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Abstract 

According to research, the skill of problem solving takes a long time for students to develop. This 

means that it must be introduced early in school. At the same time, studies show that the problems 

that students encounter in their textbooks do not contribute to their problem solving skills to the 

same extent as it should. The purpose of this study, was therefore, to determine to which extent 

different textbooks deal with problem solving, and see how many problems really should be 

classed as real problems.  

To get an answer to my purpose, I conducted a content analysis of four different textbooks for 

grade one. The result indicated that several of the textbooks are dealing with problem solving to 

a relatively large extent, but that several of the problems in the books do not meet the requirements 

to be considered a real problem. The results also show that one of the textbooks largely deals with 

creative problems, which shows that the teacher's choice of teaching materials can be crucial to 

student learning. 

Keywords: mathematics, problem solving, teaching material, textbook, content analysis. 

 

Sammanfattning  

Enligt forskningen är förmågan att lösa problem något som tar lång tid för eleverna att utveckla, 

vilket betyder att det måste introduceras tidigt i undervisningen. Samtidigt visar forskningen att 

de problemuppgifter som eleverna får arbeta med i sina böcker, inte gynnar deras förmåga att lösa 

kreativa problem i den utsträckningen de borde. Syftet med den här undersökningen var därför att 

ta reda på i vilken utsträckning olika läromedel för årskurs ett behandlar problemlösning, samt 

hur stor del av dessa som verkligen kan klassas som riktiga problem.  

För att få svar på mitt syfte har jag genomfört en läromedelsanalys av fyra olika läromedel för 

årskurs ett. Resultatet pekar på att flera av läromedlen behandlar problemlösningen i en relativt 

stor utsträckning, men att flera av uppgifterna som behandlas inte uppfyller de krav som ställs på 

ett riktigt problem. Resultatet visar också att ett av läromedlen i stor utsträckning behandlar 

kreativa problem, vilket visar att lärarens val av läromedel kan bli avgörande för elevernas 

lärande.  

Nyckelord: matematik, problemlösning, läromedel, läromedelsanalys, innehållsanalys.   
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1 Inledning 

Att problemlösning spelar en allt viktigare roll inom matematiken i skolan är många forskare 

överens om (Taflin, 2007; Sidenvall, 2015; Lester, 2006; Pólya, 1957) och under vår utbildning 

pratade vi mycket om problemlösningens betydelse, och vikten av att göra den till en naturlig del 

av undervisningen. Samtidigt kan man ställa sig frågande till om det verkligen är en naturlig del 

av undervisningen ute på skolorna, eller om problemlösning är någonting som lärarna enbart 

arbetar med ibland. Tidigare forskning tyder nämligen på att betoningen i skolan snarare kretsar 

kring utantillinlärning och procedurer, än utvecklandet av det egna tänkandet (Sidenvall, 2015), 

vilket jag till viss del också kunde se under min verksamhetsförlagda utbildning.  

I läroplanen står det att undervisningen i matematik ska hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga 

att formulera och lösa problem, samt att vi som lärare ska lära dem att värdera och reflektera över 

de strategier de väljer att använda, så att de i slutet av årskurs tre klarar av att föra och följa 

matematiska resonemang (Skolverket, 2015a). Frågan är bara om det verkligen är det som 

eleverna får träna på när läraren grundar sin undervisning på en lärobok, eller om det som av 

läroboken kategoriseras som problemlösning i själva verket tränar någonting annat?  

1.1 Bakgrund 

Förmågan att kunna tänka själv och lösa problem är en viktig beståndsdel inom matematiken, och 

redan 1945 gav Pólya ut boken How to solve it, vilken anses vara en handbok i rationellt tänkande 

(Pólya, 1957). I boken skriver Pólya att man genom att arbeta med problemlösning i skolan 

utvecklar barnens självständiga tänkande, och ger dem en djupare förståelse för ämnet matematik 

(Pólya, 1957). Han menar också att lärare som väljer att arbeta med problemlösning har en större 

möjlighet att motivera eleverna, eftersom problemlösningen gör undervisningen mer kreativ och 

varierande. I boken skriver han dessutom att elever som får möjligheten att arbeta med 

problemlösning blir medvetna om sin egen matematiska begåvning i en helt annan utsträckning 

än de elever som enbart arbetar med rutinuppgifter, vilket skapar en ökad nyfikenhet och ett större 

intresse för matematiken även utanför skolan (Pólya, 1957).  

I enlighet med forskningen förespråkar också läroplanen användandet av problemlösning, och 

menar att det bör finnas med som en naturlig del av undervisningen redan från årskurs ett 

(Skolverket, 2015a). Enligt läroplanens centrala innehåll för årskurs 1-3 ska eleverna genom 

problemlösning lära sig att använda strategier för att lösa matematiska problem i enkla situationer, 
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samt möta och förstå matematiska formuleringar och frågeställningar. Ämnet matematik ska 

dessutom syfta till att utveckla elevernas förmåga att föra och följa matematiska resonemang, 

vilket Sidenvall (2015), menar enbart tränas genom just problemlösning.   

Men trots att läroplanen är tydlig med att problemlösning ska ingå i undervisningen kan man ställa 

sig frågande till i vilken utsträckning det faktiskt gör det. Enligt en PISA-undersökning som 

gjordes 2012 konstaterades det nämligen att svenska elever är förhållandevis svaga när det 

kommer till just problemlösning, då drygt 17% av eleverna som deltog inte klarade kravet för 

godkänt (Skolverket, SiRiS, 2013). Undersökningen handlade om ”kreativ problemlösning”, 

vilket betyder att man tittade på elevernas förmåga att lösa sådana problem som från start inte 

innehåller all den information man behöver, utan kräver tolkningar och kreativitet av eleven 

(Skolverket, SiRiS, 2013). I en artikel i Lärarnas tidning kan man dock läsa att de elever som 

enligt undersökningen hade misslyckats med de så kallade kreativa problemen faktiskt hade 

lyckats lösa de problemuppgifter som påminde om problemen i matematikboken (Arevik & 

Thorén, 2014, april). Detta tyder dock på att de problemuppgifter som behandlas i matematik-

undervisningens läroböcker är av en egen karaktär, vilken inte gynnar det självständiga tänkandet.  

Enligt artikeln finns ingen entydig förklaring till det dåliga resultatet (Arevik & Thorén, 2014, 

april), men Sidenvall (2015) menar att ett av skälen skulle kunna vara att mycket av den 

undervisning vi ser idag kretsar kring läroboken, och det faktum att vi vill att eleverna lär sig saker 

utantill. Genom att arbeta med utantillinlärning och inpräntandet av matematiska regler blir 

eleverna effektiva, men får egentligen ingen förståelse för det de gör. Detta leder till att när de väl 

ställs inför ett problem där lösningsmetoden inte står angiven vet de inte vad de ska göra, eftersom 

de aldrig lärt sig att lösa problemet på egen hand (Sidenvall, 2015).  

Inom ämnet matematik har läroboken fortfarande en central roll (Pettersson, 2008) och enligt 

Skolinspektionen (2010) väljer många lärare att medvetet låta sig styras av läroboken eftersom 

den förväntas innehålla alla delar som läroplanen kräver. Även internationella studier har visat att 

det finns ett tydligt samband mellan lärobokens innehåll och det som eleverna faktiskt lär sig, och 

man har även sett att lärarna väljer att lägga extra mycket tid på just de delarna som får stort 

utrymme i läroboken (Schmidt m.fl., refererade i Sidenvall, 2015).  

Slutsatsen av detta blir att den lärobok läraren väljer att använda sig av i undervisningen på ett 

sätt blir avgörande för vilka lärandemöjligheter eleverna kommer få, eftersom läroboken kommer 

ligga till grund för de moment läraren kommer att behandla. Förmågan att lösa problem är dock 

ingenting eleverna lär sig över en dag då den tar lång tid att utveckla (Cai & Lester, 2010). Flera 
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forskare menar därför att man redan i unga år bör introducera dem för problemlösning och välja 

en lärobok som behandlar många olika typer av problem (Cai & Lester, 2010).  

I det här arbetet har jag därför valt att granska fyra olika läromedel för årskurs ett i syfte att ta 

reda på i vilken utsträckning dessa behandlar problemlösning. Enligt forskarna Fan och Zhu 

(2007) har intresset för att studera problemlösningens roll i läroboken ökat under de senaste åren, 

men fortfarande finns det väldigt få studier gjorda, vilket gör att behovet av vidare studier är stort. 

