävs för att eleven ska kunna lösa uppgiften. I det nedre 

exemplet tillhandahålls en given procedur som garanterar eleven att få fram en korrekt lösning. 

3.1.2 Matematiska problem 

Ett av de vanligast förekommande sätten att med ord beskriva vad som utmärker ett matematiskt 

problem är att det är en uppgift där den person som möts av uppgiften inte vet hur den ska lösas 

(Mouwitz & Emanuelsson, 2013). Följden av detta är dock att huruvida en uppgift är ett 

problem eller inte är högst individuellt – det som innebär ett matematiskt problem för en elev 

behöver nödvändigtvis inte innebära det för andra elever. Med den definitionen som 

utgångspunkt skulle det således vara omöjligt att analysera i vilken utsträckning läroböcker 

innehåller problemlösningsuppgifter. För detta behöver andra definitioner och teorier stå som 

grund. En väletablerad definition av matematiska problem har tagits fram av Alan Schoenfeld 

(1991). Han uttrycker att en uppgift, för att kategoriseras som ett problem med potential att 

utveckla det matematiska tänkandet, sammanfattat ska uppfylla följande fyra kriterier: 

 

1. Uppgiften ska vara lätt att förstå. 

2. Problemet ska kunna lösas på olika sätt; genom olika strategier eller representationer. 

3. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier. 

4. Problemet ska kunna leda till nya bra problem. 

 

Haylock (1997) anser att problemlösning är tätt sammankopplat med kreativt tänkande. Han 

menar att problemuppgifter är sådana uppgifter som kräver att en person behöver kliva utanför 

ramarna för sitt automatiserade kunskapsområde, se helheten och tänka bortom de mest givna 

lösningarna. Uppgiften måste alltså utmana personen kognitivt. Många är av den uppfattningen 

att uppgifter som innehåller information och frågeställning i form av text automatiskt utmanar 

den kognitiva förmågan och därmed är problemuppgifter men Mouwitz & Emanuelsson (2013) 

betonar att så är inte fallet. En textuppgift kan vid en första anblick upplevas som ett problem 

men egentligen inte alls vara särskilt utmanande när väl texten har tolkats, det kan alltså likaväl 

vara en rutinuppgift. Åt andra hållet kan en uppgift enbart bestående av matematiska siffror 

eller symboler innebära en stor utmaning. I studien av Taflin (2007) sammanfattas 

uppdelningen och sambandet mellan olika typer av uppgifter enligt Figur 3.2. 



10 
 

 
Figur 3.2. Schema över olika sorts matematiska uppgifter (Taflin, 2007, s. 30). 

 

Vi ser att Taflin (2007) väljer att dela upp matematiska problem i två kategorier; rika problem 

och övriga problem. Hon lägger stort fokus på diskussionen av de rika problemen och hävdar 

att det är dessa typer av problem som eleverna behöver få möta för att utvecklas till goda 

problemlösare. Enligt henne är det de rika problemen som kan öppna upp för givande 

diskussioner som kan erbjuda eleverna kunskap om olika strategier och metoder. För att ett 

matematiskt problem ska kunna klassas som ett rikt problem ska de enligt Taflin (2007) 

uppfylla sju villkor. 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer. 

2. Problemet ska vara lätt att förstå. 

3. Uppgiften ska upplevas utmanande. Den ska kräva att lösaren måste anstränga sig och 

uppgiften ska tillåtas ta tid. 

4. Problemet ska kunna lösas på flera sätt. Uppgiften behöver inte kunna ha flera svar men 

ska kunna angripas med olika strategier och representationer.  

5. Problemet ska kunna öppna upp för matematiska resonemang utifrån elevernas olika 

lösningar. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. Uppgiften ska alltså fungera som en bro 

mellan olika strategier och metoder och visa hur de hänger ihop. 

7. Problemet ska kunna leda till formulering av nya intressanta problem. 

 

Jämförs dessa kriterier med de som är utformade av Schoenfeld (1991) framkommer att de 

sammanfaller med varandra. Samtliga av Schoenfelds kriterier återfinns bland de som Taflin 

(2007) utformat. Schoenfeld (1991) ger ingen utförligare förklaring kring sina kriterier. Olika 

strategier som eleverna bör behärska diskuteras i avsnitt 3.2. Men vad innefattar matematiska 

idéer och vad krävs av en uppgift för att den ska vara lätt att förstå? Detta är viktigt att reda ut 

för studien och relevanta aspekter kring detta diskuteras av forskare som Brändström (2005), 

Fuentes (1998) och Taflin (2007). 
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Uppgiften ska introducera matematiska idéer 
 

Taflin (2007) delar in matematiska idéer i generella och specifika idéer. Hon beskriver det som 

att de matematiska idéerna är de verktyg som eleverna behöver ha för att, på ett matematiskt 

sätt, lösa problemuppgifter inom matematiken. De generella idéerna består av formler, 

procedurer, strategier, begrepp och konventioner. De specifika idéerna består av samma saker 

men skillnaden ligger i att de specifika matematiska idéerna handlar om de idéer som används 

eller krävs för ett specifikt problem, det problem som man arbetar med just nu. 

 

- Formler är utformade regler som med hjälp av matematiska symboler beskriver något. 

Ett exempel är formeln ab=ba. Kortfattat och konkret beskriver denna formel att 

produkten av två faktorer är oberoende av de två faktorernas ordning, det spelar ingen 

roll vilken står först (Taflin, 2007). 

- Procedurer är det sätt vi utför en uppgift på och de matematiska operationer vi 

använder. Exempelvis är beräkningar med hjälp av de olika räknesätten en procedur 

(Hansson, 2015; Taflin, 2007). 

- Begrepp består av en specifik term som sedan också kan tydliggöras av en definition. 

Hon ger exempel på termen yta där definitionen är ”en sammanhängande 2-

dimensionell punktmängd i rummet” (Taflin, 2007, s. 106). 

- Konventioner innefattar ord, symboler och regler som används när matematiken ska 

kommuniceras – bildligt, muntligt eller skriftligt. Hit hör prioriteringsregler, 

terminologi (exempelvis rektangel, addition), användande av symboler (+, -, =) och hur 

koordinatsystem beskrivs (Taflin, 2007). 

- Strategier beskrivs av Taflin (2007) som ”…speciella metoder för att lösa problem, t.ex. 

välja en eller flera operationer, rita bilder, söka mönster, göra en tabell, teckna en 

ekvation, gissa och pröva, arbeta baklänges, lösa ett liknande enklare problem.” (s. 108). 

Denna definition kan direkt sammankopplas med Lester (1996) som presenteras i avsnitt 

3.2. 

 

Uppgiften ska vara lätt att förstå 
 

För att en elev ska kunna arbeta med ett matematiskt problem krävs det till att börja med att 

eleven förstår vad som efterfrågas av uppgiften. Póyla (1957) uttrycker det helt enkelt som att 

en elev inte har något att jobba mot om hen inte förstår problemet. Fuentes (1998) framhäver 

uppgiftsutformningens roll i detta och argumenterar att problem som enbart består av 

matematiska siffror och symboler är lättare att tyda för elever. Detta medför att eleverna kan 

börja arbeta med problemet direkt. Består uppgiften istället av meningar och ord (textuppgifter) 

måste texten först tolkas för att eleven ska kunna börja arbeta med problemet (Fuentes, 1998; 

Orosco, Lee Swanson, O’Connor & Lussier, 2013). Fuentes menar här att till och med de elever 

som egentligen besitter de matematiska förmågorna för att lösa uppgiften riskerar att 

misslyckas. Textuppgifterna är ofta väldigt komprimerade i sin utformning och kräver att 

läsaren själv ”fyller ut” texten utifrån egna kunskaper och erfarenheter (Fuentes, 1998). Vidare 

innehåller matematiken en hel del termer och ord som återfinns i det vardagliga språket men 
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där har en annan innebörd. Exempel på sådana ord är volym, axel eller produkt. Om dessa ord 

förekommer i ett textproblem kan det vara svårt för elever att tolka dess innebörd och avgöra 

om det är den vardagliga eller den matematiska. För att göra detta är det viktigt att de 

matematiska begreppen är kända sedan tidigare för eleverna. Både Fuentes (1998) och Orosco 

et al. (2013) poängterar att textproblem därför riskerar att medföra att elever angriper uppgiften 

matematiskt fel, inte på grund av bristfällig matematisk förståelse utan som en följd av en 

språklig misstolkning. 

 

Slutligen lyfter Brändström (2005) fram bilders betydelse för hur ett textproblem tolkas. Hon 

hävdar i sin avhandling att bilder kan utgöra ett gott komplement till uppgifter för att förtydliga 

textens innebörd och förenkla förståelsen av vad som efterfrågas. Hon kallar dessa för 

”functional pictures”. Men bilder kan också vara utformade så att de egentligen inte har med 

uppgiften att göra. Alternativt kan de ibland vara missvisande och därmed försvåra tolkningen 

av texten. Sådana bilder benämner hon ”decorative pictures”.  

 

Uppgiften ska upplevas utmanande 

 

Detta kriterium är högst individuellt. Huruvida en elev kommer uppleva en uppgift som 

utmanande eller inte kan aldrig avgöras genom att enbart analysera uppgiftens utformning. Det 

är beroende av elevens kunskaper inom matematik, hens inställning till matematiken och 

tidigare erfarenheter inom ämnet. För att undersöka matematiska uppgifter utifrån detta 

kriterium krävs det enligt Taflin (2007) en studie som genomförs vid undervisningssituationer. 

 

Problemet ska kunna lösas på flera sätt 

 

Schoenfeld (1991) betonar starkt vikten av detta. Han menar att problem som endast går att 

angripa på ett sätt tar bort möjligheten för eleverna att se sammanhang i matematiken. Enligt 

honom tenderar elever att ha en förutfattad mening om att det är den strategi som läraren just 

visat exempel på som är den enda som fungerar till vissa typer av problem. Genom att få arbeta 

med problem där det går att nå en lösning genom olika strategier får eleverna uppleva hur 

matematiken hänger ihop. 

 

Problemet ska kunna öppna upp för matematiska resonemang 
 

Detta kriterium är tätt sammankopplat med det föregående. Om ett problem kan lösas med hjälp 

av flera olika strategier skapas automatiskt möjligheter för matematiska resonemang. Dels 

genom att eleverna då måste resonera med sig själva för att bestämma vilken strategi de ska 

välja. Vidare kan även matematiska resonemang uppkomma då elever jämför sina lösningar 

och strategier i och med att de då behöver förklara sitt eget resonemang (Schoenfeld, 1991; 

Taflin, 2007). 
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Problemet ska fungera som brobyggare 

 

Att det matematiska problemet ska kunna fungera som brobyggare kan handla om lite olika 

saker. Dels kan det innebära att problemet gör att eleverna ser en anknytning mellan 

matematiken och vardagen. Vidare kan det också innebära att eleverna får möjlighet att utveckla 

kunskap om hur olika strategier och representationer kan användas till ett och samma problem. 

Även det här kriteriet har ett starkt samband med de matematiska resonemangen eftersom de 

matematiska diskussionerna har stora förutsättningar att synliggöra bron. De matematiska 

resonemangen och utvecklande diskussionerna är starkt beroende av att det problem som 

eleverna mött går att lösa på olika sätt (Taflin, 2007). Som synes är detta och de två ovanstående 

kriterierna mycket tätt sammankopplade och beroende av varandra. Det skulle kunna sägas att 

både kriteriet om matematiska resonemang och brobyggare uppfylls automatiskt såvida 

problemet kan lösas med olika strategier.  

 

Problemet ska kunna leda till formulering av nya problem 
 

Schoenfeld (1991) påpekar vikten av att elever inte bara ska kunna lösa matematiska problem, 

de ska också kunna formulera egna. Detta kan också sammankopplas med kursplanen för 

matematik i Lgr11 där det tydligt skrivs ut att eleverna ska behärska förmågan att både lösa och 

formulera problem (Skolverket, 2018). Även Sumpter (2014) diskuterar detta som en del av 

problemlösningsförmågan och menar att när eleverna uppmanas till att formulera ett liknande 

problem utifrån en uppgift de just hanterat är det fördelaktigt både för eleverna och läraren. 

Eleverna får själva en chans att reflektera över de tankesätt som de just använde i det tidigare 

matematiska problemet. Läraren får goda möjligheter att utvärdera de tankebanor som eleverna 

använder. I enlighet med detta menar Taflin (2007) att läraren, när eleverna får formulera egna 

problem, kan få bekräftelse på att eleverna uppfattat en strategi eller matematiskt innehåll, att 

de kan generalisera det och tillämpa det på andra uppgifter. 

3.2 Framgångsrika problemlösare 

Vad innebär det att ha en god problemlösningsförmåga? De precisa definitionerna är relativt 

många inom forskningen men samtlig tidigare forskning som lästs inför denna studie har 

gemensamt att de hävdar att förmågan handlar om att kunna möta ett matematiskt problem med 

en bred repertoar av strategier. Vidare menar forskningen att förmågan handlar om att kunna 

välja och värdera vilken/vilka strategier som lämpar sig bäst för det aktuella problemet man står 

inför, samt att kunna reflektera över olika val av metoder man använt (Ahlberg, 1992; Lithner, 

2008; Mayer, 1998; Schoenfeld, 1987). 

 

Genom analys av ett flertal empiriska studier har Lithner (2008) utformat ett ramverk för olika 

sorters matematiska resonemang. Han delar huvudsakligen in dem i två olika; imitativt 

resonemang och kreativt grundat matematiskt resonemang (Creative mathematically founded 

reasoning, förkortat CMR) och det är det senare som identifierar goda problemlösare. Det 

imitativa resonemanget byggs upp av att personen försöker lösa problem genom att kopiera den 

metod som de givna exemplen i textboken erbjuder. Lithner menar också att en person med 
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imitativt resonemang fokuserar på att memorera olika algoritmer eller angripa ett problem 

genom att använda sig av tidigare lösningar. Det andra resonemanget, CMR, definieras av att 

tidigare matematisk kunskap används som hjälp för att utforma en ny lösning till det problem 

man möter. En elev med kreativt grundat matematiskt resonemang behöver inte få en 

lösningsstrategi given till sig utan använder sina tidigare matematiska kunskaper och erfarenhet 

till att värdera och välja en lämplig metod (Lithner, 2008). Liknande definitioner uttrycks av 

Haylock (1997) som också han talar om det kreativa tänkandet som utmärkande för en god 

problemlösningsförmåga. Han uttrycker det som att det kreativa tänkandet innebär en förmåga 

att tänka utanför boxen, ifrågasätta sina egna tankar och reflektera över det som först anses vara 

en lämplig strategi. Fortsättningsvis poängterar han att personer med en god 

problemlösningsförmåga kan växla mellan olika strategier och metoder. De kan ”överge” en 

tidigare använd metod som fungerat bra till förmån för en annan som bedöms lämpa sig bättre. 

Just detta lyfter även Schoenfeld (1987) fram. Han hävdar att det som urskiljer goda 

problemlösare är just förmågan att utvärdera sina strategier och arbetssätt och genom det byta 

tillvägagångssätt när det blivit fel. 

 

Ahlberg (1992) diskuterar även hon skillnaderna mellan hur framgångsrika/mindre 

framgångsrika problemlösare möter matematiska problemuppgifter men benämner det som att 

de olika tankesätten har olika inriktning. Hon menar, likt Lithner (2008), att de elever som inte 

utvecklat en god problemlösningsförmåga fokuserar på att använda aritmetiska procedurer för 

att finna ett svar. Hon skriver också att dessa elever blir ”låsta” i sitt tankesätt och istället för 

att prova nya metoder väljer att angripa olika problem med samma tillvägagångssätt om och 

om igen. Hon kallar det att eleverna har procedurinriktning. Motsatsen, som involverar en god 

problemlösningsförmåga, kallar hon för hypotesinriktning. Elever inom denna kategori har 

förmågan att se helheten hos ett problem men samtidigt relatera till problemets olika delar och 

se sambanden mellan dem. För att finna en lösning använder eleverna inte bara aritmetiska 

procedurer utan de nyttjar även andra representationer och metoder och har förmågan att välja 

vilken/vilka som är lämpligast (Ahlberg, 1992). Denna definition av goda problemlösare 

sammanfaller med den som finns i artikeln Comprehension of Arithmetic Word Problems: A 

Comparison of Successful and Unsuccessful Problem Solvers av Hegarty, Mayer & Monk 

(1995). De menar precis som Ahlberg (1992) att en god problemlösningsförmåga består av att 

man kan se uppgiftens helhet och samtidigt urskilja de samband som är väsentliga i uppgiften 

medan mindre framgångsrika problemlösare tenderar att fokusera på siffror och ord. Detta 

håller också Mayer (1998) med om. Han betonar att alla elever behöver vara väl förtrogna med 

matematikens baskunskaper, till exempel de fyra räknesätten, men att en förutsättning för god 

problemlösningsförmåga är att förstå sambanden mellan dem och veta hur de ska användas och 

när. Samtliga ovan nämnda definitioner av god problemlösningsförmåga är beroende av en 

gemensam sak – en repertoar av flera olika strategier och enligt Schoenfeld (1992) avgörs om 

en person kan lösa ett problem eller ej till stor del av huruvida personen lyckas använda de 

strategier hen har. I en läromedelsanalys som fokuserar på problemlösningsförmågan är det 

därmed relevant att reda ut vilka strategier elever bör behärska för att kunna undersöka på vilket 

sätt läroböckerna låter eleverna utveckla dessa. Exakt hur många och vilka strategier elever 

behöver ha i sin repertoar är svårt att fastställa men Lester (1996) argumenterar för att eleverna 

behöver besitta förmågan att använda sig av följande strategier: 
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1. Välja räkneoperationer, en eller flera. 

2. Dramatisering/användning av laborativa material. 

3. Göra tabell, lista eller diagram. 

4. Gissa och prova sig fram. 

5. Tänka logiskt, till exempel använda uteslutningsmetod. 

6. Söka och hitta mönster. 

7. Utgå från ett tidigare problem av liknande karaktär. 

8. Rita en bild. 

9. Använda en ekvation. 

10. Arbeta baklänges. 

 

3.3 Hur utvecklas problemlösningsförmågan? 

3.3.1 Komponenter i undervisningen som skapar möjligheter för utvecklad 

problemlösningsförmåga 

 

Lester (1994, 1996) menar att det inte finns några givna arbetsmetoder som alltid kan garantera 

att eleverna utvecklas till framgångsrika problemlösare. Han hävdar dock att många års studier 

och forskning har resulterat i några huvudprinciper som undervisningens innehåll och upplägg 

bör utgå från. Till att börja med måste elever lösa många problem för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Detta får medhåll av Silver, Leung & Cai (1995) som argumenterar 

för att matematikundervisningen måste förändras och erbjuda eleverna betydligt fler tillfällen 

att möta matematiska problem, särskilt sådana där eleverna utmanas att använda flera strategier 

och där de behöver förklara sitt resonemang. Vidare menar Lester (1994, 1996) att eleverna 

utvecklas positivt av att få vara en del av en matematikundervisning som på ett systematiskt 

sätt arbetar med problemlösning. Viktigast är dock, enligt Lester, att elevernas lärare visar ett 

genuint intresse för problemlösning. Han hävdar att om läraren genom sin undervisning, både i 

tal och handling, förmedlar att problemlösning är någonting viktigt och meningsfullt kommer 

också eleverna anamma den uppfattningen och bygga ett positivt förhållningssätt till 

problemlösning. Lester (1996) argumenterar för att en viktig del av den systematiska 

undervisningen är att undervisa eleverna om olika strategier som kan användas vid 

problemlösning i matematik. Han menar att detta bör ske i två faser. Först behöver eleverna 

separat få möta och träna på att använda olika strategier. Därefter är det avgörande att eleverna 

också får ta del av matematiska problem där de inte vet vilken strategi de förväntas använda 

utan där de själva måste välja och värdera vilken/vilka som är lämpligast. För att dessutom 

utveckla en förståelse för hur de olika strategierna hänger samman är det en stor fördel om 

eleverna får träna på att angripa ett matematiskt problem på flera sätt (Lester, 1996).  

 

För att eleverna ska utveckla förmågan att värdera olika strategier, förstå hur de kan användas 

på olika sätt och hur olika strategier kan användas för att angripa samma problem menar 

däremot Ahlberg (1992) att det är en fördel om eleverna får diskutera med varandra och med 
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läraren. I sin egen studie lät hon tre klasser arbeta med 20 problemuppgifter indelade i fem olika 

sekvenser. I de olika sekvenserna förändrades problemens karaktär. De gick från 

”vardagsproblem” utan aritmetiskt innehåll till problemuppgifter med karaktär liknande de 

problemuppgifter som återfinns i matematikböckerna. Under studien genomfördes både 

intervjuer, där eleverna löste problemen enskilt, och klassrumsobservationer, där arbetet skedde 

i små grupper. Studiens resultat visade att elever som arbetat i små grupper, och där arbetet 

följts av diskussioner och resonemang kring olika lösningar, hade utvecklat en god medvetenhet 

om olika strategier. Eleverna hade dessutom blivit väl förtrogna med hur de olika strategierna 

kunde användas och när. Lärarna i studien uttryckte också att eleverna utvecklat en större 

säkerhet av standardprocedurer som de fyra räknesätten (Ahlberg, 1992). Sidenvall (2015) 

argumenterar även han för gemensamma diskussioner men menar inte att det bara är en fördel. 

Han hävdar att de gemensamma resonemangen, diskussionerna och jämförelserna till och med 

är en grundläggande förutsättning för att eleverna ska utveckla problemlösningsförmågan. 

 

Lester (1996) hävdar vidare att ytterligare en sak som behöver ingå i den systematiska 

undervisningen är att undervisa eleverna om de olika tankeprocesser som ingår i arbetet med 

problemlösning. Han presenterar en sammanställd lista på de tankeprocesser han menar är en 

förutsättning för problemlösningsarbete. Processerna han presenterar kan jämföras med de fyra 

processer som Póyla presenterade i sin bok Problemlösning: en handbok för rationellt tänkande 

redan 1957. Enligt honom bör arbete bestå av 1. Förstå problemet, 2. Göra upp en plan, 3. 

Genomföra planen och 4. Titta tillbaka. Schoenfeld (1987) diskuterar faserna och tydliggör att 

dessa i sig är övergripande tumregler som innefattar ett flertal andra strategier. Att förstå 

problemet kan exempelvis innebära att problemlösaren väljer att fokusera på datan, gör 

bilder/diagram eller lägger fokus på det man inte får veta. Den här första fasen är helt avgörande 

eftersom en elev inte har något att arbeta mot om hen inte förstår den initiala frågan (Póyla, 

1957). Att genomföra planen är enligt Póyla den lättaste fasen i processen, såtillvida att eleven 

har en bra plan. Det är också här det går att urskilja den stora skillnaden mellan goda/mindre 

goda problemlösare. De goda problemlösarna kan angripa problemet med en bättre och 

grundligare övervägd plan då deras förmåga att reflektera över olika strategier är starkare. Den 

sista fasen är enligt Póyla också den viktigaste i arbetet med matematiska problem. Här ser man 

tillbaka på problemet och den lösning som framkommit, kontrollerar det och reflekterar över 

dess rimlighet. Det är denna fas som det bör läggas stor vikt på och här lämpar det sig särskilt 

att lyfta in de gemensamma diskussionerna (Ahlberg, 1992; Póyla, 1957; Sidenvall, 2015). 

Lester (1994) betonar dock att det inte räcker att undervisa eleverna om dessa fyra faser utan 

undervisningen måste ske genom dem. Eleverna måste få genomföra och uppleva dem. 

Slutligen ska också tilläggas den sista av huvudprinciperna som är framtagna av Lester (1994), 

nämligen att även om undervisningen läggs upp på sådant sätt att den erbjuder alla nödvändiga 

komponenter för att utveckla problemlösningsförmågan så tar det tid. Att utveckla denna 

förmåga är en utdragen process och därmed är det också viktigt att undervisningen ständigt 

återkommer till problemlösning. Det måste vara en given komponent av undervisningen för att 

samtliga elever ska ha möjlighet att hinna utveckla förmågan kring det (Lester, 1994, 1996).  
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3.3.2 Hur ska läraren arbeta? 

Även om läroboken har visat sig ha en mycket central roll i matematikklassrummet så ska det 

inte glömmas bort att det är läraren som är ansvarig för undervisningens utformning och 

upplägg. Avsnittet ovan har redogjort för vad eleverna behöver få möta i undervisningen för att 

utveckla en god problemlösningsförmåga. Vad kräver då detta av läraren? Initialt kan det 

uppfattas som att läraren kan hålla en tillbakadragen roll då eleverna arbetar i grupper med 

problemlösning, men forskningen visar att det är inte alls fallet. Forskningen betonar istället 

starkt att problemlösningsarbete kräver mycket av läraren, både före, under och efter arbetet. 

Hagland & Åkerstedt (2014) diskuterar bland annat vilket arbete som krävs av läraren innan 

undervisningens start. Läraren måste se över de eventuella problemuppgifterna och utvärdera 

dem. Funkar de till den aktuella gruppen eller behöver de anpassas på något vis? Kanske måste 

till exempel tal ändras eller kanske finns det ord/begrepp som kan behöva förklaras. Vilken tid 

behöver avsättas för arbetet? Vilka grupperingar ska göras bland eleverna för att få ut så mycket 

som möjligt av tillfället? (Hagland & Åkerstedt, 2014; Lester, 1996). Utöver detta påpekar 

Hagland och Åkerstedt att läraren dessutom själv behöver lösa problemen på flera olika sätt för 

att kunna förutse olika elevlösningar och de resonemang som kan följa med dem.  

 

Under arbetet är det mycket viktigt att läraren tar en aktiv roll i klassrummet. Ahlberg (1992) 

hävdar att lärarens absolut viktigaste uppgift är att vägleda eleverna i processen med 

problemlösningen. Läraren behöver finnas tillgänglig för att guida sina elever, hen ska hjälpa 

eleverna att kommunicera med varandra och ge dem stöttning och hjälp när de ska förklara sina 

tankar för klasskamraterna. Samtidigt menar Lester (1996) att detta också är en av de svåraste 

uppgifterna för läraren då vägledningen inte får övergå till att läraren ger eleverna lösningen 

eller tillhandahåller eleverna med vilken strategi de kan använda. Hjälpen ska snarare rikta 

elevernas tankar på sådant sätt att de själva ser svaret. Detta görs med fördel av frågor som 

”Vad gör du och varför?”, eller ”Hur hjälper detta dig att lösa problemet?” (Schoenfeld, 1987). 

Vägledningen under arbetets gång är som sagt mycket viktig och Lester (1996) argumenterar 

starkt för detta att han till och med menar att det är ytterst få elever som kan utveckla en god 

problemlösningsförmåga utan lärarens aktiva vägledning och hjälp. 

 

Slutligen har läraren också en avgörande roll i arbetet efter att eleverna har arbetat färdigt med 

uppgiften/uppgifterna. Tidigare har det poängterats diskussionens avgörande roll för elevernas 

kunskap om olika strategier och deras förmåga att värdera och använda dem (Ahlberg, 1992). 

Läraren är den som bär ansvaret för att de gemensamma diskussionerna och resonemangen 

riktar sig mot detta och därför ska läraren ta en ledande roll i det momentet. Läraren ska leda 

diskussionen, få fram de olika resonemangen och se till att de olika lösningarna och strategierna 

synliggörs och kopplas samman (Ahlberg, 1992; Fuentes, 1998). Här behöver läraren också se 

till att eleverna inte bara ser olika lösningar och strategier utan att de också reflekterar över dem 

och sina egna metoder. Fuentes (1998) lyfter fram ett antal frågor som läraren kan använda sig 

av för att göra detta. Dessa frågor handlar bland annat om vad eleven gjorde och tänkte när hen 

först läste problemet, vilka metoder hen valde att använda, vilka svårigheter hen stötte på, hur 

eleven löste dem samt hur eleven gjorde för att avgöra rimligheten i sitt svar. I 

diskussionsmomentet påpekar till sist Ahlberg (1992) att det är mycket viktigt att inte bara de 
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lösningar som utmynnat i ett korrekt svar redovisas utan även de där det slutgiltiga svaret blivit 

fel. Detta är viktigt för att uppmärksamma eleverna på de olika matematiska idéerna och 

Mouwitz & Emanuelsson (2013) menar här att lärare behöver göra detta också för att bryta den 

traditionella synen att problemlösning handlar om att få fram ett korrekt svar på kort tid. De 

menar att lärare måste få eleverna att förstå att det är okej att få fram fel svar, eller kanske inget 

svar alls, även om de arbetat med samma problem under lång tid. Genom att lyfta fram även de 

ofullständiga lösningarna kan läraren få eleverna att förstå att processerna under arbetets gång 

ändå kan leda till mycket insikt och reflektion. 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att skapa en djupare kunskap om hur två utvalda läroböcker som 

underlag för undervisningen innehåller det som krävs för att skapa möjligheter för utveckling 

av problemlösningsförmågan hos eleverna. Detta görs genom en läromedelsanalys av 

läroböcker med tillhörande lärarhandledningar för årskurs fem. Arbetet avgränsas till två olika 

läroböcker i och med den tidsram som studien ska förhålla sig till. De läroböcker som analyseras 

är Koll på matematik och Matematikboken Beta. Studiens frågeställningar blir utifrån syftet 

följande:                                    

• I vilken utsträckning innehåller läromedlen problemlösningsuppgifter? 

• Vilka komponenter för utveckling av problemlösningsförmågan innehåller läromedlen 

och i vilken utsträckning?  

• Vilka skillnader kan urskiljas mellan de två läromedlen? 
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5. Metod  

I detta kapitel kommer det först redogöras för vilken typ av studie det här är.  Sedan följer ett 

avsnitt som förklarar hur urvalet av läroböcker gick till samt ger en utförlig beskrivning av dem, 

både om hur de framställs av förlaget och hur de är uppbyggda. Därefter ges en detaljerad 

beskrivning av hur insamlingen av datan gick till, här ges en förklaring av de följdfrågor som 

har använts som verktyg för att kunna besvara studiens frågeställningar. Sist förklaras även hur 

all data sammanställdes för analys.  

 

Studier delas i regel in i två olika kategorier; kvalitativa och kvantitativa. De kvantitativa 

studierna syftar till att förklara något och de data som samlas in kan sammanställas och 

redovisas i siffror, tabeller och figurer. De kvalitativa studierna analyserar ett fenomen mer 

djupgående och syftar till att skapa en förståelse för ett fenomen där resultatet består av texter 

och citat (Larsen, 2009). Stukát (2011) menar dock att det sällan förekommer studier som 

renodlat kan kategoriseras som antingen kvantitativa eller kvalitativa, utan de flesta studier 

innehåller komponenter från båda. Detta är också fallet i denna studie. Syftet är att skapa en 

förståelse för vad problemlösning och problemlösningsförmågan är (kvalitativ) men också att 

förklara hur läroböcker i matematik innehåller dessa komponenter (kvantitativ). Resultatet av 

studien är dock inte generaliserbart, det kan alltså inte överföras till andra böcker utan det 

resultat som studien mynnade i är specifikt för de enskilda läroböckerna som analyserades, 

vilket även det är ett typiskt kvalitativt tecken. Däremot presenteras resultatet övervägande i 

form av tabeller och diagram som visar sammanställningar av all insamlade data och därmed 

kan det ändå hävdas att studien till största del var av kvantitativ natur. Denna studie har också 

för avsikt att jämföra olika läroböcker, vilket innebär att den även har en komparativ karaktär. 

När studier av denna typ ska genomföras menar Stukát (2011) att det lämpligaste sättet att gå 

tillväga är att göra en innehållsanalys. En innehållsanalys kallas ibland även för textanalys men 

det finns vissa saker som skiljer dem åt. I en innehållsanalys granskas innehållet på ett sätt som 

är av mer kvantitativ karaktär, medan textanalysen går in mer på djupet i en text. För att besvara 

frågeställningarna gjordes därför en innehållsanalys på två läroböcker med lärarhandledningar 

(Stukát, 2011). 