Av de studier jag själv funnit kring ämnet har dessutom endast ett fåtal riktat in sig på de yngre 

barnens läroböcker, vilket gör att jag finner denna studie extra relevant.  

1.2 Syfte  

Syftet med mitt arbete är att analysera i vilken utsträckning olika läroböcker i årskurs ett behandlar 

problemlösning, samt undersöka om de problemen som presenteras i böckerna verkligen kan  

kategoriseras som problem.  

1.2.1 Frågeställningar  

 I vilken utsträckning behandlar läromedlen problemlösning under elevernas första 

skolår?  

 På vilket sätt är de uppgifter som av läromedlen kategoriseras som problem-

lösningsuppgifter verkligen problem?  

1.3 Disposition  

Examensarbetet består av sju kapitel. I det första kapitlet presenteras arbetets inledning och 

bakgrund, ur vilken jag motiverar undersökningen syfte och frågeställningar. Det andra kapitlet 

består av en litteraturgenomgång, uppdelat på två delar, som sammanfattar den forskningen som 

jag finner mest relevant för min undersökning. Det tredje kapitlet beskriver sedan de teorier som 

ligger till grund för min analys, medan jag i det fjärde kapitlet redogör för den metod jag har valt 

att använda mig av för att besvara mina frågeställningar. I kapitel fem och sex redovisas och 

sammanfattas sedan resultatet av min undersökning, vilket slutligen också diskuteras i arbetets 

sista kapitel. Arbetet avslutas också med förslag på fortsatt forskning.   
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2 Litteraturgenomgång 

I detta avsnitt kommer jag redogöra för den forskning jag finner mest relevant för mitt arbete, 

vilken i huvudsak kommer handla om problemlösning och hur man kan se på detta. Jag har dock 

valt att inleda avsnittet med en ytlig redogörelse kring begreppet läromedel, och läromedlets roll 

och användning, eftersom jag anser att detta är relevant i en läromedelsanalys.  

2.1 Läromedlens roll och användning i matematik 

Enligt Korsell (2007), som forskat kring läromedel och lärarnas användning av läromedel, finns 

det ingen officiell definition av begreppet ”Läromedel”, men enligt NE (2016) handlar begreppet 

om de pedagogiska hjälpmedel och resurser som är producerat för lärande.  

De första läromedlen bestod troligtvis av skolplanscher och herbarier, men i samband med 

industrialiseringen började man även använda sig av läroböcker i undervisningen (Korsell, 2007). 

Dessa läroböcker styrdes hårt av staten, och var helt baserade utifrån skolans kurs- och timplaner. 

Under mitten av 1900-talet ökade sedan produktionen av läromedel ytterligare, eftersom man 

under den här tiden genomförde stora förändringar på skolan, i vilka eleverna förväntades studera 

mer på egen hand. Målet var att göra skolan mer modern, och att utbilda fler personer, men oturligt 

nog led Sverige även då av en viss lärarbrist, vilket gjorde att många oerfarna lärare fick gå in och 

undervisa. I ett försök att stötta dessa lärare, men också försäkra sig om att undervisningen bedrevs 

i rätt riktning utformade staten ett läromedelssystem som bestod av självinstruerande arbetsböcker 

med tillhörande bildband, vilka hade i uppgift att skapa en mer elevdriven undervisning (Korsell, 

2007; Brännström, 2002; Pettersson, 2008). I 1969-års läroplan beskrivs läromedel så här:   

Verksamheten kan ledas av lärare och handledare i och utanför skolan; sådan ledning kan också 

förmedlas enbart med hjälp av väl utvecklade läromedel. Eleverna kan utföra sitt arbete gemensamt 

eller enskilt. (Skolöverstyrelsen, 1969, s.9). 

Även i 1980-års läroplan tycks skolans läromedel spela en central, och till viss del också styrande 

roll, även om det här står att ”läromedel är sådant som lärare och elever kommer överens om att 

använda för att nå uppsatta mål” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.50). I samma stycke står det också 

att de läromedel som är producerade för undervisning måste spela en viktig roll för att ge fasthet 

i studierna (Skolöverstyrelsen, 1980).  

I vår tids läroplan förekommer begreppet läromedel endast en gång, och det finns inte längre några 

krav på att läromedel ska användas. Trots det visar studier att i stort sett alla lärare fortfarande 
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väljer att använda sig av någon form av läromedel, även om behovet av en styrande lärobok till 

viss del har minskat (Pettersson, 2008). Inom ämnet matematik är dock behovet av en lärobok 

fortfarande stort, och Pettersson (2008) menar att majoriteten av alla lärare fortfarande följer 

läroboken fullt ut. Enligt en kvalitetsgranskningsrapport från Skolverket finns det till och med 

lärare som anser att ämnet matematik är synonymt med lärobokens innehåll, och i frågan varför 

dessa lärare väljer att använda läromedel är oftast svaret att de genom detta slipper tolka 

kursmålen, eftersom läroboken gör det åt dem (Skolverket, 2003).  

Att matematikundervisningen fortfarande styrs av läroböcker har både sina fördelar och nackdelar. 

Enligt Skolverkets rapport kan ett väl utformat läromedel leda till en positiv utveckling i 

undervisningen, men det kan också leda till att eleverna tar avstånd från ämnet om användandet 

blir allt för enformigt (Skolverket, 2003). Rapporten visar också att lärare som medvetet valt 

läromedel utifrån sin egen tolkning av läroplanen har ändrat sitt arbetssätt till det bättre, eftersom 

läromedlet hjälp dem att arbeta på ett sätt som främjar kreativitet och lusten att lära (Skolverket, 

2003). Samtidigt finns det forskning som tyder på att lärare som istället håller fast vid de läromedel 

de sedan tidigare är vana vid, riskerar att gå miste om viktiga delar av läroplanen eftersom 

läroböckerna inte längre granskas av skolverket i samma utsträckning som tidigare (Pettersson, 

2008). Även Skolverket själva menar att det är viktigt att som lärare skilja på läromedel och 

kursplan, då det inte alls är säkert att läroboken täcker allt bara för att den utger sig för att vara 

anpassad efter en viss kursplan (Skolverket, 2015b).  

Många forskare är dock överens om att det idag finns många bra läromedel att använda sig av, 

men att det är viktigt att hantera dem på rätt sätt för att nå ett bra resultat (Skolverket, 2015b). 

Brännström (2003) menar till exempel att läroboken är ett bra hjälpmedel för läraren, men att 

många lärare borde lägga ett större fokus på lärarhandledningen.  

En annan sak som blir avgörande för läromedlets effekt är hur läraren låter eleverna arbeta med 

läroboken, och i vilken utsträckning läroboken ersätter de gemensamma genomgångarna. I ett 

klassrum där eleverna tillåts räkna sida upp och sida ner, och lärarna ägnar tiden till att hjälpa 

varje elev individuellt, har man sett att fler elever tappar motivationen än i ett klassrum där alla 

räknar samma sidor (Skolverket, 2003). Ett annat problem är att elever som tillåts räkna på i sin 

egen takt går minste om förståelsen bakom matematiken, eftersom de fokuserar mer på att komma 

långt, än på att faktiskt förstå det de gör (Skolverket, 2003). Dessa elever får heller aldrig någon 

chans att diskutera matematikens grundläggande principer med läraren, eftersom det inte finns 

någon tid avsatt för detta (Skolverket, 2003).  
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2.2 Problemlösning  

Begreppet ”Problemlösning” används i skolan på en mängd olika sätt, vilket gör att det kan vara 

svårt att ge begreppet en fullständig definition (Mouwitz, 2007; Schoenfeld, 1992).  Enligt en 

artikel i tidningen Nämnaren där begreppet diskuteras har författaren valt att, med utgångspunkt 

i den hastigt avbrutna läroplanen Gy07, se på begreppet som en sorts motsats till de vanliga 

rutinuppgifterna. En problemlösningsuppgift är med andra ord en uppgift där det inte räcker med 

att använda sig av standardmetoder för att lösa uppgiften, vilket fungerar i en vanlig rutinuppgift. 

Man kan alltså säga att en problemlösningsuppgift är en uppgift där den som ska lösa uppgiften 

inte direkt vet vad han eller hon ska göra för att lösa den, utan måste ställa sig frågan ”Vad ska jag 

göra när jag inte vet vad jag ska göra?” (Mouwitz, 2007, s.61).  

Liknande definitioner finns också hos andra forskare även om de väljer att beskriva det på lite 

olika sätt. Möllehed  (2001) menar till exempel att problemlösning handlar om att tolka uppgifter 

som saknar en given lösning, medan Taflin (2007) istället beskriver det som ett centralt begrepp 

inom matematik i vilken den matematiska uppgiften som ska lösas kräver en särskild ansträngning 

av problemlösaren. I Wyndhamns rapport Problemlösning som metafor och praktik förekommer 

också följande definition av problemlösning:  

A mathematical problem as a task posed to an individual or group, who will attempt to decipher the 

task and obtain a mathematical acceptable solution by not initially having access to a method which 

completely determines the solution. (Barkatsas och Huntinghar, 1996 refererad i Wyndhamn, Riesbeck, 

& Schoultz, 2000, s.298).  

Lesh och Zawojewski (2007) poängterar dock att problemlösning inte enbart ska handla om att 

lösa ett problem, utan definierar det som processen att tolka en situation matematiskt. De menar 

också att en uppgift blir ett problem när problemlösaren behöver vidga synen på problemet, och 

tänka utanför den givna situationen för att lösa det (Lesh & Zawojewski, 2007).  

En liknande syn har också Hagland, Hedrén och Taflin (2005) som i sin definition menar att ”ett 

problem är en speciell typ av uppgift som:”  

1. En person vill eller behöver lösa. 

2. Personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa. 

3. Det krävs en ansträngning av henne eller honom för att lösa. 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.27)  

Många forskare skiljer också på öppna och slutna problem, vilket skulle kunna jämföras med 
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öppna och slutna frågor i en intervju. I en intervju med slutna frågor styrs respondenten mot ett 

givet svar, och på samma sätt fungerar slutna problem. Öppna problem däremot innehåller inga 

givna svar på vad som ska göras, utan överlämnar målsättningen (eller åtminstone delar av den) 

till problemlösaren (Björkqvist, 2001).  

2.3 Vad säger läroplanerna om problemlösning?   

Enligt Möllehed (2001) har problemlösning alltid varit en del av skolan, även om man tidigare 

inte reflekterade över det på samma sätt som idag. I 1969-års läroplan påträffas begreppet i 

samband med de allmänna anvisningarna för bedömning (Skolöverstyrelsen, 1969), men det är 

först på 80-talet som begreppet uppmärksammas på riktigt. I Lgr80 räknas nämligen 

problemlösning som en av matematikens huvuddelar, och man menar att ”det grundläggande 

målet för ämnet matematik är att alla elever skall förvärva god förmåga att lösa sådana problem 

av matematisk natur som man möter i hem och samhälle.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.99). Vidare 

står det också att ”Problemlösning ska förekomma inom alla huvudmoment”, och att ”praktiska 

problem från vardagen skall ges stort utrymme.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.100). Redan här 

börjar man också förespråka matematiska diskussioner, och betonar att ”problemlösning inte får 

bli ett ensidigt övande av i förväg givna beräkningar.” (Skolöverstyrelsen, 1980, s.100). I Lpo94 

är dock begreppet problemlösning borttaget, men finns med som en del av de mål som 

grundskolan ska sträva mot (Skolverket, 2006).  

I dagens läroplan speglas problemlösningen tydligt i de förmågor som eleverna förväntas att 

utveckla under sina år i skolan, vilka bland annat är ”förmågan att formulera och lösa problem 

med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2015a, s.63). 

Begreppet problemlösning står också med som en egen punkt i det centrala innehållet redan ifrån 

årskurs 1-3, vilket bekräftar att det inte är någonting som läraren kan välja bort, utan snarare 

någonting som han eller hon är skyldig att arbeta med (Skolverket, 2015a).  

2.4 Varför ska vi arbeta med problemlösning?  

Ett av problemlösningens främsta syften är att aktivera och stimulera elevernas förmåga att tänka 

kreativt och självständigt (Pólya, 1957; Möllehed, 2001; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar dock att förmågan att tänka självständigt långt ifrån är 

den enda förmågan som tränas vid problemlösning, eftersom problemlösningen också leder till att 

eleverna utvecklar sin förmåga att tänka logiskt, strukturerat  och systematiskt.  



8 

 

Forskning har också visat att eleverna utvecklar en djupare förståelse för matematiken när de får 

arbeta med problemlösning, eftersom det i sådana uppgifter inte räcker med att använda sig av en 

på förhand bestämt strategi (Sidenvall, 2015). Sidenvall (2015) menar dessutom att eleverna 

genom problemlösning lär sig att föra matematiska resonemang, eftersom de i samband med 

problemlösningen får möjligheten att själva presentera olika lösningsförslag, och försöka bevisa 

att dessa stämmer. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar också att eleverna genom 

problemlösning även lär sig andra saker, så som begreppsförståelse och symbolspråk, även om 

det är saker de skulle ha lärt sig även om de inte arbetade med problemlösning.   

Forskarna menar dessutom att utmaningen eleverna får genom problemlösning ökar deras lust att 

arbeta med matematik, vilket i sig leder till att de lär sig mer och får en ökad tro på sig själva 

(Hagland, Hedrén & Taflin 2005). Även Pólya (1957) delar denna uppfattning, och menar att 

lärare som väljer bort problemlösningen, och istället matar sina elever med rutinuppgifter, löper 

en stor risk att döda sina elevers matematikintresse, och hindra dem från att utvecklas 

intellektuellt.  

Även en långtidsstudie gjord i Storbritannien talar för att elever som arbetar med problemlösning 

får en annan syn på matematiken än de som inte gör det (Sidenvall, 2015).  I studien lät man två 

gymnasieskolor arbeta på två olika sätt under en period på åtta år, för att sedan göra en uppföljning 

på de eleverna som gått på de olika skolorna. På skolan som under perioden fokuserat på 

utantillinlärning, regler och metoder, såg man att eleverna hade utvecklat ett visst 

matematikintresse, men att de hade svårt att se hur de skulle få någon användning av matematiken 

utanför skolan. På den andra skolan däremot, där eleverna hade fått arbeta med problemlösning 

och matematiska diskussioner, såg eleverna matematiken som ett användbart redskap för att lösa 

problem. Eleverna var också överens om att de genom sina matematiklektioner hade blivit 

betydligt bättre på att inte ge upp i första taget, eftersom de lärt sig hur man kan hitta vägarna runt 

en svårighet och därmed finna en lösning (Sidenvall, 2015).   

Enligt Hagland Hedrén och Taflin (2005) är målet med problemlösning i skolan att förbereda 

eleverna inför det som väntar dem senare i livet, genom att förse dem med olika 

problemlösningsstrategier som de senare kan tillämpa i olika situationer. Även Taflin (2007) håller 

med, och i sin rapport från 2007 skriver hon så här: ”Själva processen vid problemlösning, att 

eleverna förstår och löser problem på olika sätt är det viktigaste argumentet för att arbeta med 

problem.” Taflin (2007, s.42).  
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2.5 Viktiga förutsättningar för att arbeta med problemlösning  

Enligt Schoenfeld (2013) har alla elever möjligheten att bli duktiga problemlösare bara de får rätt 

typ av utbildning, och i en rapport ifrån 1992 beskriver han fyra kompetenser som han anser som 

nödvändiga i arbetet med problemlösning.   

Den första kompetensen handlar om den matematiska förkunskap som eleven bör besitta för att 

kunna lösa problemet. Det kan till exempel handla om begrepp, definitioner eller algoritmer 

(Schoenfeld, 1992). Den andra kompetensen handlar om elevens förmåga att använda sig av olika 

problemlösningsstrategier, och grundar sig på Pólyas forskning kring problemlösningens olika 

faser, vilka beskrivs senare i arbetet. Den tredje punkten handlar om kontroll, och elevens 

metakognitiva förmåga, vilket betyder förmågan att reflektera kring sitt eget tänkande. Den fjärde 

och sista punkten handlar om elevens föreställning om sig själv, matematiken och problemlösning, 

och är avgörande för hur snabbt eleven väljer att ge upp (Schoenfeld, 1992). Forskning har visat 

att elever som enbart arbetat med uppgifter som går att lösa på bara några minuter, ger upp när de 

märker att det tar längre tid än de är vana vid (Schoenfeld, 2013). De räknar således med att alla 

uppgifter ska gå att lösa på lika kort tid, och drar därför slutsatsen att problemet antingen inte går 

att lösa, eller att de själva inte är kapabla att lösa det Schoenfeld (1992).  