 5.1 Urval av läroböcker 

Som nämndes i avsnitt ett, får lärarna själva styra över de läroböcker de använder sig av i 

undervisningen och läroböcker byts ut med jämna mellanrum. För att studiens relevans skulle 

öka analyserades två olika läroböcker i årskurs fem som, vid studiens utförande, användes i 

undervisningen i skolor. På grund av resursbegränsningar användes ett så kallat 

bekvämlighetsurval för att välja vilka läroböcker som skulle analyseras. Detta innebar att 

studien använde sig av de läroböcker som enklast gick att få tag i (Stukát, 2011), vilket 

resulterade i två läroböcker, med tillhörande lärarhandledningar, från två skolor i norra Sverige. 

Till att börja med kontaktades en av rektorerna inom kommunen, vars tidigare kommuntjänst 

var matematikutvecklare. Dialogen med hen gav en indikation på vilka läroböcker som kunde 

vara aktuella för undersökningen och från dennes skola tillhandahölls det också en lärobok och 

lärarhandledning. För att få tag i ytterligare lärobok togs det kontakt med den tidigare Vfu-
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skolan (Vfu = verksamhetsförlagd utbildning). Även denna skola bidrog med en lärobok med 

tillhörande lärarhandledning. De två läroböckerna som analyserades i studien var 

Matematikboken Beta (Undvall & Melin, 2012) och Koll på matematik (Björklund & Dalsmyr, 

2015). Nedan följer en utförligare beskrivning av respektive lärobok. 

5.1.1 Matematikboken Beta ß 

Denna lärobok är skriven av Lennart Undvall och Christina Melin, utgiven 2012 av förlaget 

Liber AB och ingår i en serie med de tre böckerna Alfa ɑ (åk 4), Beta ß (åk 5) och Gamma ƴ 

(åk 6). Den beskrivs, av förlaget, som ”Sveriges största och mest kompletta matematikserie” 

och ska enligt förlaget vara utformad efter de senaste forskningsrönen samt Lgr11. Till varje 

lärobok finns det också lärarhandledning, Utmaningen (bok), A- eller B-boken (enklare och 

komprimerade versioner av grundboken), webbapplikationer, facit och ett bashäfte. Varje del 

köps separat. Boken är indelad i sex kapitel, vilka i sin tur innehåller sex delavsnitt. Kapitlen 

inleds med en sida som presenterar de övergripande målen med kapitlet och centrala begrepp 

som kommer behandlas. Varje avsnitt presenterar sedan fakta och räkneexempel på avsnittets 

innehåll. Räkneexemplen varierar att visa med siffror, text och bilder, d.v.s. numeriska, 

symboliska och bildliga representationer. Därefter följer matematikuppgifter indelade i tre 

svårighetsnivåer där ett är enklast och tre är svårast. Varken läroboken eller lärarhandledningen 

benämner dock någon av uppgifterna på dessa nivåer som problemuppgifter. Både läroboken 

och lärarhandledningen uttrycker att ingen elev borde börja på nivå tre. Efter alla sex avsnitt 

följer först en sammanfattning på de moment som kapitlet har behandlat och några sidor med 

blandade uppgifter, även dessa indelade efter svårighetsgrad. Därefter följer en sida med 

rubrikerna ”Kan du begreppen?” och ”Kan du förklara?” där eleven kan checka av om hen har 

befäst de centrala begreppen samt förstått de moment som behandlats. När eleven gjort detta 

uppmanar läroboken till att eleven ska utföra en diagnos (finns i lärarhandledningen) för att 

sedan, beroende på diagnosens resultat, fortsätta med ”Träna mera” eller ”Fördjupning”. Inte 

heller här benämns någon av uppgifterna som matematiska problem. Lärarhandledningen 

uttrycker däremot att fördjupningsavsnitten innehåller uppgifter som kräver djupare och 

bredare kunskap och förståelse samt att lärarhandledningen beskriver att eleverna här får 

utveckla problemlösningsförmågan. Därmed borde det finnas problemlösningsuppgifter även 

här. Varje kapitel avslutas med ett avsnitt med problemlösning. Boken innehåller också 24 

läxor, fyra till varje kapitel, med matematiska räkneuppgifter samt en särskild problemuppgift 

kallad ”Veckans problem” (Undvall & Melin, 2012a, 2012b). 

 

Lärarhandledningen beskriver först uppbyggnaden av läroboken och de olika delarna i den. 

Därefter tillhandahåller den kommentarer till samtliga kapitel med varje delavsnitt. Här finns 

tips till läraren om undervisningen, både allmänt om kapitlet men också om specifika moment 

under arbetets gång. Här finns dessutom facit till problemlösningsavsnitten samt ”Kan du 

begreppen” och ”Kan du förklara?”. Lärarhandledningen fortsätter med att ge facit till alla 

”Veckans problem”. Större delen av lärarhandledningen består av kopieringsunderlag som kan 

användas som komplement till läroboken. Utöver de tidigare nämnda diagnoserna finns blad 

för självskattning som tar upp de centrala begreppen och räknemetoder som kapitlen behandlar. 

Uppmaningen är att de först ska användas vid kapitlens inledning och sedan en gång till vid 
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kapitlens slut för att eleverna ska kunna få syn på sin egen utveckling. Bland 

kopieringsmaterialet finns också tester, repetitionsblad, aktivitetsblad (sju stycken som hör till 

specifika aktiviteter i boken), 50 arbetsblad och provräkningar. Till provräkningarna finns 

bedömningsmatriser som tydligt visar vilka uppgifter som är kopplade till de olika matematiska 

förmågorna. I lärarhandledningen finns dessutom extrablad, vilka beskrivs som passande att ge 

till elever som blir snabbt klar med uppgifterna i boken. Bland dessa extrablad har ett rubriken 

”Kluriga problem” (Undvall & Melin, 2012b). 

5.1.2 Koll på matematik 

Detta är ett relativt nytt läromedel och läroboken för årskurs fem gavs ut 2015 av Sanoma 

utbildning, författad av Eva Björklund och Heléne Dalsmyr. Författarna är båda verksamma 

lärare som även arbetat som matematikutvecklare. Läroböckerna finns från förskoleklass till 

årskurs sex och består av två böcker per läsår, A och B (en/termin), vilka ska vara utformade i 

enlighet med Lgr11, vilket står utskrivet i läroboken. Fokus ligger på att eleverna ska utveckla 

de matematiska förmågorna och enligt förlaget har läroböckerna ett innehåll som ger eleverna 

möjlighet att utveckla samtliga förmågor. Till varje lärobok finns en lärarhandledning, ett facit, 

en läxbok och en onlinebok som är identisk med läroboken. Dessutom kan eleverna 

färdighetsträna på uppgifter som utgår från läroboken på den digitala sidan Bingel. Även här 

köps alla delarna i serien var för sig. 

 

Varje bok är uppdelad i fem kapitel som i sin tur har tre avsnitt, följt av ”Träna mera” och 

”Fördjupning”. Varje kapitel inleds med ett så kallat introduktionsuppslag som presenterar 

målen med kapitlet, grundläggande begrepp för området, vilka matematiska förmågor som 

eleverna kommer få använda sig av samt bilder med tillhörande öppna frågor kopplat till 

området som kan diskuteras. Varje avsnitt inleds sedan med en faktaruta som presenterar ett 

eller några exempel inom det område avsnittet handlar om och dessa innehåller flera olika 

representationsformer, som numeriska, bildliga eller verbala. Efter varje avsnitt kommer sedan 

ett uppslag med rubriken ”Välj bland förmågorna”. Här får eleverna möta olika uppgifter, med 

koppling till kapitlets innehåll, som är indelade utifrån vilken matematisk förmåga de utvecklar. 

Efter de tre avsnitten kommer sedan ”Träna mera” där eleverna får möjlighet att träna ytterligare 

på de delar som hen känner sig osäker på, varje avsnitt i kapitlet motsvaras av en sida i ”Träna 

mera” (Björklund & Dalsmyr, 2015a, 2015c). Sist i kapitlet kommer ”Fördjupning” där 

eleverna enligt förlaget får möta mer utmanande uppgifter som kräver djupare kunskaper inom 

området och där en del av uppgifterna kan klassas som problemlösningsuppgifter (Björklund & 

Dalsmyr, 2015b, 2015d). Slutligen finns också, till varje kapitel, ett projekt i slutet av boken 

som eleverna kan arbeta med under en längre period.  

 

Lärarhandledningen innehåller en bild på varje uppslag från läroboken. Den erbjuder med varje 

bild också tips på upplägg kring faktarutan, aktivitetstips, saker att tänka på i samband med 

vissa uppgifter (till exempel vad eleverna kan ha problem med). Till varje kapitel tillhandahåller 

lärarhandledningen dessutom arbetsblad, test med bedömningsmatriser, en kortfattad 

pedagogisk planering samt ”Mattekollen” som eleverna ska använda för att göra en 

självbedömning.  Till varje kapitel finns tre stycken ”Mattekollen” (Björlund & Dalsmyr, 
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2015b, 2015d). Läroboken uppmanar till att den första görs efter introduktionssidan för att 

checka av elevernas förkunskaper, den andra efter de tre avsnitten och den tredje och sista efter 

att eleverna arbetat med fördjupningen (Björklund & Dalsmyr, 2015a, 2015c). I 

bedömningsmatriserna till testerna anvisas tydligt vilka av de matematiska förmågorna som 

omfattas av de olika uppgifterna. 

5.2 Begränsning i analysen 

Som synes består båda de valda läromedlen av ett flertal komponenter utöver bara läroboken. 

Det finns ytterligare böcker med facit, böcker med uppgifter som ska vara mer utmanande, 

digitala applikationer och lärarhandledningar. Med den tidsram som fanns till förfogande 

begränsades dock studien till att enbart analysera läroboken och den tillhörande handledningen. 

Läroböckerna är ganska omfattande och en analys av samtliga uppgifter i båda böckerna skulle 

ändå innebära ett omfattande arbete skull, vilket skulle kräva en längre tidsperiod än vad som 

fanns att tillgå. Utifrån detta valdes att fokusera på att analysera de uppgifter som av 

läroböckerna och/eller lärarhandledningarna benämns som problemlösningsuppgifter och 

uppgifter som av läromedlet ska utveckla problemlösningsförmågan. Eftersom förlagen 

uttrycker att en del av uppgifterna under fördjupningsavsnitten hör till problemlösning 

analyserades även dessa. I Matematikboken Beta analyserades samtliga fördjupningsuppgifter 

då det inte ges några specifikationer på vilka av uppgifterna som innebär problemlösning. I Koll 

på matematik skrivs det däremot ut tydligt i lärarhandledningen vilka av 

fördjupningsuppgifterna som hör till problemlösning och därför analyserades enbart de. Ett av 

kriterierna för äkta problem enligt Taflin (2007) är att uppgiften ska kännas som en utmaning. 

Denna studie utgick enbart från uppgifternas konstruktion, ingen data om elevernas upplevelser 

samlades in och därför användes inte detta kriterium som grund i läromedelsanalysen. 

5.3 Genomförande  

5.3.1 Frågeställningar och följdfrågor 

Kapitel två och tre har belyst tidigare vetenskaplig litteratur och forskning inom området 

problemlösning i matematik. De har sammanställt vad som krävs för att en matematisk uppgift 

ska klassas som ett problem och vad en god problemlösningsförmåga innebär. Vidare har 

kapitel tre också gått igenom vad som krävs av undervisningens innehåll för att denna förmåga 

ska kunna utvecklas hos eleverna. Utifrån detta utformades ett antal följdfrågor. Det var dessa 

frågor som användes som redskap vid datainsamlingen för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Nedan följer studiens övergripande frågeställningar samt de följdfrågor som 

användes för att besvara dem. Den tredje frågeställningen om skillnader mellan läromedlen 

besvarades utifrån resultaten på de två första frågorna och därmed krävdes inga enskilda 

följdfrågor till den. Följdfrågorna 1.2.1 – 1.2.6 som användes för att besvara den första 

frågeställningen grundar sig i den teori om matematiska problem som diskuteras i avsnitt 3.1. 

De analytiska frågorna som sedan användes för att finna svar på studiens andra frågeställning 

utgår från den tidigare forskning som beskrivs i avsnitt 3.2 och 3.3. 
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1. I vilken utsträckning innehåller läromedlen problemlösningsuppgifter? 

1.1 Hur många uppgifter innehåller läroboken och lärarhandledningen totalt och hur många 

av dem benämns som problemuppgifter? 

1.2 Hur många av dessa kan egentligen klassas som problemuppgifter respektive 

rutinuppgifter? 

1.2.1. Tillhandahålls en given procedur som garanterar en lösning? 

1.2.2. Kan eleven lösa uppgiften genom att ”kopiera” metoden från ett exempel i boken? 

1.2.3. Är uppgiften lätt att förstå? 

1.2.4. Kan en lösning nås genom att använda olika strategier? 

1.2.5. Introduceras matematiska idéer? Vilka? 

1.2.6. Kan uppgiften leda till nya problem konstruerade av eleven? 

 

2. Vilka komponenter för utveckling av problemlösningsförmågan innehåller läroböckerna? 

2.1 Vid hur många av problemuppgifterna i läroboken uppmanas eleverna, genom lärobok 

eller lärarhandledning, att diskutera sina lösningar? 

2.2 Vilka strategier får eleverna bekanta sig med i läroboken? 

2.2.1 Enligt vilket upplägg presenteras strategierna i boken? 

2.2.2. Hur många av de äkta problemuppgifterna ger förslag på strategi och vid hur många 

måste eleverna själv välja?  

2.3 Hur många av problemuppgifterna uppmanar eleverna att lösa uppgiften på mer än ett 

sätt? 

2.4 Vid hur många problem uppmanas eleverna att konstruera ett eget problem? 

 

3. Vilka skillnader kan urskiljas mellan läromedlen? 

Här jämfördes det antal äkta problem mellan de två läromedlen samt hur stor andel av de 

uppgifter som kallas problem som uppfyller kraven för äkta problem. Det jämfördes också hur 

många äkta problem som även innehåller komponenterna från frågeställning två. 

5.3.2 Förklaring av följdfrågorna 

Hur många uppgifter innehåller läroboken totalt och hur många av dem benämns som 

problemuppgifter? 

 

För att besvara denna fråga var det viktigt att fastställa vad som menas med ”en uppgift”. I 

läroböckerna är det många uppgifter som är uppdelade i deluppgifter, till exempel a), b), c) och 

så vidare. Det skulle kunna tolkas som flera uppgifter men i denna analys räknades deluppgifter 

tillhörande samma uppgiftsnummer som en uppgift. Utöver det finns det också en del uppgifter 

som inte är numrerade. I Koll på matematik återkommer på varje avsnitt en uppgift med 

rubriken ”Pröva och se om du förstår”. Även uppgifter av denna typ räknades som en uppgift 

då den tydligt uppmanar eleven till att komma fram till en lösning. Exempeluppgifter räknades 

däremot inte att då de erbjuder en lösning och därmed inte är en uppgift som eleven behöver 

arbeta med. Figur 5.1 nedan ger exempel på uppgifter som räknades som en uppgift.  
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Figur 5.1. Exempel på olika uppgifter som räknades som en uppgift i studien. Den vänstra är 

indelad i tre delar (a, b och c) men hör alla till uppgift 14 och räknas därmed som en uppgift. 

Den högra har inget nummer men innehåller en tydlig fråga och uppmanar på så vis eleven att 

komma fram till ett svar och räknas därmed också som en uppgift. 

 

Tillhandahålls en given procedur eller kan eleven kopiera metoden från ett givet exempel i 

boken?  

 

I avsnitt 3.1.1 redogörs för definitionen av rutinuppgifter. Om uppgiften eller 

lärarhandledningen i sin beskrivning på något sätt ger eleven en procedur eller strategi med 

vilken hen kan komma fram till en lösning, eller om eleven kan lösa uppgiften genom att 

”kopiera” tillvägagångssättet från ett exempel i boken, tillhör uppgiften kategorin 

”rutinuppgift” (Haylock, 1991; Taflin, 2007). Analysen av de uppgifter som benämns 

problemuppgifter av boken inleddes därför med att kolla detta. Uppfylls någon av dessa två 

kriterier är uppgiften över huvud taget inte av problemkaraktär och således behövdes den inte 

analyseras vidare. För att det skulle bedömas som att eleven kan lösa uppgiften genom att 

kopiera metoden från ett exempel skulle exemplet finnas bland uppgiftens föregående sidor i 

boken, det vill säga bland det innehåll som eleven redan arbetat med. Denna avgränsning 

gjordes för att skapa en tydligare ram för kriteriets innebörd.   