Att elevernas uppfattningar av matematiken påverkar deras förmåga att lösa problem tycks också 

fler forskare vara överens om. I en rapport skriven av Lester, Garofalo och Kroll (1989) skriver 

de till exempel att de genom sina studier sett att många skolbarn i tidig ålder utgår från att alla 

textuppgifter går att lösa med hjälp av de nyckelord som framkommer i texten.  

2.6 Att arbeta med problemlösning  

Synen på hur en undervisning kring problemlösning ska gå till har ändrat sig genom åren, och 

Wyndhamn m.fl. (2000) beskriver utvecklingen som att den gått från att vara en undervisning för  

problemlösning, till om problemlösning, för att nu ses som via problemlösning. För att enkelt 

förklara detta kan man säga att problemlösningen till en början enbart handlade om att tillämpa 

olika räkne-färdigheter, för att sedan istället kretsa kring Pólyas problemlösningsfaser (Taflin, 

2007).  Idag ses dock problemlösningen även som ett sätt att lära sig matematik på, och det ska 

enligt läroplanen vara det centrala i all matematikundervisning (Skolverket, 2015a). 

Exakt hur undervisningen kring problemlösning ska bedrivas är dock svårt att säga, och Lester 

(1996) menar att man trots all tidigare forskning, fortfarande inte hittat några ”idiotsäkra” metoder 
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att följa (Lester, 1996, s.87). Genom sin egen forskning har han dock tagit fram fyra 

grundläggande principer som han ser som de viktigaste ingredienserna i ett lyckat 

problemlösningsprogram, vilka är:  

1. Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 

2. Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en lång period. 

3. Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt för att de ska ta till sig 

undervisning.  

4. De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning. 

(Lester, 1996, s.87) 

Med systematisk undervisning menar Lester (1996) att undervisningen ska ske i likhet med Pólyas 

fyra problemlösningsfaser, vilka beskrivs enligt följande:  

Förstå problemet: Pólya (1957) menar att en elev som inte förstår problemet inte har någonting 

att arbeta mot, och därför är det av högsta vikt att läraren försäkrar sig om att eleven verkligen 

förstår vad det är han eller hon ska göra.  

Göra upp en plan: Denna fas handlar om att välja en lämplig problemlösningsstrategi, vilka 

beskrivs senare i arbetet. Som lärare är det här viktigt att påminna eleverna om att använda all den 

information som finns i problemet, samt be dem fundera över om de gjort liknande problem 

tidigare (Pólya, 1957).  

Genomföra planen: Den tredje fasen är enligt Pólya (1957) den enklaste, förutsatt att eleven fått 

en bra idé, och tillräckligt med tid för att arbeta med problemet. Här menar dock både Schoenfeld 

(1992), Lester, Garofalo och Kroll (1989) att det finns en skillnad mellan framgångsrika och icke-

framgångsrika problemlösare, då de framgångsrika problemlösarna automatiskt stannar upp och 

reflekterar över det de gör. För att hjälpa eleverna att träna upp detta beteende är det viktigt att 

läraren under sin handledning låter eleverna reflektera över det de gör (Schoenfeld, 1992).  

Se tillbaka: Den sista fasen som handlar om att se tillbaka, är en fas som många idag glömmer att 

ta med, trots att Pólya menar att det är den kanske viktigaste fasen (Hagland, Hedrén & Taflin, 

2005). I denna fas är tanken att eleven som anser sig vara färdig ska se tillbaka och kontrollera 

sitt svar igen. Pólya (1957) menar att det är först i den här fasen som eleven verkligen utvecklar 

sin förmåga att lösa problem. Här är det därför viktigt att läraren hjälper eleverna att reflektera 

över resultatet och den strategin de valde för att lösa problemet (Póyla, 1957)  
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2.6.1 Lärarens roll 

När det gäller lärarens roll vid problemlösning är både Taflin (2007), Heibert (m.fl., 1996) och 

Wyndhamn (m.fl., 2000) överens om att det kretsar kring två områden. Det ena är att ta fram 

lämpliga uppgifter till eleverna, och det andra är att förse dem med lagom mycket information. 

Heibert m.fl. (1996) menar att utan någon som helst vägledning skulle eleverna göra väldigt få 

framsteg i sin utveckling, vilket gör lärarens roll som informatör och diskussionsledare väldigt 

viktig. Samtidigt lyfter de, precis som Skoogh och Johansson (1991) att det är viktigt att läraren 

inte hjälper eleverna för mycket, då detta snarare hämmar deras utveckling än främjar den. Att 

avgöra vilken typ av handledning som ska ges, och när detta ska ske är enligt Lester (1996) den 

absolut mest utmanande uppgiften en lärare har.  

Taflin (2007) menar också att för att ett problem ska kunna användas i undervisningen på ett 

meningsfullt sätt måste det väljas ut med omsorg, vilket är väldigt svårt. Heibert m.fl. (1996) 

menar att det är två saker som läraren ska ha i åtanke när han eller hon väljer problem. Det ena är 

att problemet måste bli en utmaning för eleverna, så att de tvingas att tänka utanför ramarna och 

använda sig av nya matematiska idéer och strategier. Samtidigt får problemet inte bli för svårt 

eller för nytt, då det andra läraren ska tänka på är att problemet måste gå att knyta till de färdigheter 

eleverna redan besitter. Genom att låta dem knäcka problemet med hjälp av den kunskap och de 

begrepp de lärt sig sedan tidigare, uppmärksammar man dem nämligen om att deras kunskap och 

idéer är viktiga och användbara även utanför skolan (Heibert m.fl., 1996). Vid sidan av detta 

menar även Taflin (2007) att problemet dessutom måste passa ihop med den ordinarie 

undervisningen och den planering som läraren följer. Detta betyder att det ska kretsa kring de 

begrepp som eleven för tillfället arbetar med, eller står redo att lära sig, vilket gör att problemet 

till viss del måste gå hand i hand med läroboken (Taflin, 2007). 

Förutom de uppgifter som beskrivs ovan har läraren också en roll som stöttepelare, och Ahlberg 

(1992) menar att lärarens intention ska vara att stärka elevernas självförtroende och deras tillit till 

sin egen förmåga. I diskussionerna ska alltså läraren inte bara vägleda eleverna utan också  hjälpa 

dem att ansvara för sina tankar och funderingar. Hon eller han ska se till att alla kommer till tals 

och att eleverna lyssnar på varandras lösningar. Hon menar också att det är viktigt att läraren 

uppmärksammar eleverna på att det inte är svaret på problemet som är viktigt utan enbart hur de 

tänkte när de kom fram till svaret (Ahlberg, 1992). Skoogh och Johansson (1991) menar också att 

det är viktigt att läraren redan från början gör eleverna medvetna om vad problemlösning är, och 

informerar dem om att det får ta tid när man arbetar med problem.  
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2.7 Problemlösning i ung ålder  

Eftersom förmågan att lösa problem är någonting som utvecklas sakta hos eleverna gäller det att 

ta vara på tiden, och Cai och Lester (2010) menar att man redan i grundskolans tidiga år, eller till 

och med i förskolan, bör introducera dem för olika problem och matematiska procedurer. I boken 

Barn och Matematik skriver Ahlberg (1995) att forskning visat att barn i fem-sexårsålder är väldigt 

duktiga problemlösare, även om de inte kan uttrycka sina räkneoperationer med matematiska 

symboler. Problemet är att när dessa barn möter skolan och förväntas räkna och lösa problem med 

specifika lösningsmodeller, läggs deras egen kreativitet och nyfikenhet åt sidan (Ahlberg, 1992). 

Matematiken i årskurs ett handlar i regel om talen mellan 1-20 samt addition och subtraktion, men 

Ahlberg (1995) menar att det är viktigt att man redan här också låter dem arbeta med 

problemlösande aktiviteter, eftersom dessa låter eleverna använda sig av de kunskaper de besitter 

sedan tidigare, och härleder dem bort från uppfattningen om att matematiken enbart handlar om 

ett rätt och ett fel. Till detta instämmer också Lester (1996), och under ett besök på lärarhögskolan 

i Mölndal 1987 uttryckte han sig så här:  

If I were allowed to give only one bit of advice to a teacher who was planning to begin to make problem 

solving the focus of instruction, it would be to remember that children are natural problem solvers. The 

teacher's job is to try to develop this natural ability to its maximum extent and to add to the already 

extensive repertoire of problem-solving techniques that children have at their disposal. (Lester, 1988, 

s.42).  

En annan sak som Ahlberg (1992) lyfter i sin avhandling är vikten av att låta unga elever 

lösa problem genom både tal, skrift och bilder. Genom att rita bilder vid problemlösning blir 

problemet mer konkret för eleverna, och många elever håller därför med om att det blir 

enklare att räkna när man ritar. Samtidigt visar hennes forskning att få elever väljer denna 

strategi, eftersom de upplever själva rit-processen som ansträngande då de inte ser sig själva 

som duktiga tecknare (Ahlberg, 1992). Att unga elever tenderar att rita väldigt detaljrikt 

kunde hon också se i sin studie, då många elever hade gestaltat problemen in i minsta detalj. 

Här gäller det alltså att vi som lärare hjälper eleverna att förstå att deras bilder kan göras 

enklare, och att en katt inte behöver ha svans och morrhår, utan kan representeras av enbart 

en ring eller ett sträck (Ahlberg, 1992). 
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2.8 Problemlösning i läroböckerna – vad säger forskningen?  

Som nämndes i inledningen har intresset för att undersöka hur problemlösning representeras och 

presenteras i läroböckerna ökat (Fan & Zhu, 2007), men fortfarande finns det rätt så lite forskning 

publicerad, och fram för allt kring läromedel i de lägre åldrarna. Fan och Zhu (2007) har dock 

genomfört en studie kring problemlösning i läromedel för yngre barn, i vilken de jämförde 

läroböcker från tre olika länder med varandra. I undersökningen tittade forskarna bland annat på 

i vilken utsträckning problemen gick att lösa genom Pólyas faser, samt vilka strategier problemen 

behandlade. Resultatet visade att antalet problem, sett ur läroböckernas perspektiv, var relativt 

högt, men att endast ett fåtal av dessa problem krävde någon vidare strategi för att lösas. I 

undersökningen ansåg dock forskarna att böckerna lyckades bra med att förmedla olika 

problemlösningsprocedurer och strategier, men att de däremot kunde varit tydligare kring Pólyas 

fjärde punk som handlar om att se tillbaka (Fan & Zhu, 2007). 

Att läroböckerna lyckas bra med att förmedla olika problemlösningsstrategier tycks dock inte  

Taflin (2007) hålla med om. I sin avhandling skriver hon att även om läroböckerna tar upp många 

olika metoder bidrar de inte till att eleverna lär sig att använda dessa på eget initiativ. I boken står 

det ofta uppmaningar som: ”lös ekvationen” eller ”rita en bild”, vilket bidrar till att eleven utgår 

från att det bara finns ett sätt att lösa problemet på (Taflin, 2007). Detta i sin tur leder till att 

elevens fokus flyttas från att lösa problemet till att behärska metoden, trots att denne kanske hade 

kunnat lösa problemet enklare med en egenvald metod. Att läroböckerna lägger metoden i 

händerna på eleverna blir också extra tydligt i de böcker som valt att lägga problemlösnings-

uppgifterna i slutet på varje kapitel, eftersom det då säger sig självt att eleven förväntas att använda 

sig av den matematik som kapitlet behandlat för att lösa problemet (Taflin, 2007).  

Ett annat problem som Taflin (2007) lyfter är att de flesta problemen som presenteras i 

läroböckerna är slutna, vilket betyder att de enbart innehåller ett rätt svar. Forskning visar 

nämligen att skolan, genom att arbeta med den här typen av uppgifter, hämmar barnens kreativa 

förmåga, eftersom barnen är rädda för att göra fel (Robinson, 2010). I en långtidsstudie gjord av 

Land & Jarman (1998, refererad i Robinson, 2010) kunde forsarna konstatera att vår förmåga att 

tänka utanför ramarna sjunker avsevärt under de åren vi går i skolan, vilket Robinson (2010) 

menar hör ihop med det faktum att vi i skolan lär oss att endast ett svar räknas, och det är det som 

står skrivet i facit.   
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3 Analytisk teori och analytiska frågor 

Den analytiska teorin är framtagen för att spegla mina frågeställningar och är indelad i tre delar. I 

den första delen beskriver jag det ramverk som är grunden till min analys, ur vilken det framgår 

att jag enbart tänker granska läromedlen utifrån författarens perspektiv. Den andra delen speglar 

sedan min första frågeställning, medan den sista kretsar kring hur dessa kan delas in i 

rutinuppgifter och riktiga problem. I slutet på den första och andra delen presenteras också de 

analysfrågor som jag har valt att utgå ifrån under min analys.  

3.1 ”The Mathematics Task Framework” 

Som tidigare nämndes kretsar en stor del av matematikundervisningen kring de uppgifter som 

eleverna möter i matematikboken, men enligt Henningsen och Stein (1997) räcker det sällan med 

att enbart granska uppgiften som den ser ut i läroboken för att fullt förstå vilket lärande den 

kommer att leda till. Dessa forskare menar nämligen att en uppgift genomgår tre olika faser innan 

den väl leder till ett lärande, och de har utifrån denna teori tagit fram följande ramverk: (Fig.3.1)

 

Figur 3.1 The Mathematics Task Framework. (Henningsen och Stein, 1997, s.528)  

Den första fasen handlar om uppgiften så som den förmedlas på sidorna i läroboken eller 

lärarhandledningen, vilket skulle kunna ses som uppgiften sett utifrån författarens perspektiv. Den 

andra fasen handlar om hur uppgiften sedan används eller transformeras av läraren, medan den 

sista och slutgiltiga fasen handlar om hur uppgiften faktiskt tolkas och genomförs av eleven. Alla 

dessa faser är viktiga för det lärandet som i slutändan verkligen sker. I min studie kommer jag 

dock endast att fokusera på uppgifterna sett ur den första fasen, eftersom de två andra faserna 

kräver en mer omfattande undersökning som involverar andra metoder.  
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3.2 Problemlösning i läromedlen 

3.2.1 Olika typer av problemuppgifter 

För att kunna ta reda på i vilken utsträckning de olika läroböckerna i min undersökning behandlar 

problemlösning, är det relevant att ta reda på vilka typer av problem som finns, samt vilka 

karaktärsdrag dessa har.  

Enligt Lester (1996) är det viktigt att barnen i skolan får arbeta med flera olika typer av problem, 

och därför har den matematikdidaktiska forskningen intresserat sig för att kartlägga skillnader och 

likheter mellan olika typer av problem (Ahlberg, 1995). Enligt Ahlberg (1992) finns det olika sätt 

att kategorisera matematiska problem, och hon refererar då bland annat till Charles & Lesters 

tolkning, där de valt att dela in problemuppgifterna i följande kategorier:  

Enkla översättningsproblem, vilka också brukar kallas för textuppgifter eller enstegsproblem. 

Denna typ av problem är enligt Ahlberg (1992) vanligt förekommande i våra läroböcker, och 

kräver endast att man översätter orden i problemet till matematiska  uttryck. Ett exempel på en 

sådan uppgift är: Anna har 3 äpplen och Johan har 4 äpplen. Hur många äpplen har de 

tillsammans? 

Komplexa översättningsproblem, vilket kan ses som en textuppgift i fler steg. Här räcker det inte 

för eleven att översätta orden utan han eller hon måste även lägga till ytterligare en beräkning för 

att lösa uppgiften. Ett exempel på en sådan uppgift är: I fiskaffären kostar en fisk 6 kr, men det går 

också att köpa 4 fiskar för 20kr. Hur mycket kostar det att köpa 6 fiskar? 

Processproblem är problem där eleven behöver resonera, gissa eller finna mönster för att kunna 

lösa problemet. Här räcker det alltså inte med att välja en eller flera räkneoperationer, utan eleven 

behöver använda sig av andra strategier för att finna svaret. Enligt Lester (1996) bör tyngdpunkten 

i undervisningen ligga på just dessa problem. Ett exempel på en sådan uppgift är: I en burk finns 

det spindlar och skalbaggar. Totalt finns det 6 djur, som tillsammans har 40 ben. Hur många djur 

finns det av varje sort? 

Tillämpningsproblem är realistiska problem som eleven stöter på i sin vardag. Enligt Ahlberg 

(1992) innehåller dessa problem en stor del matematik, men kräver också att eleverna involverar 

kunskaper hämtade ur verkligheten eller från deras tidigare erfarenheter. Ett exempel på en sådan 

uppgift är: ”Hur mycket papper använder skolan varje månad?”    