 

Är uppgiften lätt att förstå? 

 

Huruvida en enskild elev finner en matematisk uppgift svår att förstå går förstås inte att veta 

enbart genom att titta på uppgiften. Utifrån den tidigare forskning som presenterades i avsnitt 

3.1.2 framgår dock att en uppgift, för att uppfylla detta krav, inte ska innehålla för mycket text 

som försvårar tolkningen av uppgiften, vad som efterfrågas ska vara lätt att urskilja. I analysen 

bedömdes detta genom att titta på om uppgiften innehöll en tydligt utformad fråga eller 

instruktion av vad eleven ska göra. Till exempel: ”Hur mycket kostar det för Anna och hennes 

kompisar att gå på bio?” eller ”Räkna ut höjden”. Obekanta matematiska termer och begrepp 

bör, tillsammans med detta, inte heller finnas med (Fuentes, 1998; Orosco et al., 2013). Vilket 

vardagligt ordförråd som eleverna besitter varierar men med utgångspunkt i att eleverna tillhör 

årskurs fem bedömdes i analysen att vardagliga begrepp som längd, höjd, färre, fler, skillnad, 

längre eller kortare är lätt att förstå för eleverna. Matematiska ord som likbent triangel, volym, 

area, bas, produkt, hälften eller decimaltal bedömdes däremot enbart som lätta att förstå om de 
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hade behandlats tidigare i boken. Uttrycktes det att de hade behandlats i föregående lärobok (åk 

4) bedömdes de däremot ej som lätta att förstå eftersom det inte finns någon garanti att eleverna 

faktiskt haft den läroboken då de gick i årskurs fyra. Matematiska ord och begrepp som inte 

behandlats tidigare i boken men som är en del av kunskapskraven för årskurs tre bedömdes som 

lätta att förstå eftersom samtliga elever i årskurs fem kan antagas ha uppnått dessa 

kunskapskrav. Hagland & Åkerstedt (2014) betonar att det hör till lärarens uppgift att gå igenom 

de saker som kan upplevas svåra att förstå. Där handledningen anger att en uppgift ska 

behandlas i helklass bedömdes den därför automatisk som lätt att förstå i och med att det då 

kunde förutsättas att läraren reder ut eventuella oklarheter.  

 

Kan en lösning nås genom att använda olika strategier? 

 

När detta skulle bedömas utgick analysen från de olika strategier som presenterades i avsnitt 

3.2, framtagna av Lester (1996).  Analysen uteslöt dock delvis punkt fem (logiskt tänkande, till 

exempel använda uteslutningsmetod). Detta gjordes eftersom Taflin (2007) menar att en uppgift 

som erbjuder information som medför att enbart uteslutning kan ge en lösning kan likställas 

med en rutinuppgift där det tillhandahålls en given procedur. Till studiens andra frågeställning 

sammanställdes det sedan också vilka olika strategier som presenteras i läroböckerna och i 

vilken utsträckning eleverna får öva på uttalade strategier respektive i vilken utsträckning de 

själva måste välja en strategi. I det skedet låg endast de äkta problemen till grund för analysen. 

 

Introduceras matematiska idéer i uppgiften? Vilka? 

 

Vid undersökningen gick det inte att fastställa exakt vilka specifika matematiska idéer som 

skulle användas vid ett problem eftersom det kan variera vilket arbetssätt och strategi en elev 

väljer att angripa ett matematiskt problem med. Av den anledningen tog analysen endast hänsyn 

till vilken/vilka generella matematiska idéer som gick att utläsa från uppgiften, det vill säga 

procedurer, strategier, konventioner, begrepp och formler. Både Schoenfeld (1991) och Taflin 

(2007) lägger fram argument för att det ska finnas med flera olika matematiska idéer och av 

den anledningen klassades de uppgifter som enbart introducerar en matematisk idé inte som ett 

äkta problem. 

 

Kan uppgiften leda till nya problem konstruerade av eleven? 

 

Här fokuserade analysen på att kolla huruvida det aktuella problemet skulle kunna gå att 

använda som grund för ett nytt liknande problem. Går det att anpassa så att det blir 

enklare/svårare utan att tappa de matematiska idéerna eller utan att det blir för svårtolkat? 

Senare, i analysen utifrån studiens andra frågeställning, kollades det även i vilken utsträckning 

eleverna faktiskt uppmanas till att konstruera egna problem (framgår av de analytiska frågorna). 

5.3.2 Uppgiftsanalys och bearbetning av data 

För att få en god struktur på datainsamlingen delades den upp i flera steg och läroböckerna 

analyserades inte parallellt utan en i taget. Till att börja med analyserades alla de uppgifter som 

enligt läroboken hör till problemlösning. Därefter analyserades övriga uppgifter i boken som 
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av lärarhandledningen bedöms vara av problemkaraktär. I dessa skeden användes de analytiska 

frågorna som har sin utgångspunkt i Haylock (1997), Schoenfeld (1991) och Taflin (2007), se 

frågeställning ett, följdfrågor 1.2.1–1.2.6. Detta skedde enligt den beskrivning som getts i 

avsnitt 5.3.1. Inledningsvis analyserades uppgifterna utifrån de två första analytiska frågorna 

(frågeställning ett, följdfrågor 1.2.1 och 1.2.2). Kunde någon av dessa besvaras med ”Ja” 

klassificerades en uppgift direkt som en rutinuppgift. De uppgifter som kunde lösas enbart 

genom att använda uteslutningsmetod klassades också som rutinuppgifter utifrån bedömningen 

att de tillhandahåller en lösning i den information som finns i uppgiften. De uppgifter som 

besvarades med ”Nej” på dessa två frågor fortsattes att analyseras utifrån de övriga fyra 

analytiska frågorna som var kriterierna för äkta problem (frågeställning ett, följdfrågor 1.2.3–

1.2.6). De uppgifter som uppfyllde samtliga av dessa fyra krav kommer i fortsättningen att 

benämnas ”äkta problem” medan de uppgifter som inte klassades som rutinuppgifter men inte 

heller uppfyllde alla kraven för äkta problem kommer benämnas ”problemliknande uppgifter” 

(se Figur 5.2). Vid analysen av varje enskild uppgift användes både lärobok och 

lärarhandledning parallellt eftersom det i lärarhandledningen kan framgå att läraren ska arbeta 

med vissa uppgifter på ett särskilt sätt. Även om läroboken, till exempel, inte ger eleven en 

given procedur så kan lärarhandledningen uppmana läraren till att ge eleverna tips eller 

information som kan leda till bedömningen att eleverna får tillgång till en procedur. Då analysen 

av alla problemlösningsuppgifter i läroboken var gjord analyserades samtliga benämnda 

problemuppgifter som tillkom genom lärarhandledningen. Detta skedde enligt samma procedur 

som de i läroboken. 

 

I analysskedet samlades en relativt stor mängd data in. För att effektivisera sammanställningen 

av all data, samt att minimera risken för att läsa av datan fel, sammanställdes resultaten av 

samtliga analyserade uppgifter i en tabell, se Tabell 5.1. En lång analys där en stor mängd data 

bearbetas kan innebära att de uppgifter som analyseras i början inte resulterar i samma 

bedömning som de uppgifter som analyseras i slutet, även om de egentligen uppfyller samma 

kriterier (Stukát, 2011). För att minimera risken för en ojämn analys och ett missvisande resultat 

genomfördes därför analysen två gånger. 

 
Tabell 5.1. Tabell som användes för att sammanställa analys av uppgifter utifrån följdfrågorna 

1.2.1–1.2.6 som skapats med grund i Haylock (1997), Schoenfeld (1991) och Taflin (2007). 
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När samtliga uppgifter som kallas problem av läromedlet hade analyserats användes läroboken 

och lärarhandledningen tillsammans för att besvara de analytiska frågorna som utformats för 

att ge svar på studiens andra frågeställning (fråga 2.1–2.4). Även denna data skrevs in i två 

övergripande tabeller för att göra det överskådligt och lätt att läsa av och sammanställa. Dessa 

tabeller visas i Tabell 5.2 och 5.3. Tabellen som visas i Tabell 5.2 utgår från den teori som 

presenterades i avsnitt 3.3 om hur problemlösningsförmågan utvecklas. Denna analys utgick 

endast från de äkta problemen. De strategier som finns i Tabell 5.3 och som studien utgick från 

är de som presenterats av Lester (1996), se avsnitt 3.2. Här kollades det hur läroböckerna är 

uppbyggda kring presentationen av de olika problemlösningsstrategierna; om eleven får möta 

dem kontinuerligt under bokens gång, om de presenteras i början eller i slutet av boken. Det var 

även intressant att se hur många äkta problem som eleverna fick möta i samband med varje 

enskild strategi eftersom det påverkar den totala slutsatsen.  

 
Tabell 5.2. Tabell för sammanställning av datan kopplat till studiens andra frågeställning. Här 

sammanställdes hur många av de äkta problemen som uppmanar eleverna att diskutera, skapa 

egna problem, lösa problemet på flera sätt samt hur många av de äkta problemen som innebär 

att eleven får träna på en specifik strategi. Dessa kriterier utgick från den forskning som 

presenteras i avsnitt 3.3. 

 

 
Tabell 5.3. Tabell för sammanställning av analys av studiens andra frågeställning om 

problemlösningsstrategier. Samtliga strategier utgår från Lester (1996). 
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Exempel på uppgiftsanalys 

 

För att öka studiens reliabilitet, det vill säga att studien ska kunna utmynna i samma resultat om 

den genomförs av någon annan, ges nedan ett komplett exempel på hur en fullständig analys av 

en uppgift såg ut i studien. Uppgiften i exemplet är en av de uppgifter som finns under 

problemlösning i Matematikboken Beta. I detta fall uppfyller uppgiften samtliga krav enligt 

Haylock (1997), Schoenfeld (1991) och Taflin (2007). Denna uppgift klassades därmed utifrån 

analysen som ett äkta problem. Därefter följer Figur 5.2 som ger en schematisk bild över hur 

analysen gick till. Exempel på uppgifter som bedömdes vara rutinuppgifter respektive 

problemliknande uppgifter finns i Bilaga 1. 

 

Uppgift:  Kapitel 5, problemlösning, uppgift nr. 6 

”Elin har tre gånger så många kaniner som Tim. Tillsammans har de 32 kaniner. Hur många 

kaniner har var och en?” (Undvall och Melin, 2012, s. 252). 

 

Tillhandahålls en given procedur som garanterar en lösning? 

Nej 

 

Kan eleven lösa uppgiften genom att ”kopiera” metoden från ett exempel i boken? 

Nej 

 

Är uppgiften lätt att förstå?  

Ja. Frågan är tydlig. Förekommer inga ord eller begrepp som är obekanta för eleven. 

 

Kan en lösning nås genom att använda flera olika strategier? 

Ja. Eleven kan gissa och pröva, lösa med ekvation, göra tabell eller rita en bild. 

 

Introduceras matematiska idéer? Vilka? 

Ja. Procedurer som multiplikation, division, addition. Strategier då eleven får träna på att 

använda dem då boken inte beskriver hur en specifik strategi ska användas för den specifika 

uppgiften. 

 

Kan uppgiften leda till nya problem konstruerade av eleven? 

Ja. Uppgiften skulle kunna omformuleras och anpassas, både till enklare eller svårare. Eleven 

skulle förslagsvis kunna ändra antalet djur, förhållandet mellan de två personerna eller ändra 

antalet personer. 
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Figur 5.2. Schema över analys av matematiska uppgifter i läroboken och lärarhandledningen. 

5.4 Etiska överväganden 

Inom forskning och studier står de personer som driver forskningen inför en rad etiska 

ställningstaganden och det finns fyra huvudprinciper vilka behöver uppfyllas. Kravet om 

samtycke handlar om att personer som deltar i studien ska lämna in sitt samtycke till 

deltagandet, detta gäller särskilt då det handlar om ett aktivt deltagande, till exempel intervjuer. 

Detta krav innebär också att informationslämnare eller personer som deltar på annat sätt har 

rätten att avbryta sitt deltagande närhelst hen vill utan att forskaren försöker påverka beslutet. 

Vidare ställs krav på att de parter som deltar ska ha fått information om studiens utförande och 

syfte samt deras roll i studien och villkoren kring detta. Det ställs också krav på konfidentialitet, 

vilket betyder att deltagande parter ska kunna lita på att ingen personlig information av etiskt 

värde kommer lämnas ut, dessa ska ej kunna identifieras genom den information som lämnas i 

studierapporten och forskarna bör skriva under en tystnadsplikt. Sista kravet handlar om 

nyttjande, vars innebörd är att de uppgifter som lämnas av deltagare endast får användas för 

ändamål inom forskningen (Vetenskapsrådet, 2017). I denna studie var inte hänsyn till dessa 

fyra krav nödvändig då ingen data som omfattas av någon av dessa krav samlades in. 

Författarnas namn skulle kunna ses som personlig information men i och med att detta är 

offentliga handlingar, som lämnas ut både på det trycka läromedlet och förlagets hemsida, 

bedömdes det att dessa inte behövde avidentifieras. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer sammanställningen av all insamlade data redogöras i form av tabeller 

och diagram. Hur resultatet kan tolkas i förhållande till tidigare forskning diskuteras senare i 

kapitel sex. Kapitlet indelas i tre avsnitt, vardera med syftet att besvara varsin av studiens 

frågeställningar. Texten kommer i varje avsnitt först redogöra för totala antalet uppgifter samt 

hur många av dessa som analyserats. En förklaring av hur många uppgifter som direkt 

klassificerades som rutinuppgifter ges. Därefter redovisas resultatet av analysen utifrån de fyra 

sista kriterierna. De fyra kriterierna, vilka uppgifterna analyserades utifrån, är de som 

framställdes i avsnitt 3.4 med utgångspunkt från Schoenfeld (1991) och Taflin (2007). 

6.1 Omfattning av problemuppgifter i läromedlen 

6.1.1 Matematikboken Beta 

Elevboken innehåller totalt 1374 matematiska uppgifter. Av dessa uttrycks tydligt 87 stycken 

som problemlösningsuppgifter. Eftersom lärarhandledningen även uttrycker att 

problemlösningsförmågan utvecklas när eleverna arbetar med fördjupningsuppgifterna i boken 

analyserades även dessa, totalt 41 stycken. I boken analyserades alltså totalt 128 matematiska 

uppgifter.  Den tillhörande lärarhandledningen innehåller 1377 uppgifter varav 29 stycken 

uttrycks som matematiska problem. Tillsammans med uppgifterna i läroboken analyserades 

därmed 157 uppgifter. Av dessa klassades 32 stycken direkt som rutinuppgifter där tolv av 

uppgifterna tillhandahåller en given procedur och 22 stycken kan lösas genom att kopiera 

metoden från ett exempel i boken (2 uppgifter uppfyllde båda). 31 av rutinuppgifterna finns i 

läroboken; 17 stycken bland fördjupningsuppgifterna och 14 stycken bland 

problemlösningsuppgifterna. I lärarhandledningen är det en uppgift av de som analyserades 

som bedömdes som en rutinuppgift. Med detta bortfall blev det slutligen 125 uppgifter som 

analyserades vidare enligt de följdfrågorna som utformats utifrån Schoenfeld (1991) och Taflin 

(2007), se frågeställning 1, följdfråga 1.2.3–1.2.6. 