                (Charles & Lester, 1982, refererad i Ahlberg, 1992, ss.11-12). 
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Ahlberg (1995) menar dock att dessa problem skiljer sig en hel del ifrån de problem som unga 

elever är vana att lösa, vilket gör att många elever har svårt att se kopplingen mellan dessa problem 

och de kunskaper och strategier som de har med sig sedan tidigare. Enligt Ahlberg (1992) kan det 

därför finnas en vinning i att introducera problemlösning genom andra problemlösande aktiviteter 

som i större utsträckning påminner om de problem som eleven mött sedan tidigare. Genom att 

uppmärksamma eleverna på de strategier de använder när de löser dessa problem, ökar nämligen 

chansen att de sedan också tillämpar dem i matematikens problemlösningsuppgifter (Ahlberg, 

1992).  

Till sin egen studie konstruerade därför Ahlberg en problemsekvens på 20 problemuppgifter 

uppdelade i fem problemlösningsfaser. I den första fasen fick eleverna möta problem som inte har 

något aritmetiskt innehåll alls, utan fullt ut anknyter till de problemen eleverna är vana vid sedan 

tidigare. Även den andra fasen relaterade till elevernas egna föreställningar, men här förde hon 

också in aritmetiska beräkningar i uppgiften. Stegvis genom fas tre och fyra närmade sig sedan 

eleverna problemuppgifterna i deras matematikböcker, vilka Ahlberg valt att klassa som fas-5 

uppgifter. Syftet med problemsekvenserna var att visa eleverna att det finns en koppling mellan 

det vi i skolan kallar problemlösning och de strategier de använder sig av när de löser problem 

hemma (Alhberg, 1992).  

I min undersökning kommer jag att avgränsa mig till Charles och Lesters problemkategorier för 

att kategorisera vilka problemtyper läromedlet valt att behandla. Utöver dessa kommer jag dock 

att lägga till en kategori som i större utsträckning behandlar de problem som av Ahlberg (1992) 

beskrivs som fas1-problem. Denna kategori har jag valt att kalla för ”Introduktionsproblem” då 

de i regel inte innehåller någon tydlig matematisk idé,  utan endast fungerar som en introduktion 

av skolans problemuppgifter och en länk mellan det eleverna känner till sedan tidigare och 

problemlösningen i skolan.  

Uppgifter som av boken kategoriseras som problemuppgifter, men som jag bedömer inte kan 

kategoriseras som vare sig introduktionsproblem eller någon av de kategorier som Charles och 

Lester beskriver kommer jag kategorisera som ”Övriga problemuppgifter”. Till dessa hör bland 

annat uppgifter som handlar om att fortsätta rita klart ett mönster och uppgifter av sådan karaktär 

att jag direkt bedömer dem som rutinuppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift är: ”Vilket tal 

saknas i talföljden? 0, 1, 2, 4, 5” (Favorit Matematik, Lärarhandledning 1A, s.40)  
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3.2.2 Matematiska diskussioner och resonemang 

En annan sak som är relevant att titta på när man granskar i vilken utsträckning olika läromedel 

behandlar problemlösning är i vilken utsträckning de uppmanar eleverna att reflektera över sina 

strategier och lösningar.  

Enligt bland annat Ahlberg (1992) är språket och kommunikationen av stor betydelse vid inlärning 

av matematik, men trots det har forskningen visat att det är relativt ovanlig att eleverna samtalar 

med varandra under matematiklektionerna Ahlberg (1992). När det gäller just problemlösning är 

det dock viktigt att eleverna ges utrymme att arbeta i grupp och kommunicera med varandra. 

Genom att arbeta gemensamt i grupp får eleverna en möjlighet att redogöra för sina egna förslag, 

men de måste också lyssna på kamraternas idéer och försöka utvärdera dessa. En annan fördel 

med att arbeta i grupp är att läraren får en möjlighet att lyssna på elevernas diskussioner och 

tankegångar, vilket gör att denne lättare kan hjälpa eleverna att sätta ord på det de tänker (Alberg, 

1995). Även Hagland, Hedrén och Taflin (2005) instämmer till att eleverna bör arbeta med 

problemlösning i grupp, men de lyfter också betydelsen av att låta eleverna argumentera för sina 

lösningar i helklass, och menar därför att problemlösningen bör avslutas med avslutande 

klassdiskussioner.  

Enligt Taflin (2007), som i sin avhandling skiljer på problem och rika problem, är ett av kraven 

för att en problemlösningsuppgift ska få klassas som ett rikt problem att det är av en sådan karaktär 

att den på grund av sina uttrycksformer kan leda till rika matematiska diskussioner. Taflin (2007) 

menar nämligen att man genom att väcka diskussioner kring problemen ger eleverna en chans att 

reflektera över saker de själva ännu inte upptäckt, samtidigt som de också får ta del av andras 

strategier och tankesätt. Hon menar också att eleverna genom diskussioner lär sig att argumentera 

för sina lösningar, vilket är en viktig egenskap, samtidigt som diskussionerna också öppnar upp 

ett tillfälle att diskutera de lösningar som blev fel (Taflin, 2007).  

3.2.3 Lärarhandledningens funktion 

Som tidigare nämndes är många forskare överens om att det idag finns många bra läromedel att 

använda sig av, men att det är viktigt att läraren hanterar dem på rätt sätt för att nå ett bra resultat 

(Skolverket, 2015b). Brännström (2003) menar till exempel att många lärare borde lägga ett större 

fokus på lärarhandledningen, eftersom det är just genom lärarhandledningen som författarna 

bakom läromedlet beskriver hur det är tänkt att läromedlet ska användas. Lärarhandelningen 

innehåller dessutom oftast tips och idéer på övningar som hör ihop med de uppgifterna eleverna 
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så småningom kommer att möta i läroboken (Brännström, 2003).  

I mitt arbete kommer jag att analysera lärarhandledningen parallellt med elevboken för att få en 

förståelse för hur författarna vill att arbetet kring problemlösning ska gå till. Jag kommer också 

att titta på om de lärarhandledningar jag valt att granska innehåller problemlösningsuppgifter som 

eleverna förväntas arbeta med utöver uppgifterna i elevboken. 

3.2.4 Analytiska frågor 

Utifrån min första frågeställning och de teorier som nämnts i avsnitt 3.2 har jag kommit fram till 

följande analysfrågor:  

1. Hur många uppgifter innehåller elevboken, och hur många av dessa är problemlösnings-

uppgifter?  

2. Hur framställs problemlösning i lärarhandledningen och hur många problemlösnings-

uppgifter tillkommer genom denna?  

3. I vilken utsträckning representeras de olika problemlösningskategorierna?  

4. I vilken utsträckning uppmanas eleverna att diskutera sina svar och strategier med 

varandra? 

3.3 Rutinuppgift eller problem?   

För att ta reda på vilka av läromedlets problemuppgifter som fullt ut kan klassas som problem och 

vilka som egentligen borde klassas som rutinuppgifter är det rimligt att först och främst reda ut 

begreppet problem. Tyvärr saknar begreppet problem inom problemlösning en entydig definition, 

vilket gör att det är svårt att helt veta vad som faktiskt borde räknas som ett problem.  

De flesta forskarna är dock överens om att begreppet kan ses som en uppgift där lösningens 

tillvägagångssätt inte är uppenbar, utan kräver att man på egen hand tillämpar sina matematiska 

kunskaper (Grevholm, 1991; Schoenfeld, 1992; Taflin, 2007; Lester, 1983). Denna tolkning 

betyder dock att det som för en person räknas som ett problem, kan vara en rutinuppgift för någon 

annan, eller gå ifrån att vara ett problem till att bli en rutinuppgift när personen som löst uppgiften 

lär sig hur uppgiften ska lösas (Mouwitz, 2007). I boken Problemlösning från 1991 skriver till 

exempel Grevholm (1991) att uppgiften 58+37 kan ses som ett problem för en elev i årskurs ett, 

medan det för en elev i årskurs två bör ses som en rutinuppgift.   

För att jag vidare i min undersökning ska kunna ta reda på vilka problem som faktiskt är problem 
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och vilka som egentligen borde klassas som rutinuppgifter har jag valt att utgå ifrån den teori som 

bland annat Taflin (Taflin, 2007; Hagland, Hedrén & Taflin, 2005; Grevholm, 2012) presenterar 

med hjälp av figur 2:  

 

Figur 3.2 : Schema för att definiera skillnaden mellan olika typer av uppgifter (Taflin, 2007, s.30). 