 

 I Figur 6.1 redovisas hur stor andel av de 125 uppgifterna som uppfyller de fyra kriterierna för 

äkta problem. Längst till vänster avläses att hela 99,2 % bedömdes som lätta att förstå, vilket 

motsvarar 124 uppgifter. Analysen av varje enskild uppgift visade att uppgifterna består av ett 

väldigt enkelt språk och endast ett fåtal av uppgifterna kompletteras med en bild i boken. Även 

122 stycken (97,6 %) av uppgifterna introducerar till fler än en matematisk idé och ur analysen 

kunde tydligt urskiljas att de vanligast förekommande matematiska idéerna är ”procedurer” och 

”strategier” medan den matematiska idén ”formel” endast förekommer åtta gånger. Figuren 

visar även att nästintill alla uppgifter, 94,4 % som innebär 118 stycken, kan leda till nya 

problem. Däremot syns en tydlig minskning på uppfyllande av kravet att uppgifterna ska kunna 

lösas med flera olika strategier. Endast 75 av de 125 analyserade uppgifterna bedömdes uppfylla 

detta krav, vilket motsvarar 60 %.  
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Figur 6.1. Andel av analyserade uppgifter totalt i Matematikboken Beta som uppfyller de olika 

kriterierna för äkta problem. n=125. 

 

Totalt gav analysen att 65 uppgifter (41,4 %) kan klassas som äkta problem och att hela 60 

stycken (38,2 %) av de totalt 157 matematiska uppgifterna inte uppfyller samtliga krav för äkta 

problem utan endast bedömdes som problemliknande uppgifter. Av de 65 äkta problemen finns 

sex stycken av dem bland fördjupningsuppgifterna och 43 av dem bland de uppgifter i 

läroboken som läromedlet själv tydligt uttrycker som problemlösning och således tillkommer 

16 äkta problem genom lärarhandledningen. 48 av de problemliknande uppgifterna var i 

läroboken och tolv stycken i lärarhandledningen. Andelen äkta problem, problemliknande 

uppgifter och rutinuppgifter av de samtliga 157 som analyserades visas med ett cirkeldiagram 

i Figur 6.2. 

 

 
Figur 6.2. Fördelning av uppgiftstyper bland samtliga uppgifter i Matematikboken Beta 

(lärobok + lärarhandledning) som av läromedlet kallas problem. n=157. 
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Intressant är också att se hur stor andel av hela läromedlet som bedöms vara problemlösning 

och hur stor andel som faktiskt är det enligt analysen. Detta visar Figur 6.3, till vänster först hur 

stor andel som läromedlet menar är problemuppgifter och till höger sedan hur stor andel som 

bedöms vara äkta problem enligt studiens analys. Enligt läromedlet själv är det 157 matematiska 

problem av totalt 2751 uppgifter (lärobok + lärarhandledning). Detta motsvarar 5,7 % av det 

totala innehållet, det vill säga lite mer än en tjugondel. Efter analysen blev antalet äkta problem 

reducerat till 65 stycken, vilket i sin tur endast utgör 2,4 % av det totala innehållet, alltså något 

mindre än en fyrtiondel. Analysen visade att läroboken innehöll 49 äkta problem istället för 128 

av totalt 1374 uppgifter, vilket innebär en andel på 3,6 % istället för 9,3 % (Figur 6.4). I 

lärarhandledningen skulle det finnas 29 problem (2,1 % av 1377 uppgifter) men visade sig bara 

innehålla 1,2 %, det vill säga 16 stycken (se Figur 6.5). 

 
Figur 6.3. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i läroboken och 

lärarhandledningen enligt läromedlet. Cirkeldiagrammet till höger anger andelen 

problemuppgifter i läroboken och lärarhandledningen enligt studiens analys. n=2751. 

 

Figur 6.4. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i läroboken enligt 

läromedlet och cirkeldiagrammet till höger anger andelen problemuppgifter i läroboken enligt 

studiens analys. n=1374. 
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Figur 6.5. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i lärarhandledningen 

enligt läromedlet och cirkeldiagrammet till höger anger andelen problemuppgifter i 

lärarhandledningen enligt studiens analys. n=1377. 

6.1.2 Koll på matematik 

Koll på matematik som är indelad på två böcker, en per termin, innehåller totalt 1375 uppgifter, 

635 på höstterminen och 740 på vårterminen. I läroboken 5A (hösttermin) kallas 95 av dem 

problemuppgifter och i 5B (vårterminen) kallas 60 stycken för problemuppgifter. Totalt menar 

alltså läromedlet att eleverna får arbeta med 155 matematiska problem i läroboken under ett 

läsår. Till varje lärobok tillhör även en lärarhandledning och genom dessa tillkommer 

tillsammans 508 uppgifter, av vilka 17 stycken benämns som matematiska uppgifter som kräver 

att eleverna utnyttjar sin problemlösningsförmåga. Sammanlagt, inklusive både läroböcker och 

lärarhandledningar, får eleverna arbeta med 1883 uppgifter där totalt 172 stycken kallas 

matematiska problem. Analysen gav dock att 21 uppgifter ger eleven en given procedur och vid 

14 uppgifter kan eleven kopiera metoden från ett exempel för att lösa uppgiften. Totalt var det 

30 uppgifter av de 172 analyserade som kategoriserades som rutinuppgifter vilket medförde att 

142 uppgifter analyserades vidare utifrån kriterierna för äkta problem, frågeställning ett, 

följdfråga 1.2.3–1.2.6. Av rutinuppgifterna finns en av dem i lärarhandledningarna och 29 

stycken i läroböckerna (18 st. i 5A och 12 st. i 5B). 

 

Figur 6.6 visar hur stor andel av samtliga analyserade uppgifter som klarar av kraven för äkta 

problem. Nästan samtliga uppgifter bedömdes som lätta att förstå, 139 av 142 stycken 

motsvarande 97,9 %. Det är tydligt vad som efterfrågas i uppgifterna, meningarna i 

textuppgifterna innehåller inte överflödig information och språket innehåller inga obekanta 

matematiska termer eller begrepp. Läromedlet har väldigt få bilder till de matematiska 

problemen och de bilder som förekommer är av sådan karaktär att de varken förtydligar 

uppgiften eller kan bidra till missförstånd, så kallade ”decorative pictures” (Brändström, 2005). 

Fortsättningsvis bedömdes att 134 av de analyserade uppgifterna kan leda till nya problem 

konstruerade av eleverna själva (94,4 %) och 89,4 % (127 st.) av uppgifterna introducerar till 

flera viktiga matematiska idéer där de vanligaste är ”procedurer” och ”strategier”. Även 
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”konventioner” introduceras i relativt stor utsträckning. Också ”begrepp” introduceras vid cirka 

30 uppgifter medan endast tre uppgifter introducerar till den matematiska idén ”formler”. Till 

sist visar diagrammet att andelen uppgifter som kan lösas med flera olika strategier är 

förhållandevis låg i jämförelse med de övriga tre kriterierna. Det är endast 94 av de 142 

uppgifterna som uppfyller detta vilket utgör en andel på 66,2 %. 

 
Figur 6.6. Andel av analyserade uppgifter i Koll på matematik (läroböcker och 

lärarhandledningar) som uppfyller kraven för äkta problem. n=142. 

 

Analysen gav att totalt 93 stycken (54,1 %) av de 172 analyserade uppgifterna kan benämnas 

äkta problem. Av dessa 93 äkta problem finns 85 av dem i läroboken (55 st. i 5A och 30 st. i 

5B) och åtta stycken i lärarhandledningarna, samtliga bland testerna. Sammanlagt är det 49 

uppgifter (28,5 %) som inte uppfyller alla kraven för äkta problem och således bedömdes som 

problemliknande uppgifter; 22 stycken i läroboken 5A, 19 stycken i läroboken 5B och åtta 

stycken i lärarhandledningarna. De 30 rutinuppgifterna gav andelen 17,4 % (Figur 6.7). 

 

 
Figur 6.7. Fördelning av uppgiftstyper bland samtliga uppgifter i Koll på matematik som av 

läromedlet kallas problem. n=172. 
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En total mängd äkta problem på 93 stycken motsvarar en total andel problemlösning på 4,9 % 

av läromedlets samtliga 1883 uppgifter. Läromedlet själv anser att andelen problemuppgifter 

nästan är det dubbla, nämligen 9,1 % då de uttrycker att eleverna får möta 172 matematiska 

problem (Figur 6.8). Läroböckerna enskilt har 6,2 % (85 av 1375 uppgifter) 

problemlösningsuppgifter men har enligt läromedlet själv hela 155 problemlösningsuppgifter 

motsvarande 11,3 % av helheten (Figur 6.9). Slutligen skulle lärarhandledningarna tillsammans 

innehålla 3,3 % problemuppgifter om samtliga 17 av de uppgifter som uttrycks som problem 

skulle uppfylla kraven för äkta problem. Analysen visade dock bara åtta stycken äkta problem, 

vilket motsvarar andelen 1,6 % (Figur 6.10). 

 

Figur 6.8. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i läroboken och 

lärarhandledningen enligt läromedlet och cirkeldiagrammet till höger anger andelen 

problemuppgifter i läroboken och lärarhandledningen enligt studiens analys. n=1883. 

 

Figur 6.9. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i läroboken enligt 

läromedlet och cirkeldiagrammet till höger anger andelen problemuppgifter i läroboken enligt 

studiens analys. n=1375. 
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Figur 6.10. Cirkeldiagrammet till vänster visar andelen problemuppgifter i lärarhandledningen 

enligt läromedlet och cirkeldiagrammet till höger anger andelen problemuppgifter i 

lärarhandledningen enligt studiens analys. n=508. 

6.2 Komponenter för utveckling av problemlösningsförmågan i 

läromedlen 

I följande avsnitt redovisas resultatet av datan kopplat till studiens andra frågeställning (se 

5.3.1). Till att börja med redogörs analysen av vilka strategier som eleverna får möta i 

läroböckerna, var de presenteras och i vilken utsträckning eleverna får träna på dem. 

Anledningen till att detta redovisas först är att den forskning om problemlösningsförmågan som 

redovisas i avsnitt 3.2 alla har en bred repertoar av problemstrategier som en gemensam 

nämnare. Problemlösningsstrategierna har därmed en ytterst central roll då det handlar om att 

utveckla problemlösningsförmågan (Ahlberg, 1992; Haylock, 1997, Lester, 1996; Lithner, 

2008; Schoenfeld, 1991; Sidenvall, 2015; Sumpter, 2014). Därefter fortsätter avsnittet med att 

redogöra för i vilken utsträckning de äkta problemen i läromedlen innehåller komponenter som 

av tidigare forskning är en viktig del av problemlösningsförmågan.  

6.2.1 Matematikboken Beta 

I Matematikboken Beta får eleverna arbeta med problemlösning efter varje kapitel. 

Problemlösningen presenterar en problemlösningsstrategi och visar hur den kan användas med 

ett exempel, därefter följer åtta uppgifter där eleverna får träna på att använda den specifika 

strategin. Tabell 6.1 visar vilka strategier eleverna får möta och träna på att använda i 

Matematikboken Beta, hur många av alla de uppgifterna som av läromedlet kallas för problem 

och sist hur många av dem som enligt analysen är äkta problem. Samtliga strategier är de som 

presenteras av Lester (1996), se avsnitt 3.2. Strategier som i Tabell 6.1 kommenteras med ”Nej” 

i kolumn två dyker aldrig upp i boken men det bör påpekas att strategin ”välja räkneoperationer” 

ändå kan anses behandlas i och med att eleverna under hela bokens gång får bekanta sig med 

olika räknesätt och får utveckla kunskap om när och hur de ska användas. I problemlösningen 

efter kapitel ett presenteras tre olika strategier på en gång; rita en bild, gissa och pröva samt 
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söka och hitta mönster. Boken uttrycker att dessa strategier presenterades i Matematikboken 

Alfa (boken för åk 4). Inget exempel ges därför på hur strategierna används och boken innehåller 

inga uppgifter där eleverna specifikt får träna på att använda dem. Vid samtliga åtta 

efterföljande uppgifter under problemlösningsavsnittet måste eleverna istället själva välja och 

värdera vilken av de tre strategierna som lämpar sig bäst för uppgifterna. Avsnittet innehåller 

flera äkta problem men eftersom ingen av dessa är utformade så att eleverna uttalat får träna på 

att använda en specifik strategi fördes dessa ej in i Tabell 6.1. Boken presenterar även strategin 

”tabell, lista och diagram”; stolp- och stapeldiagram samt linje- och cirkeldiagram under kapitel 

tre på sidorna 112 respektive 122 medan att använda sig av tabeller presenteras i samband med 

problemlösningen efter kapitel två. Eleverna får träna på att använda sig av och läsa av de olika 

diagrammen i 46 uppgifter, men ingen av dessa uttrycks som problem. Under avsnittet 

problemlösning efter kapitel två, där eleven får bekanta sig med tabeller, är det åtta uppgifter 

som kallas problem. Av dessa är det dock endast två som uppfyller kraven för äkta problem och 

resterande sex faller under kategorin rutinuppgifter. I problemlösningen som följer efter kapitel 

tre presenteras eleverna för strategin ”steg-för-steg” där eleverna först får ta del av en 

exempeluppgift med lösning där strategin används. Av dessa är det dock endast två som 

uppfyller kraven för äkta problem och resterande sex faller under kategorin rutinuppgifter. I 

problemlösningen som följer efter kapitel tre presenteras eleverna för strategin ”steg-för-steg” 

där eleverna först får ta del av en exempeluppgift med lösning där strategin används. De får 

sedan själva träna på att tillämpa strategin vid åtta uppgifter kallade problem, varav fem stycken 

kan klassas som äkta problem utifrån analysen. Den sista problemlösningsstrategin som 

presenteras i Matematikboken Beta är ”tänka logiskt”, som eleven får bekanta sig med i 

problemlösningsavsnittet i kapitel fyra. Även här visas först en exempeluppgift med lösning 

följt av åtta uppgifter där eleven ska träna på att finna lösningar genom att använda sig av den 

givna strategin. I detta avsnitt var det tre uppgifter som bedömdes vara äkta problem. I 

problemlösningsavsnitten i kapitel fem och sex möter eleverna totalt 16 uppgifter som kallas 

problem där eleverna själva ska värdera och välja bland de totalt sex strategierna som de har 

fått bekanta sig med för att finna en lösning. I kapitel fem ger läroboken åter en presentation 

(lista i punktform) av alla de strategier som har presenterats. Däremot ges inga exempel på hur 

de kan användas. I kapitel sex ges ingen information om vilka strategier eleven kan använda. 

Av de 16 uppgifterna i dessa kapitel som benämns problem var det elva stycken som kan 

kategoriseras som äkta problem. 
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Tabell 6.1. Sammanställning av de problemlösningsstrategier som presenteras i 

Matematikboken Beta. Strategierna kommer från Lester (1996). 

 

Av samtliga 65 äkta problem i Matematikboken Beta (se avsnitt 6.1.1), inklusive lärobok och 

lärarhandledning, är det alltså vid tio av dem som eleverna får veta vilken strategi de ska 

använda sig av. Detta motsvarar 15,4 %, vilket visas i Figur 6.11. Antalet äkta problem där 

eleverna istället behöver kunna värdera och välja strategi på egen hand är således 55 stycken 

(84,5 %). I Figur 6.11 kan också avläsas att läromedlet uppmanar till att eleverna ska diskutera 

sina lösningar vid 21,5 % (14 st.) av de äkta problemen. Alla dessa 14 är ”veckans problem-

uppgifter” som finns i slutet på varje läxa i slutet av läroboken. Inget äkta problem efterfrågar 

att eleverna ska lösa det på fler än ett sätt och inte heller uppmanas eleverna vid ett enda äkta 

problem att konstruera ett eget problem av liknande slag. 
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Figur 6.11. Andel äkta problem som innehåller komponenter för utveckling av 

problemlösningsförmågan. n=65. 

6.2.2 Koll på matematik 

På uppslaget ”Välj bland förmågorna”, som återkommer tre gånger per kapitel i läroboken, 

återfinns uppgifter som benämns problemlösningsuppgifter. I kapitel fem (sista kapitlet i bok 

5A) är dessutom problemlösning en del av huvudinnehållet. Den första 

problemlösningsstrategin som eleverna presenteras för i boken är ”tabeller, listor och diagram”. 

Eleverna får bekanta sig med tabeller i kapitel fyra och sedan med cirkeldiagram i kapitel tio 

(se Tabell 6.2). Boken presenterar däremot inte stapeldiagram eller linjediagram. Antalet 

uppgifter där eleverna uttalat får träna på att skapa eller tolka tabeller och cirkeldiagram är 68 

stycken. Av dessa benämns sex stycken som problemuppgifter (alla i kapitel tio) och analysen 

visade att samtliga av dem också kan klassas som äkta problem. I kapitel fem presenterar boken 

flera problemlösningsstrategier; rita en bild, gissa och pröva, söka och hitta mönster samt arbeta 

baklänges. De första tre nämns dock bara, boken erbjuder inga exempel som visar hur de kan 

användas och den innehåller inga uppgifter där eleverna uttalat får träna på att använda dem. 