Enligt denna definition kan en uppgift delas in i problem, textuppgifter och rutinuppgifter, där 

textuppgifterna utgörs av alla uppgifter som innehåller ett språk utöver de matematiska 

symbolerna. Dessa kan i sin tur delas in i rutinuppgifter eller problem beroende på dess innehåll 

och hur de uppfattas av eleven. Med rutinuppgift menar forskarna då standarduppgifter som inte 

ses som någon svårighet för lösaren, utan som oftast enbart handlar om att göra en bekant 

räkneoperation eller fylla i en tabell (Grevholm, 2012).  

För att en uppgift ska få klassas som ett problem krävs det att uppgiften uppfyller tre kriterier.  

Det första handlar om att den som ska lösa uppgiften måste se den som ett problem, och därmed 

tvingas göra en ansträngning för att lösa den. Detta betyder att uppgifter som inte ses som några 

svårigheter av problemlösaren inte kan klassas som problem. Det krävs också att den som ska lösa 

uppgiften vill eller behöver lösa den, samt att uppgiften inte innehåller någon på förhand given 

lösningsprocedur. Enligt denna definition klassas alltså inte de enkla översättningsproblemen som 

problem eftersom de innehåller en på förhand given lösningsprocedur (Taflin, 2007; Hagland, 

Hedrén & Taflin, 2005). 

En annan definition av vad som karakteriserar en problemlösningsuppgift är den som Schoenfeld 

tidigare tagit fram för att visa vad en uppgift bör innehålla för att få räknas som en uppgift som 

lämpar sig för att lära eleverna att tänka matematiskt (Schoenfeld, 1991, refererad i Taflin, 2007). 

 



20 

 

Enligt denna teori ska en uppgift innehålla fyra kriterier för att räknas som ett problem. Dessa är:  

1. Problemet ska vara lätt att förstå. 

2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

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

4. Problemet ska leda till nya bra problem. 

(Schoenfeld, 1991, refererad i Taflin, 2007, ss.49, 55). 

I min undersökning kommer jag att kombinera ovanstående teorier för att ta reda på om de 

problem som av läromedlen betecknas som problem verkligen kan klassificeras som problem, 

eller om dessa egentligen borde klassificeras som rutinuppgifter. Eftersom jag i min undersökning 

dock endast kommer att studera läromedlen utifrån Henningsen och Steins (1997) första fas är det 

omöjligt att avgöra om eleverna vill lösa uppgifterna eller inte, samt om de verkligen uppfattar 

dem som problem. Därför har jag valt att enbart arbeta utifrån Taflins tredje kriterium, tillsammans 

med de krav som Schoenfeld ställer på ett problem när jag gör min analys.  

Vidare följer en mer ingående beskrivning av de kriterier jag valt att granska, tillsammans med 

olika teorier kring varför dessa krav bör ses som relevanta vid problemlösning.  

3.3.1 Begreppet procedur   

Begreppet procedur definieras enligt Taflin som ”det sätt på vilket man konkret utför en uppgift” 

(Taflin, 2007, s.106). Det betyder att för att en uppgift ska få klassas som ett problem får det inte 

framgå på vilket sätt eleven förväntas att lösa den. Uppgiften får med andra ord inte gå att, rakt 

av, översätta ifrån ett skriftspråk till ett matematiskt språk. 

3.3.2 Språkets betydelse 

För att vi ska klara av att lösa ett problem måste vi först och främst förstå det, vilket betyder att 

vi måste förstå vad det är som ska göras och vilken information vi har till vårt förfogande Hagland, 

Hedrén och Taflin (2005). Att förstå och tolka ett problem på rätt sätt kan dock vara ett problem i 

sig för många elever, och enligt Möllenhed (2001), som har gjort en sammanställning av faktorer 

som påverkar problemlösningen i olika årskurser, är just en bristande textförståelse den vanligaste 

orsaken till att eleverna misslyckas. Hagland, Hedrén och Taflin (2005) menar därför att det är 

viktigt att vi som lärare förvissar oss om att alla elever förstår vad problemet går ut på, och att vi 

inte ger dem problem som de inte har en förmåga att arbeta med. Vikten av att förstå problemet 

lyfter också Pólya (1957) då han menar att en elev som inte förstår problemet inte har någonting 

att arbeta mot.  
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Enligt Brännström (2002; 2005), som själv analyserat läroböcker vid flera tillfällen, är också 

lärobokens bilder en viktig faktor för hur eleverna ska uppfatta dess uppgifter. Enligt Brännström 

(2002) kan läromedlets bilder delas in i två kategorier, dekorativa bilder och pedagogiska bilder. 

De dekorativa bildernas funktion är att fylla ut och lätta upp uppgifterna, eftersom enbart text kan 

uppfattas som väldigt ”tungjobbat” av eleven. De pedagogiska bilderna har precis som de 

dekorativa bilderna en viss dekorativ funktion, men dessa bilder har dessutom även en pedagogisk 

funktion. En bild med en pedagogisk funktion är i många fall nödvändig för att eleven ska klara 

av att lösa uppgiften, och kan därför ses som ett hjälpmedel för eleven (Grevholm, Nilsson & 

Bratt, 1988, refererad i Brännström, 2002.)  

I min undersökning kommer jag därför att inkludera bildernas betydelse när jag tolkar huruvida 

uppgiften är lätt att förstå eller inte för eleven.  

3.3.3 Matematiska idéer   

Matematiska idéer beskrivs av Taflin som ”de verktyg som är nödvändiga för att lösa ett 

matematiskt problem på ett matematiskt sätt” (Taflin, 2007, s.97). Dessa kan delas in i generella 

matematiska idéer och specifika matematiska idéer. De generella matematiska idéerna innefattar 

procedurer, begrepp, formler, strategier eller konventioner. De specifika idéerna innefattar samma 

sak men är mer specificerade, vilket betyder att man då beskriver den exakta proceduren eller det 

exakta begreppet man vill att eleverna ska lära sig. (Taflin, 2007; Grevholm, 2012). Enligt Taflin 

(2007) kan begreppet också jämställas med de kompetenser som Kilpatricks tagit fram kring 

matematisk skicklighet, i vilken han utöver ovanstående exempel även lyfter förmågan att tänka 

logiskt och föra matematiska argument på ett användbart sätt som en viktig kompetens 

(Kilpatricks, 2002).  

Enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005) är det viktigt att eleverna genom problemlösning både 

får en chans att använda den kunskap de besitter sedan tidigare, men också får chansen att ta till 

sig någonting nytt. Därför anser de att ett och samma problem bör innehålla flera matematiska 

idéer.  

I min undersökning kommer kravet ligga på enbart en idé, vilket betyder att endast de uppgifter 

som inte behandlar någon idé alls kommer att räknas bort ifrån de ”riktiga” problemen. Jag 

kommer också avgränsa idéerna till de generella idéerna, och bedöma logiskt tänkande som en 

matematisk idé.  
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3.3.4 Problemlösningsstrategier   

Problemlösningsstrategier är ett annat ord för de metoder vi använder oss av när vi löser ett 

problem, och förmågan att kunna använda dessa på ett bra sätt blir enligt Schoenfeld (1992) många 

gånger avgörande för om vi ska lyckas lösa ett problem eller inte. Även Lester (1996) lyfter 

strategierna som en viktig del av problemlösningen, och menar att en av orsakerna till att dagens 

elever har svårt för just problemlösning, beror på att de har svårt för att använda de strategierna 

som krävs (Lester, 1996). Han menar också att en av orsakerna till detta beror på att de aldrig har 

fått lära sig att använda olika strategier, eftersom läraren många gånger enbart har lärt dem att 

använda en strategi, nämligen den som handlar om att dela upp uppgiften i en eller flera 

räkneoperationer (Lester, 1996). Lester ger också exempel på några av de strategier han anser att 

eleven bör behärska, vilka även nämns och används i Fan & Zhus ramverk från 2007 (Fan & Zhu, 

2007, s.66).  

Dessa är följande:  

1. Välja en eller flera räkneoperationer - Eleven delar upp problemet och löser en del i taget med hjälp av 

den operation de anser rimligast.  

2. Dramatisera eller använda laborativa material – Eleven använder människor eller föremål för att fysiskt 

beskriva problemet.  

3. Göra en lista, ett diagram eller tabell. – Eleven antecknar den informationen han/hon fått.  

4. Gissa och pröva – Eleven utgår ifrån en rimlig gissning för att sedan kontrollera svaret eller gissa igen.  

5. Tänka logiskt – Eleven utgår från att saker är på ett visst sätt baserat på det man redan vet. Hit klassas 

strategier som uteslutningsmetoder mm.   