Det är endast i samband med strategin ”arbeta baklänges” som eleverna får träna på hur strategin 

kan tillämpas. Boken innehåller totalt fem sådana uppgifter och genom analysen kunde 

fastställas att tre av dem var äkta problem. Strategin ”söka och hitta mönster” återkommer dock 

i kapitel sex (första kapitlet i bok 5B) och här får eleverna möjlighet att träna på att tolka och 

hitta mönster. Vid totalt 33 uppgifter uttrycker boken att strategin ska användas och av dessa 

kallar läromedlet tio av dem för problemuppgifter. Analysen gav dock resultatet att inget av 

dessa tio är äkta problem. Sista problemlösningsstrategin som eleverna presenteras för i boken 

är ekvationer, vilket tas upp i kapitel tio, det vill säga lärobokens sista kapitel. Boken erbjuder 

eleverna möjlighet att specifikt träna på strategin vid 35 uppgifter, varav sex kallas problem. 

Även här visade det sig efter analysen att ingen av dessa är äkta problem. Även i denna bok får 

eleverna kontinuerligt utveckla kunskap om olika räknesätt, hur och när de används och hur de 



41 
 

hör samman och därav kan det bedömas att strategin ”välja räkneoperationer” finns med även 

om den aldrig uttalat tas upp. 

Tabell 6.2. Sammanställning av de problemlösningsstrategier som presenteras i Koll på 

matematik 5A och 5B. 

 

Totalt nio äkta problem, som ger eleverna möjlighet att träna på specifika strategier, utgör en 

andel på 9,7 %  - nästan en tiondel av samtliga 93 äkta problem som eleverna möter, vilket 

betyder att eleverna vid 84 av de äkta problemen måste välja strategi själv (90,3 %). I denna 

lärobok uppmanas eleverna dessutom vid 17 av de äkta problemen att själv skapa ett 

matematiskt problem liknande det de just löst, vilket motsvarar 18,3 %. Vidare uppmanas 

eleverna att diskutera strategier och lösningar vid fem av dem (5,4 %) men får aldrig 

uppmaningen att lösa ett och samma problem på flera olika sätt (se Figur 6.12). 

  
Figur 6.12. Andel äkta problem som innehåller komponenter för utveckling av 

problemlösningsförmågan. n=93. 
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6.3 Skillnader mellan läromedlen 

Slutligen kan en jämförelse mellan de två läromedlen göras. I Figur 6.13 syns hur många, av de 

analyserade uppgifterna, som klassades som äkta problem, problemliknande uppgifter samt 

rutinuppgifter i de två läromedlen. Totalt skulle, enligt läromedlen själva, Koll på matematik 

innehålla 172 problemuppgifter och Matematikboken Beta 157 stycken.  Den genomförda 

analysen visade att Koll på matematik innehöll betydligt fler äkta problem än Matematikboken 

Beta med sina 93 gentemot 65 stycken. De problemliknande uppgifterna var däremot något fler 

i Matematikboken Beta medan antalet rutinuppgifter nästan var samma, det skiljde endast två 

stycken i antal. I Koll på matematik utgjorde de äkta problemen 4,9 % av bok och 

lärarhandledning tillsammans medan de i Matematikboken Beta motsvarade 2,4 %. 

 
Figur 6.13. Antal uppgifter av olika kategorier av analyserade uppgifter i båda läromedlen. 

n=329 

 

Genom att använda en ꭓ²-uträkning kunde det räknas ut huruvida de angivna värdena i Figur 

6.13 innebär en statistisk signifikant skillnad. Vid införande av de olika parametrarna i en tabell 

blev det två rader med tre kolumner (se Tabell 6.3), vilket innebär frihetsgraden (Df) 2. Vid en 

signifikansnivå på 5 % och två frihetsgrader är det kritiska ꭓ²-värdet 5.99 (Stukát, 1993). Genom 

uträkning med den angivna formeln ꭓ²= ∑(O-F)²/F, där O  =observerat värde och F = förväntat 

värde, blev ꭓ²-värdet i detta fall 5.46, det vill säga mindre än det kritiska ꭓ²-värdet 5.99. Detta 

innebär att de skillnader i resultatet som redovisas i Figur 6.13 inte innebär en statistisk 

signifikant skillnad (Stukát, 1993). Fullständig uträkning ges i Bilaga 2. 

 

 Äkta problem Problemliknande 

uppgifter 

Rutinuppgifter  

Koll på  

matematik 

O = 93 

F = 82,6 

O = 49 

F = 57 

O = 30 

F = 32,4 

 

172 

Matematikboken 

Beta 

O = 65 

F = 75,4 

O = 60 

F = 52 

O = 32 

F = 29,6 

 

157 

 158 109 62 329 

Tabell 6.3. Tabell över observerade och förväntade värden av de tre olika uppgiftstyperna. 
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Vid en jämförelse i andelar av fördelningen av olika typer av uppgifter (av samtliga 

analyserade) syns att de äkta problemen i Koll på matematik är nästan 55 % av alla uppgifter 

som kallas problem. De problemliknande uppgifterna är 28,5 % och antalet uppgifter som 

framkom genom analysen utgör 17,4 %. De motsvarande andelarna i Matematikboken Beta är 

41,4 %, 38,2 % och 20,4 %. Koll på matematik hade alltså både högre antal uppgifter som var 

äkta problem och en högre andel av de påstådda problemen som faktiskt var äkta problem (se 

Figur 6.14). 

 

 
Figur 6.14. Andel uppgifter av olika kategorier av analyserade uppgifter i båda läromedlen. 

n=329 

 

Då det gäller studiens andra frågeställning visar Figur 6.15 att ingen av läromedlen innehåller 

samtliga komponenter som enligt forskningen behövs för att utveckla 

problemlösningsförmågan (avsnitt 3.3). Inte vid något äkta problem, i något av läromedlen, ska 

eleverna lösa uppgiften på fler än ett sätt. I Matematikboken Beta är det nästan tredubbla antalet 

uppgifter (14 st.) än i Koll på matematik (5 st.) där eleverna ska diskutera sina lösningar. Det är 

nästan samma antal uppgifter i båda läromedlen som uppmanar eleverna att använda en specifik 

strategi. Däremot är det betydligt fler äkta problem i Koll på matematik där eleverna måste 

kunna välja strategi på egen hand. Det är också en utmärkande skillnad mellan läromedlen då 

det kommer till att efterfråga att eleverna ska skapa egna matematiska problem. Medan denna 

komponent återfinns hos 17 äkta problem i Koll på matematik förekommer den inte alls i 

Matematikboken Beta. Sammanlagt innehåller Koll på matematik fyra av fem av de 

problemlösningsutvecklande komponenterna och Matematikboken Beta innehåller tre av dem. 
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Figur 6.15. Antal äkta problem som innehåller komponenter för utveckling av 

problemlösningsförmågan i båda läromedlen. n=158 

 

Vid analys av vilka strategier som presenteras och hur, kunde både en del likheter och skillnader 

urskiljas mellan de två läromedlen (se Tabell 6.1 och 6.2). Båda presenterar strategierna ”rita 

bild”, ”söka och hitta mönster”, ”arbeta baklänges/steg-för-steg” samt ”tabeller, lista eller 

diagram”. I Koll på matematik får eleverna också bekanta sig med ekvationer medan de i 

Matematikboken Beta får möta strategin ”tänka logiskt”. I Koll på matematik får eleverna 

överlag arbeta med betydligt fler uppgifter där de ska träna på att använda en specifik strategi, 

de får även göra det i samband med fler strategier än i Matematikboken Beta. Däremot skiljer 

det sig inte nämnvärt mycket i hur många av dessa uppgifter som kallas problem, 24 stycken i 

Matematikboken Beta och 27 i Koll på matematik. Antalet äkta problem där eleverna får träna 

på en särskild strategi var nästintill samma, nio respektive tio. Enligt det upplägg som 

strategierna presenteras på skiljer sig också tydligt mellan de två läromedlen. I Matematikboken 

Beta presenteras en strategi efter varje kapitel, specifikt i samband med problemlösningsavsnitt, 

där eleverna får träna på att tillämpa den, för att sedan i slutet av boken ge eleverna ett antal 

matematiska problem där eleverna måste välja strategi på egen hand. I Koll på matematik 

däremot, presenteras flera strategier istället samtidigt i mitten av läsåret (slutet på bok 5A) och 

en strategi i läromedlets sista kapitel. Två av strategierna som eleverna får bekanta sig med, 

ekvationer och tabell/lista/diagram, presenteras heller inte uttalat som 

problemlösningsstrategier. Om de två läromedlen bedöms ha nog med äkta problem och 

huruvida de i övrigt har ett innehåll och upplägg som gynnar utvecklingen av 

problemlösningsförmågan diskuteras i kapitel sex. 
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7. Diskussion 

I detta kapitel kommer först studiens resultat att diskuteras med utgångspunkt i den tidigare 

forskning som redovisats i bakgrunden och teorin. Därefter diskuteras studiens metod, dess för- 

och nackdelar samt hur den påverkar resultatets validitet och reliabilitet. Sedan redogörs för hur 

studien påverkar mitt kommande uppdrag som lärare och hur den kan påverka andra verksamma 

lärare. Avslutningsvis följer ett avsnitt där förslag på och tankar kring vidare forskning tas upp. 

7.1 Resultatdiskussion 

Denna studie har syftat till att undersöka hur läroböckerna Matematikboken Beta och Koll på 

matematik som underlag för undervisningen i matematik låter eleverna utveckla 

problemlösningsförmågan. Svenska elevers resultat i 2015 års PISA-undersökning visade att 

just problemlösningsförmågan överlag är låg hos eleverna (Skolverket, 2016). Samtidigt som 

Johansson (2006) fastställer att matematikundervisningen till största del består av räknande i 

läroboken lyfter både Palm et al. (2006) och Jonsson et al. (2014) i sin forskning fram att 

läroböcker i matematik tenderar att innehålla en alldeles för liten andel matematiska problem. 

Utifrån detta blev det därför först intressant att ta reda på hur många matematiska problem som 

läroböckerna innehöll. För studiens relevans valdes det att undersöka detta i två olika läroböcker 

för årskurs fem som, vid studiens tillfälle, användes i två olika skolor. Ett så kallat 

bekvämlighetsurval (Stukát, 2011) resulterade i läromedlet Matematikboken Beta och det 

relativt nya läromedlet Koll på matematik som tillhandahölls av två skolor i en kommun i norra 

Sverige. För att kunna sortera ut mängden matematiska problem fastställdes först en teoretisk 

ram utifrån tidigare forskning inom området. Definitionen av ett matematiskt problem, med 

förutsättningar att utveckla problemlösningsförmågan, utformades utifrån kriterierna som 

framställs av Schoenfeld (1991) och Taflin (2007). Uppgifterna skulle vara lätt att förstå, kunna 

lösas med olika strategier, introducera till matematiska idéer samt kunna leda till nya problem. 

I denna studie kallades uppgifter som uppfyllde detta för äkta problem. Innan uppgifter i 

läroböckerna analyserades utifrån dessa kriterier kollades dock först om de kunde lösas genom 

att kopiera metoden från ett exempel i boken eller om eleverna tillhandahölls en given procedur. 

Detta eftersom Haylock (1997) argumenterar för att uppgifter som kan lösas på ett sådant sätt 

inte kräver något kreativt tänkande och resonemang hos eleverna och därför kan kategoriseras 

som rutinuppgifter. Bland de uppgifter som kallades problem av läromedlen kunde 

analysverktyget sortera bort en betydande del som rutinuppgifter. I Matematikboken Beta 

analyserades totalt 157 uppgifter och av dessa kan hela 32 stycken klassas som rutinuppgifter, 

en andel på 20,4 %. I Koll på matematik analyserades 172 stycken och av dessa är det 30 

uppgifter (17,4 %) som faller inom kategorin rutinuppgifter. Det är svårt att dra några 

generaliserbara slutsatser från detta men det kan ändå ses som en problematik att läromedlen 

verkar ha en syn på problemlösning som i stor utsträckning inte ligger i linje med aktuell 

forskning. Detta resultat från studien gör att det kan funderas över huruvida eleverna faktiskt 

möter uppgifter som utmanar dem kognitivt i nog stor utsträckning. Vidare kan det tolkas som 

en indikation på att problemlösningsförmågan inte ses som den kreativa aktivitet som Lithner 

(2008) beskriver den som. Bland de analyserade uppgifterna som inte faller inom ramen för 
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rutinuppgifter var det ytterligare en stor andel, i båda läromedlen, som inte uppfyller samtliga 

kraven för äkta problem. I Matematikboken Beta var antalet 60 och i Koll på matematik var 

antalet 49. Dessa uppgifter kallades i denna studie för problemliknande uppgifter. De flesta 

problemliknande uppgifterna kunde inte klassas som äkta problem på grund av att de inte kunde 

lösas med hjälp av olika strategier utan bara en, i de flesta fall handlade uppgiften enbart om 

strategin att välja räkneoperationer i flera steg. Detta är intressant i och med att forskare starkt 

hävdar att problemlösningsförmågan främst handlar om förmågan att kunna angripa ett och 

samma problem på olika sätt (Ahlberg, 1992; Haylock, 1997; Lithner, 2008; Mayer, 1998; 

Schoenfeld, 1987). Eftersom det är just detta som de flesta av uppgifterna, som kallas problem, 

saknar kan det tolkas som att läromedlen i stor utsträckning anser att problemlösningsförmågan 

handlar om att kunna välja lämpliga uträkningar, snarare än om att kunna välja bland olika 

strategier och förstå hur de hänger samman. 

 

I sin helhet visade sig Matematikboken Beta innehålla totalt 65 äkta problem av 2751 uppgifter 

(2,4 %) där 49 av dem finns i läroboken. Av 157 analyserade uppgifter är alltså endast 41,4 % 

äkta problem.  Koll på matematik har 93 äkta problem av 1883 uppgifter (4,9 %), varav 83 är i 

läroboken. Andelen äkta problem bland de analyserade uppgifterna är här 54,1 %. Den totala 

andelen äkta problem i förhållande till hela läromedlet är anmärkningsvärt liten, vilket stödjer 

forskningen av Jonsson et al. (2014) och Palm et al. (2006) och det kan ifrågasättas huruvida 

detta verkligen är nog många i och med att problemlösningsförmågan både är ett mål för 

undervisningen i matematik, såväl som ett centralt innehåll (Skolverket, 2018). Initialt kan 

tänkas att problemuppgifterna bör uppta nästan en femtedel av läromedlen i och med att 

matematiken syftar till att utveckla fem matematiska förmågor. Men i och med att Mayer (1998) 

poängterar att baskunskaperna i matematiken ska vara välutvecklade och automatiserade för att 

över huvud taget kunna utveckla problemlösningsförmågan blir det rimligt att rutinuppgifterna 

där olika matematiska procedurer tränas får en övervägande andel plats i läroböckerna. Å andra 

sidan hävdar Häggblom (2013) och Niss & Jensen (2002) att de olika matematiska förmågorna 

är starkt sammanbundna och att problemlösning utvecklar även andra kompetenser inom 

matematiken. Utifrån detta skulle läroböckerna mycket väl kunna innehålla en större andel 

matematiska problem utan att det skulle påverka elevernas baskunskaper negativt. Lester (1994, 

1996) poängterar dessutom att eleverna måste få arbeta med många matematiska problem under 

en lång tidsperiod för att utveckla denna förmåga.  Eftersom han inte specificerar detta vidare 

kan det inte heller utifrån detta avgöras om antalet äkta problem i de två läromedlen är för få 

eller ej. Även om det utifrån tidigare forskning inte går att avgöra huruvida läromedlen 

innehåller nog många äkta problem väcker resultatet i denna studie en viss skepsis gentemot 

läromedlen som ett fullgott underlag för undervisningen. Detta innebär en tydlig problematik i 

dagens skola då Johansson (2006) betonar att matematikundervisningen i de svenska 

klassrummen ofta utgår från läroboken helt och hållet. Eftersom denna studie endast har 

undersökt två av de läromedlen som används går det ej att spekulera i hur elevernas möjligheter 

att arbeta med matematiska problem ser ut i skolor där andra läromedel används. Där 

Matematikboken Beta och Koll på matematik används kan det dock ifrågasättas om eleverna 

faktiskt får de möjligheter de behöver för att kunna utvecklas till goda problemlösare. I ett 

vidare perspektiv kan då också ifrågasättas huruvida eleverna faktiskt ges den likvärdiga 

utbildning som de har rätt till (Skolverket, 2018). För att eleverna ska kunna få ut så mycket 
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som möjligt av de få problem som finns i läroboken blir det viktigt att läraren är väl påläst om 

dem vilket kan återkopplas till Hagland & Åkerstedt (2014) som menar att lärare själva behöver 

lösa matematiska problem innan de presenteras för klassen. Samtidigt ställer detta höga krav 

och kräver mycket tid av läraren och det är förståeligt att detta inte görs då Johansson (2006) 

betonar att de flesta lärare litar på att lärobokens innehåll innebär att samtliga förmågor ges 

plats i och med att förlagen framställer dem så. 

 

I avsnittet ovan diskuterades bland annat att denna studies resultat tyder på att 

problemlösningen till stor del, i båda läromedlen, anses handla om att kunna välja och 

genomföra olika räkneoperationer. Samtidigt går det inte att uteslutande göra den tolkningen i 

och med att båda läromedlen tydligt lyfter fram och presenterar olika problemlösningsstrategier 

och låter eleverna träna på att använda dem. Båda läromedlen låter eleverna möta ett flertal av 

de strategier som Lester (1996) menar att eleverna bör behärska att använda sig av, däremot 

presenteras inte alla just som problemlösningsstrategier i båda läromedlen. I Matematikboken 

Beta får eleverna möta strategierna rita en bild, söka och hitta mönster, gissa och pröva, 

tabell/lista/diagram, tänka logiskt och arbeta baklänges/steg för steg. Här presenteras samtliga 

som strategier att använda sig av vid problemlösning. I Koll på matematik får eleverna möta 

rita en bild, söka och hitta mönster, gissa och pröva, tabell/lista/diagram, arbeta 

baklänges/steg för steg och använda sig av ekvationer. Här presenterades dock inte ekvationer 

och tabell/lista/diagram som en strategi i samband med problemlösning utan dessa får eleverna 

möta som en del av det ”vanliga” innehållet. Ur resultatet kan urskiljas att de två läromedlen 

verkar ha en samstämmig uppfattning om vilka strategier eleverna bör behärska i den aktuella 

årskursen. De verkar även ha en uppfattning om problemlösningsstrategier som stämmer väl 

överens med aktuell forskning då ingen av läromedlen presenterar en strategi som inte finns 

med bland de som läggs fram av Lester (1996). Eftersom två av strategierna som presenteras 

av Lester (1996) inte kallas för problemlösningsstrategier i Koll på matematik är det emellertid 

rimligt att säga att Matematikboken Beta har en syn på problemlösningsstrategier som är något 

mer i linje med aktuell forskning. Ingen av läromedlen presenterade samtliga strategier men då 

bör det tas i beaktande att läromedlen är en del av en serie där det finns ytterligare två läroböcker 

(årkurs fyra och sex). Båda läromedlen uttrycker att en del strategier redan har presenterats i 

boken för årkurs fyra samt att eleverna kommer få möta fler strategier i boken för årskurs sex. 

Utifrån detta anser jag att båda läromedlen presenterar nog många problemlösningsstrategier 

under årskurs fem. Det hade dock varit intressant att se på läroböckerna för samtliga årskurser 

(4–6) för att få en fullgod uppfattning om vilka strategier eleverna får möta och träna på att 

använda. 

 

Sättet strategierna presenteras på skiljer sig mellan de två läromedlen. I Matematikboken Beta 

får eleverna möta en ny strategi efter varje kapitel i boken och sedan träna på att använda den. 

Efter bokens två sista kapitel får eleverna sedan möta matematiska problem där eleverna själva 

får värdera bland de strategier de mött. Taflin (2007) menar att ett upplägg som detta både har 

sina för- och nackdelar. Hon förespråkar inte att eleverna blir uppmanade att använda en 

särskild strategi men lyfter samtidigt att om eleverna ändå får möta problemuppgifter där de 

måste värdera och välja strategi själva kan detta upplägg medföra att eleverna utvecklar 

problemlösningsförmågan. Lester (1996) hävdar däremot att det är exakt enligt detta upplägg 
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som eleverna bör få arbeta för att utveckla förmågan att lösa matematiska problem. Han 

argumenterar för att eleverna måste få möta och enskilt träna på olika strategier innan de möter 

matematiska problem som kräver att de själva avgör vilken strategi som lämpar sig bäst att 

använda. Med detta som utgångspunkt är upplägget i Matematikboken Beta att föredra framför 

det i Koll på matematik. Här får eleverna arbeta med problemlösning tre gånger per kapitel men 

det är först i mitten av läsåret som läromedlet presenterar några av Lesters 

problemlösningsstrategier (1996) och låter eleverna träna på dem specifikt. Detta medför att 

eleverna, på samtliga äkta problem före detta i boken, måste värdera och välja strategi utan att 

faktiskt ha fått skaffa sig kunskap om dem. Därigenom tappar dessa äkta problem en stor del 

av sin förmåga att utveckla elevernas matematiska kunskaper om strategier och hur de hänger 

ihop och kan användas, trots att de uppfyller de fyra kriterierna för äkta problem utifrån Taflin 

(2007) och Schoenfeld (1991). De äkta problem som finns på sidorna ”Välj bland förmågorna” 

i Koll på matematik hade ett innehåll som kunde kopplas till det område som kapitlet just 

behandlat. I Matematikboken Beta, däremot, hade problemlösningsavsnitten ingen tydlig 

koppling till det föregångna kapitlet. Ur detta perspektiv kan det därför också argumenteras för 

att de äkta problemen i Matematikboken Beta ger bättre förutsättningar för att utveckla 

matematiska kunskaper och förmågor. Detta eftersom Taflin (2007) menar att ett upplägg som 

i Koll på matematik ofta innebär att eleverna automatiskt vet hur de ska angripa problemet om 

det inriktar sig på samma matematiska område som eleverna just arbetat med. Alternativt kan 

de få uppfattningen att de måste använda just det arbetssätt som de nyss tränat på och därmed 

gå miste om insikten att problemet kan lösas på flera andra sätt också. I båda läromedlen innebär 

dock upplägget att problemlösning har en återkommande roll i undervisningen, vilket enligt 

Lester (1996) är en grundförutsättning för att elevers problemlösningsförmåga ska utvecklas. 

Utöver detta argumenterar Lester också för att eleverna behöver få arbeta på ett systematiskt 

sätt med problemlösning, vilket enligt honom innebär att eleverna får arbeta med det 

återkommande och att de uttalat får träna på hur arbetet med problemlösning bör läggas upp. 

Denna studie har dock inte undersökt huruvida läromedlen presenterar detta för eleverna och 

därför kan det inte spekuleras kring detta utifrån resultatet. 

  

Resultatet visade däremot att det, i båda läromedlen, var ett lågt antal äkta problem där eleverna 

fick möjlighet att träna på en specifik strategi. I Matematikboken Beta var det endast tio äkta 

problem som uppmanade eleverna att använda en särskild strategi. Därmed skulle eleverna 

själva kunna värdera och välja en strategi vid 55 av de äkta problemen.  I Koll på matematik 

var motsvarande siffra nio och 83. Dessa äkta problem var dessutom inte fördelade bland 

samtliga presenterade strategier. Detta innebär med andra ord att eleverna inte får träna på att 

använda alla strategierna i samband med äkta problem. Detta gör att det väcks vissa tvivel om 

eleverna får träna på de olika strategierna i nog stor utsträckning för att sedan kunna avgöra när 

det passar att använda sig av dem. Samtidigt kan eleverna mycket väl utveckla kunskap om hur 

en viss strategi kan användas även om de inte tränar på detta i samband med äkta problem. 

Problematiken i samband med det blir dock att eleverna eventuellt inte utvecklar en förståelse 

för hur strategin kan användas i samband med just problem utan endast kan använda den i 

samband med rutinmässiga uppgifter. Det här kan emellertid inte avgöras utifrån resultatet på 

denna studie utan blir i detta skede endast spekulationer från min sida. För att ta reda på det 

skulle ytterligare studier behöva genomföras. Det skulle till exempel vara intressant att 
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undersöka om det går att urskilja någon skillnad i elevernas förmåga att värdera och använda 

de olika strategierna beroende på vilka typer av uppgifter de har fått möta när de tränat på dem.  

 

Denna studie hade som fokus att se på hur eleverna får utveckla problemlösningsförmågan 

genom att enbart arbeta med läroboken och lärarhandledningen. Därför var det intressant att 

(utöver antal äkta problem) även undersöka vilka övriga faktorer, som enligt forskning skapar 

möjligheter för att utveckla förmågan, som läromedlen innehöll. För att elever ska få kunskap 

om hur problemlösningsstrategierna hör ihop och hur de kan användas menar Lester (1996) att 

eleverna bör få träna på att nå en lösning på ett matematiskt problem på flera sätt medan Ahlberg 

(1992) och Sidenvall (2015) argumenterar för att eleverna bör få diskutera med varandra och 

med läraren. De menar att det är genom de gemensamma diskussionerna som eleverna verkligen 

får utveckla sin förståelse för hur strategierna kan användas och hur man kan resonera när de 

ska värderas. Diskussionerna skapar förutsättningar för att eleverna får se hur flera olika 

strategier kan användas till samma problem och hur de ska resonera när de använder dem. 

Sumpter (2014) hävdar vidare att eleverna får reflektera över olika strategier och deras för- och 

nackdelar genom att själva konstruera egna problem utifrån de matematiska problem de själva 

löst. Utifrån detta tittade studien både på i vilken utsträckning eleverna uppmanas att lösa en 

uppgift på flera sätt, hur mycket de blir ombedda att diskutera sina lösningar i samband med de 

äkta problemen samt hur ofta de skulle skapa ett eget problem. Resultatet visade att eleverna 

aldrig, i något av läromedlen, behöver finna fler än ett sätt att komma fram till en lösning. 

Genom detta får eleverna alltså inte utveckla förmågan att värdera olika strategier och se 

sammanhanget mellan dem. Detta skulle dock kunna vägas upp av att eleverna får diskutera 

ofta eller att de får konstruera många egna problem. I Koll på matematik uppmanas eleverna att 

diskutera sitt tillvägagångssätt vid fem av de äkta problemen och i Matematikboken Beta vid 

14, vilket motsvarar en andel på 5,4 % i Koll på matematik och 21,5 % i Matematikboken Beta. 

Båda läromedlen uppmanar alltså också till diskussion i relativt liten utsträckning, även om den 

är något högre i Matematikboken Beta. Samtliga äkta problem där eleverna skulle diskutera sina 

lösningar i Matematikboken Beta fanns bland läxorna i boken. Lärarhandledningen uppmanar 

här till att samtliga lösningar ska uppmärksammas, såväl korrekta som felaktiga för att få 

givande diskussioner. Detta kan kopplas till Mouwitz & Emanuelsson (2013) som hävdar att 

detta är en mycket viktig aspekt för att eleverna ska förstå värdet i själva processen som sker 

under arbetets gång och bryta uppfattningen om att det enbart är ett korrekt svar som räknas. 

Detta poängteras inte i Koll på matematik och utifrån denna aspekt kan det därmed 

argumenteras för att elever som arbetar utifrån Matematikboken Beta har bättre förutsättningar 

för att utveckla sin problemlösningsförmåga.   I lärarhandledningen till Koll på matematik 

skrivs det ut att undervisningen bör innehålla såväl individuellt arbete som arbete i grupper eller 

helklass som öppnar upp för diskussioner. Hur arbetet ska fördelas uttrycks däremot inte och 

därför finns risken att eleverna ändå aldrig får chansen att diskutera sina lösningar i samband 

med de äkta problemen. Fortsättningsvis ska eleverna inte konstruera egna problem en enda 

gång i Matematikboken Beta medan de ombeds göra det i samband med 17 av de äkta 

problemen i Koll på matematik. Kopplat till Sumpter (2014) och Taflin (2007) kan följden av 

detta bli att eleverna, och även läraren, går miste om den tillbakablick och reflektion över en 

viss strategi som det kan innebära att formulera egna problem. 
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Tittas då på läromedlen som helhet innehåller Koll på matematik lite fler uppgifter där eleverna 

på något sätt får möjlighet att utveckla sin förståelse för olika problemlösningsstrategier, totalt 

22 stycken medan det i Matematikboken Beta är 14 uppgifter.  Tillsammans med det begränsade 

antalet äkta problem blir dock slutsatsen från denna studies resultat att ingen av läromedlen har 

tillräckliga förutsättningar för att eleverna ska utveckla goda kunskaper om 

problemlösningsstrategier. Studiens slutsats stödjer därmed inte forskningen av Fan & Zhu 

(2007) som menade att läroböckerna, trots ett lågt antal äkta problem, gav eleverna tillräcklig 

kunskap om problemlösningsstrategier. Samtidigt är det svårt att ställa dessa resultat mot 

varandra i och med att olika läroböcker har undersökts i deras och denna studie. För att eleverna 

ändå ska utveckla kunskap och förståelse för olika strategier skulle det krävas att läraren 

noggrant ser över bokens innehåll och upplägg och utifrån det väljer att komplettera 

undervisningen. Detta resultat stödjer därmed tidigare studier inom området, till exempel den 

rapport som gavs ut av Skolinspektionen (2009) och den avhandling som givits ut av Johansson 

(2006). Att eleverna får konstruera egna matematiska problem i Koll på matematik medför 

dock, enligt Sumpter (2014) och Taflin (2007), att läraren kan få en uppfattning om vilka 

kunskaper och vilken förståelse som eleverna har hunnit utveckla. Med detta i åtanke kan även 

slutsatsen dras att det kan vara lättare för läraren att komplettera sin undervisning på ett bra sätt 

om eleverna arbetar med boken Koll på matematik gentemot om de använder Matematikboken 

Beta. Det kan också skapa bättre förutsättningar för läraren att ge lämplig vägledning i samband 

med problemlösningen. Fuentes (1998) lyfter exempel på vägledande frågor som lärare kan 

använda sig av under problemlösningsprocessen men om läraren utifrån elevformulerade 

matematiska problem kan få en tydlig indikation på vad eleverna har/inte har förstått kan det 

vara lättare för hen att värdera vilka av dessa frågor som är aktuella att ta upp med en specifik 

elev.  

7.1.1 Sammanfattande slutsats 

PISA-undersökningen som utfördes 2015 (Skolverket, 2016) visade att svenska elevers 

problemlösningsförmåga i matematik är låg. Både Johansson (2006) och Skolinspektionen 

(2009) beskriver att matematikundervisningen till största del består av att eleverna räknar 

uppgifter i läroboken och denna studie har därför undersökt hur läroböckernas innehåll och 

uppbyggnad ger eleverna möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. Båda läroböckerna 

visade sig innehålla en väldigt liten andel äkta matematiska problem. Av dessa är det dessutom 

ett ännu lägre antal som innehåller komponenter som, enligt tidigare forskning, behövs för att 

utveckla problemlösningsförmågan. Utifrån studiens resultat dras därmed slutsatsen att 

läroböckerna som ensamt underlag i undervisningen (där både innehåll och arbetsformer följs 

uteslutande) inte är nog för att eleverna ska kunna utveckla denna förmåga. Att denna slutsats 

dras för båda läromedlen, trots skillnader i antalet äkta problem, stärks av den statiska ꭓ²-

uträkningen som kunde påvisa att det matematiskt sett inte är en signifikant skillnad mellan de 

två läromedlen vad gäller denna aspekt (se kapitel 6 och Bilaga 2).  Följer lärare dessa 

läroböcker till blindo finns det en hög risk att eleverna inte utvecklar problemlösningsförmågan.  

Detta ställer höga krav på läraren som därmed måste reflektera över läroböckernas innehåll och 

på ett noga övervägt sätt komplettera undervisningen, vilket stödjer Silver et al. (1995) som 

hävdar att matematikundervisningens utformning behöver förändras. Huruvida det är 
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läroböckernas innehåll och utformning som är den huvudsakliga orsaken till PISA-resultatet 

går dock inte att säga men det är ändå ett anmärkningsvärt resultat i och med att 

problemlösningen ska ha en central roll och är ett huvudsakligt mål för den svenska 

matematikundervisningen. 

7.2 Metoddiskussion 

När forskning och genomförda studier ska värderas talas det huvudsakligen om två begrepp; 

reliabilitet och validitet. Reliabiliteten handlar om att värdera huruvida själva mätningen i en 

studie faktiskt är tillförlitlig, hur noggrann mätningen är. Har en studie god reliabilitet ska 

utomstående forskare kunna använda sig av dess metod och få fram samma resultat. Validitet 

har istället att göra med själva relevansen i mätningen, det vill säga om huruvida verktyget 

faktiskt mäter det som avses utifrån studiens syfte. Mäter de frågor man ställer verkligen det 

man vill? (Larsen, 2009; Stukát, 2011). 

 

Denna undersökning hade som syfte att se i vilken utsträckning två utvalda läroböcker i 

matematik ger elever möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. Detta gjordes genom en 

läromedelsanalys där det analyserades antalet äkta problem, vilka problemlösningsstrategier 

eleverna får bekanta sig med (och hur), huruvida eleverna får diskutera, konstruera egna 

problem och lösa problem på olika sätt. Eftersom studiens tidsram var väldigt begränsad valdes 

att endast analysera de uppgifter som av läromedlet själv kallades för problemuppgifter. Jag 

anser själv att analysverktyget fungerade väl och att validiteten är hög då metoden och de 

analytiska frågorna utgick från väletablerad forskning inom området. I och med det mättes det 

som faktiskt skulle mätas utifrån de uppsatta frågeställningarna. Larsen (2009) menar att det 

kan vara svårare att få en god validitet i kvantitativa studier på grund av att det inte finns 

möjlighet till eventuella följdfrågor som eventuellt skulle behövas för att kunna dra en korrekt 

slutsats. Fortsättningsvis menar hon dock att detta går att förebygga genom noggranna 

förberedelser där det skapas en säkerhet på att frågorna som ställs faktiskt är de korrekta. Detta 

gjordes genom att först testanalysera tjugo uppgifter. Efter det utvärderades frågorna och 

analysverktyget och utifrån den utvärderingen valde jag att ändra utformningen en aning på den 

sammanställande tabellen (Tabell 5.1). Till en början var tanken att endast kryssa i Ja/Nej under 

frågan om uppgiften var ett äkta problem. Efter testanalysen ändras detta till den aktuella 

utformningen där det istället kryssas i typ av uppgift; äkta problem, problemliknande uppgift 

eller rutinuppgift. Genom detta ökade validiteten hos studien. Validiteten skulle dock kunna 

ifrågasättas i och med att samtliga av Taflins (2007) kriterier för rika problem inte togs med i 

mätningen. Studien uteslöt kriterierna att uppgiften ska tillåtas ta tid och att den ska upplevas 

utmanande. För att stärka validiteten ytterligare skulle även detta behöva tas i beaktande men 

det ansågs ej genomförbart under den tidsperiod som studien omfattades av. Skulle studien även 

ha innefattat de kriterierna är det mycket möjligt att ett antal av de uppgifter som här bedömdes 

vara äkta problem, inte alls hade klassats som äkta problem på grund av att eleverna inte 

upplevde dem som utmaningar. 

 

Jag vill också hävda att studiens reliabilitet är god i och med att jag gett en noggrann beskrivning 

av studiens tillvägagångssätt, med både detaljerad textförklaring och tydliggörande bild (Figur 
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5.2) vilket förstärker möjligheten att resultatet skulle bli desamma om någon annan utförde 

samma studie igen. Jag skulle även hävda att studiens reliabilitet förstärks av att jag gett 

exempel på hur en fullständig uppgiftsanalys sett ut i studien och att jag dessutom gett exempel 

på analyser som resulterat i samtliga tre uppgiftskategorier. Det ska dock påpekas att analysen 

av varje enskild uppgift ändå kan skilja mellan personer eftersom det trots metodbeskrivningen 

finns ett visst utrymme för att göra en tolkning. I samband med detta bör det också tas i 

beaktande att studien endast utgick från de generella matematiska idéer som kunde uppfattas 

av mig som genomförde analysen. Om en annan person genomförde samma analys utifrån 

denna studies beskrivning finns det en möjlighet att hen skulle observera andra matematiska 

idéer. Därigenom skulle vissa uppgifter eventuellt kunna bedömas olika beroende på vem som 

utför analysen. Eventuellt skulle fler (eller alternativt färre) uppgifter bedömas som äkta 

problem. Med andra ord skulle fördelningen mellan äkta problem och problemliknande 

uppgifter kunna förändras. För att motverka detta i största möjliga mån och istället stärka 

reliabiliteten analyserade jag samtliga uppgifter två gånger. Jag analyserade inte samma uppgift 

direkt i följd men var ändå noggrann med att inte låta det gå för lång tid mellan analys nummer 

ett och två eftersom Stukát (2011) påpekar att ett för långt uppehåll kan innebära olika 

bedömningar på grund av att människan påverkas av andra faktorer. Nackdelen med denna del 

av metoden var att det var en väldigt tidskrävande process och en ganska stor mängd data att 

hålla reda på. Studiens begränsning i val av analyserade uppgifter kan dock påverka 

tillförlitligheten i resultatet negativt eftersom det mycket väl kan vara så att det finns ytterligare 

äkta problem i läroböckerna eller lärarhandledningarna bland de uppgifter som inte 

analyserades. En alternativ metod hade kunnat vara att analysera samtliga uppgifter i 

läroböckerna. Emellertid hade det medfört en avsevärt större mängd data att samla in och det 

hade tagit lång tid att analysera alla uppgifter. Att analysera samtliga uppgifter två gånger i en 

sådan studie hade med stor sannolikhet inneburit en betydligt längre tidsperiod mellan analys 

nummer ett och två. Alternativt hade det under samma tidsram som denna studie inte hunnits 

med. Därmed hade en sådan metod nödvändigtvis inte haft en högre reliabilitet.  

7.3 Inverkan på yrkesuppdraget 

Genom denna studie har jag som blivande lärare fått en utvecklad kunskap om 

problemlösningsförmågan i matematik. Jag har skaffat mig en djupare förståelse för vad 

förmågan innebär och hur undervisningen bör byggas upp för att ge eleverna så bra 

förutsättningar som möjligt för att utveckla den. Eftersom tid för planering av undervisningen 

är ett ständigt diskussionsämne inom skolan är jag övertygad om att även jag, likt de flesta 

andra lärare, kommer använda mig av läroboken som utgångspunkt i min undervisning 

(Johansson, 2006; Skolinspektionen, 2009). Resultatet från denna studie har gjort mig mer 

införstådd med hur lärare kan utvärdera läroböckerna när det gäller de matematiska 

problemuppgifterna och förhoppningsvis kan detta medföra att jag som verksam lärare på ett 

bättre sätt kan välja lärobok till min undervisning. Resultatet från denna studie kan också hjälpa 

andra verksamma lärare med detta samt att det kan vara av stort värde för de skolor som redan 

använder sig av dessa läromedel i sin matematikundervisning. Med denna insikt blir 

förhoppningen att fler lärare vågar ändra upplägget på sin undervisning och att den då inte 

längre enbart utgår från läroboken, vilket är nödvändigt enligt Silver et al. (1995).  
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7.4 Förslag på vidare forskning 

Det ska dock åter påminnas om att denna studie endast utgått från läroböckerna och 

lärarhandledningarna som hör till dem. Till Matematikboken Beta finns det även en extra bok 

som kallas ”Utmaningen” och enligt förlaget ska den innehålla matematiska uppgifter som 

utmanar eleverna ännu mer. Möjligheten finns att de ovan diskuterade faktorerna finns med i 

denna bok och att eleverna dessutom får möta fler äkta problem i den. Det påverkar dock inte 

det faktum att eleverna får utveckla sin problemlösningsförmåga i en relativt begränsad 

utsträckning i läroboken. Som vidare forskning hade det varit intressant att kolla på detta.  

Studien begränsades dessutom på sådant sätt att inte samtliga uppgifter i böckerna analyserades. 

Båda läroböckerna var uppbyggda på det sätt som Brändström (2005) diskuterar, nämligen att 

uppgifterna är sorterade i nivåer med ökad svårighetsgrad för varje nivå. Utifrån detta skulle 

ytterligare studier kunna utföras där det undersöks om det finns äkta problem bland dessa och 

hur de är fördelade mellan de olika nivåerna. Detta skulle vara särskilt intressant i och med 

läromedlens egna rekommendationer att inte alla elever behöver arbeta med uppgifterna på sista 

nivån. Fortsättningsvis tog denna studie inte hänsyn till samtliga kriterier för rika problem som 

presenteras av Taflin (2007). Studien uteslöt att uppgiften ska upplevas utmanande samt att den 

ska tillåtas ta tid. Förslagsvis skulle vidare forskning därmed kunna undersöka om de, i denna 

studien äkta problemen, uppfyller dessa två kriterierna. Detta skulle till exempel kunna göras 

genom intervjuer eller observationer.  Med sammankoppling till detta skulle det även vara ett 

intressant bidrag till forskningen inom området med studier som undersöker i vilken 

utsträckning elever lyckas lösa problemuppgifterna samt hur de är uppbyggda. Det här skulle 

vara intressant i och med att Tossavainen, Väisänen, Merikoski, Lukin & Suomalainen (2015) 

i sin studie kunde påvisa att andelen elever som kunde lösa problemuppgifter kunde 

sammankopplas med hur uppgifterna var utformade. De menar att små förändringar kan 

medföra relativt stora skillnader i antalet elever som lyckas nå en lösning. Därifrån kan det dras 

slutsatsen att många elever, även om antalet äkta problem i läromedlen skulle vara nog många, 

kan gå miste om den matematiska kunskapsutvecklingen uppgifterna kan medföra på grund av 

att de är utformade på ett ofördelaktigt sätt. Slutsatsen av denna studie blev att undervisningen 

i matematik, där Matematikboken Beta eller Koll på matematik används, behöver kompletteras 

för att eleverna ska utveckla en god problemlösningsförmåga. I och med detta skulle det också 

kunna vara aktuellt med en studie som undersöker hur lärarna väljer att komplettera sin 

undervisning. Detta är dessutom aktuellt då både Johansson (2006) och Skolinspektionen 

(2009) menar att matematiklärare i den svenska skolan har en tendens att ge eleverna en 

undervisning som blint följer läroboken och lärarhandledningen. Vidare skulle fortsatt 

forskning även kunna undersöka vilken roll läraren tar i klassrummet då eleverna arbetar med 

matematiska problem eftersom Ahlberg (1992), Fuentes (1998) och Lester (1996) lyfter fram 

att läraren ska vara väldigt aktiv under problemlösningsprocessen. I samband med detta skulle 

det också kunna vara ett bra bidrag till forskningen inom området att titta på i vilken 

utsträckning lärare själva löser de matematiska problemen som eleverna möter då Hagland & 

Åkerstedt (2014) menar att läraren behöver göra det för att kunna guida eleverna under 

lektionerna och för att kunna förstå och möta deras resonemang. 
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Bilaga 1 – exempel på uppgiftsanalyser 

Nedan följer två exempel på hur analysen har gått till av de matematiska uppgifterna. Första 

exemplet visar en uppgift som bedömdes som en rutinuppgift och det andra exemplet är en 

uppgift som genom analysen klassades som en problemliknande uppgift. 

 

Exempel 1: rutinuppgift 

 

Bok:        Koll på matematik 5A                  

Uppgift:     fördjupning s. 75 uppgift 53_ 

 

”Visa med hjälp av en bild att 1 är mindre än 0,5.” 

       5 

 

Tillhandahålls en given procedur som garanterar en lösning? 

Nej  

 

Kan eleven lösa uppgiften genom att ”kopiera” metoden från ett exempel i boken? 

Ja. Boken tillhandahåller tydliga bilder som visar både hur stort 1/5 och 0,5 är. Under bilderna 

står det dessutom utskrivet hur de olika bråken skrivs i decimalform. Eleven kan lösa 

uppgiften genom att rita av de figurer som finns i boken. 

 

Är uppgiften lätt att förstå?  

- 

 

Kan uppgiften lösas med flera olika strategier eller representationsformer? 

- 

 

Introduceras matematiska idéer? Vilka? 

- 

 

Kan uppgiften leda till nya problem konstruerade av eleven? 

- 

 

Bedömning:  RUTINUPPGIFT 

 

 

 

 

 

 

 



 

Exempel 2: problemliknande uppgift 

 

Bok: ____Kolla på matematik 5B_______ 

Uppgift: ___s. 102 problem 1______ 

 

”Bygg ett torn av fem tärningar. Hur stor är summan av den sida som ligger mot bordet och de 

sidor som ligger mot varandra?” 

 

 

Tillhandahåller läroboken en given procedur som garanterar en lösning? 

Nej  

 

 

Kan eleven lösa uppgiften genom att ”kopiera” metoden från ett exempel i boken? 

Nej 

 

 

Är uppgiften lätt att förstå?  

Ja. Uppgiften innehåller inga svåra ord eller termer och frågan är tydlig. 

 

 

Kan uppgiften lösas med flera olika strategier eller representationsformer? 

Nej. Uppgiften handlar enbart om att välja lämplig räkneoperation.  

 

 

Introduceras matematiska idéer? Vilka? 

 Ja, procedurer i form av uppräkning eller addition, konventioner (summa) 

 

 

Kan uppgiften leda till nya problem konstruerade av eleven? 

Ja. Uppgiften skulle exempelvis kunna göras svårare genom att välja multiplikation istället för 

addition. Antalet tärningar skulle också kunna bytas ut.  

 

 

Bedömning: PROBLEMLIKNANDE UPPGIFT 

 

  



 

Bilaga 2 – uträkning med ꭓ² 

 

Formel för uträkning av ꭓ²-värde: 

 

ꭓ² = ∑ (O-F)²  

              F 
 

Införande av värden som uppkommit genom analys (observerade värden) ger följande tabell: 

 

 Äkta problem Problemliknande 

uppgifter 

Rutinuppgifter  

Koll på  

matematik 

F1       93 F2        49 F3        30  

172 

Matematikboken 

Beta 

F4       65 F5        60 F6        32  

157 

 158 109 62 329 

 

Frihetsgrader (Df) = (k-1) x (r-1) där k = antal kolumner och r = antal rader ger 

Df = (3–1) x (2–1) 

Df = 2 

 

 

Df = 2 och signifikansnivå 5 % ger kritiskt ꭓ²-värde 5.99. 

 

 

Uträkning av förväntade frekvenser: 

 

F1/158 = 172/329 ger F1≈82,6 

 

F2/109 = 172/329 ger F2≈57 

 

F3/62 = 172/329 ger F3≈32,4 

 

F4/158 = 157/329 ger F4≈75,4 

 

F5/109 = 157/329 ger F5≈52 

 

F6/62 = 157/329 ger F6≈29,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Förväntat värde (F) införs i tabell tillsammans med observerat värde (O). 

 

 Äkta problem Problemliknande 

uppgifter 

Rutinuppgifter  

Koll på  

matematik 

O = 93 

F = 82,6 

O = 49 

F = 57 

O = 30 

F = 32,4 

 

172 

Matematikboken 

Beta 

O = 65 

F = 75,4 

O = 60 

F = 52 

O = 32 

F = 29,6 

 

157 

 158 109 62 329 

 

 

Tabell för uträkning av ꭓ²-värde ger: 

 

 

O 

 

F 

(O-F)² 

F 

93 82,6 1,31 

49 57 1,12 

30 32,4 0,18 

65 75,4 1,43 

60 52 1,23 

32 29,6 0,19 

  ∑ = 5,46 

 

 

5,46 < 5.99 → ingen statistisk signifikant skillnad 

 

 

 

 

 

 

 