6. Hitta mönster – Eleven uppfattar mönster kring gemensamma egenskaper eller variationer.  

7. Utgå från ett liknande problem – Eleven utgår från problem han/hon löst tidigare av samma karaktär.   

8. Rita en bild – Eleven visualiserar problemet med hjälp av enkla bilder, streck eller punkter.  

9. Gör en ekvation – Eleven använder bokstäver som variabler och löser problemet som en ekvation.  

10. Arbeta baklänges – Eleven närmar sig problemet utifrån resultatet för att se vilka procedurer som måste 

äga rum för att man ska hamna där.  

I min undersökning kommer jag att använda mig av dessa strategier för att bedöma om uppgiften 

går att lösa med hjälp av flera olika strategier. Jag kommer också att titta på om läromedlet på 

förhand föreslår någon speciell strategi, eftersom Taflin (2007) menar att så ofta är fallet.  

3.3.5 Möjligheten att skapa nya problem 

Förmågan att lära sig att transformera kunskap från ett område till ett annat är enligt Taflin (2007) 

en viktig del av matematiken, och därför bör de problem som eleverna löser om möjligt vara 
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uppbyggda på ett sådant sätt att de kan leda till nya matematiska områden och nya problem. I 

läroplanen står det att eleverna inte bara ska klara av att lösa problem, utan också formulera 

problem (Skolverket, 2015a), vilket de enbart kan lära sig om de får möjligheten att träna detta. 

 Enligt den studie som Taflin (2007) har gjort kan problemuppgifter i regel delas in i olika grupper 

så som proportionalitetsproblem, talföljd, bråkproblem osv, beroende på vad problemet handlar 

om, och utifrån dessa grupper kan nya problem skapas med samma innebörd. Genom att låta 

eleverna själva skapa problem med samma karaktär får de chansen att visa att de har förstått 

innebörden i problemet och äger förmågan att generalisera det (Taflin, 2007). Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005) påpekar dock att det är viktigt att skapandet av egna problemuppgifter inte 

enbart bör ske som en utfyllnad i klassrummet, utan att det också verkligen används och 

diskuteras. Forskarna menar att ett bra sätt att göra detta på är att låta eleverna lösa varandras 

problem (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

I  min undersökning kommer jag därför titta på möjligheten att omarbeta problemet till ett nytt 

problem med samma matematiska idé, samt se om läromedlet på något sätt uppmanar eleven att 

göra detta.  

3.3.6 Analytiska frågor  

Utifrån min andra frågeställning och de teorier som nämnts tidigare i avsnitt 3.3 har jag kommit 

fram till följande analysfrågor, vilka kommer ligga till grund för analysen av varje enskild 

problemlösningsuppgift. För att en problemlösningsuppgift ska klassas som ett ”riktigt problem” 

krävs det att alla krav uppfylls.  

1. Innehåller uppgiften någon tillgänglig procedur som garanterar en komplett lösning? 

2. Är uppgiften lätt att förstå?  

3. Vilka matematiska idéer introduceras i uppgiften?  

4. Kan uppgiften lösas med olika strategier, iså fall vilka?  

5. Förespråkar uppgiften någon speciell strategi?  

6. Är uppgiften av en sådan karaktär att eleven själv skulle kunna skapa ett liknande 

problem? (Om ”ja”, uppmanas eleverna att göra detta?)  
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4 Metod 

Då syftet med undersökningen var att studera i vilken utsträckning olika läromedel behandlar 

problemlösning, samt ta reda på om dessa problem verkligen kan kategoriseras som problem eller 

inte, valde jag att genomföra en läromedelsanalys, i vilken fyra olika läromedel för årskurs ett har 

analyseras. Undersökningen är en kvantitativ innehållsanalys med kvalitativa och komparativa 

inslag (Bryman, 2012), vilket betyder att innehållet i läromedlen kommer att tolkas, analyseras 

och jämföras med varandra. Att undersökningen i grund och botten är kvantitativ innebär att den 

grundar sig på uppgifter som kan uttryckas och analyseras med siffror, vilket Esaiasson m.fl. 

(2012) menar lämpar sig väl för en undersökning där syftet bland annat är att ta reda på i vilken 

utsträckning någonting behandlas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2012). 

Vidare i detta kapitel kommer jag att presentera de läromedel jag valt att analysera, samt redogöra 

för hur analysen har gått till. Jag kommer även diskutera undersökningens reliabilitet och validitet. 

4.1 Urval  

Eftersom jag ville granska läromedel som är vanligt förekommande runt om på skolorna idag 

valde jag att analysera serierna Eldorado och Matte Direkt Safari, vilka enligt en Nordisk 

forskningsstudie kring matematikundervisning beskriver som ”the most common teaching 

materials in grade 1 to 3 in Sweden” (Silverberg, Kärki & Hannula, 2014, s.155). Utöver dessa 

läromedel valde jag också att analysera serien Favorit Matematik, vilket är Finlands mest sålda 

läromedel anpassat efter vår läroplan. Denna serie är relativt ny i Sverige, men beskrivs enligt 

Studentlitteraturs hemsida som ”beprövad och framgångsrik (Studentlitteratur, 2016). Då Finland 

dessutom tenderar att prestera bättre än svenska elever i matematik ansåg jag att det kunde vara 

intressant att analysera det läromedlet som de oftast använder sig av (Skolverket, 2014). Slutligen 

har jag också valt att analysera läromedlet Koll på matematik, vilket är ett nytt läromedel med 

fokus på formativ bedömning. Anledningen till att jag valde att analysera just det beror fram för 

allt på att jag ville se om man kan se någon tydlig skillnad mellan ett helt nytt läromedel och ett 

läromedel som ursprungligen grundar sig på en annan läroplan.   

4.2 Avgränsningar 

Läromedelsserierna består av två elevböcker och två lärarhandledningar per läsår. Utöver dessa 

böcker erbjuds också olika läxböcker, extraböcker, och facitböcker, samt att flera av läromedlen 
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också har ett digitalt stöd. I den här studien har jag dock valt att enbart fokusera på elevernas 

grundböcker och deras handledningar, då tiden jag har till mitt förfogande inte räcker till för att 

göra en fullständig analys av läromedlens alla delar. Då syftet med min undersökning är att se i 

vilken utsträckning läromedlen behandlar problemlösning under elevernas första år har jag också 

valt att enbart granska de böckerna som används i årskurs 1.  

Av praktiska skäl kommer jag i fortsättningen även benämna elevernas grundböcker och de 

tillhörande handledningarna som ”elevböcker” och ”lärarhandledningar”, trots att några av 

förlagen valt att kalla dem för någonting annat.  

Hädanefter kommer jag också att benämna alla uppgifter som av boken klassas som problem, eller 

som överensstämmer med någon av Charles och Lesters problemlösningskategorier, som 

”problemuppgifter”. Av dessa kommer några sedan också betecknas som ”riktiga problem”, vilket 

då betyder att de även uppfyller de kraven som krävs för att få räknas som ett riktigt problem.  

4.3 Genomförande och analysverktyg 

För att få en struktur på analysen valde jag att, utifrån mina analytiska frågor, skapa ett protokoll 

i Excel som jag kunde utgå ifrån. Genom protokollet kunde jag snabbt få en överblick av de olika 

uppgifterna i läromedlen, vilka har analyserats läromedel för läromedel. Figur 4.1 visar ett utdrag 

från verktyget, i vilket delar av läromedlet Favorit Matematik analyseras.  

 

        Figur 4.1 Analysverktyg  

Varje läromedel har sedan behandlats i tre steg. Först och främst har jag, med hjälp av lärar-

handledningen, analyserat alla uppgifter i elevboken som läromedlet själv benämner som problem 

eller problemlösning. När dessa var analyserade gick jag igenom hela elevboken igen för att se 

om det också fanns andra uppgifter som enligt Charles och Lesters teori borde räknas som 

problemuppgifter. Slutligen analyserade jag också lärarhandledningen för sig för att se i vilken 

utsträckning denne behandlade problemlösning separat. I den undersökningen valde jag dock att 

enbart fokusera på de uppgifter som läromedlet själv valde att kalla för problemlösning.  

Då jag dessutom under analysen av det sista läromedlet kände att jag hade blivit säkrare på hur de 
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olika uppgifterna skulle bedömas valde jag att genomföra hela analysen två gånger, för att försäkra 

mig om att det första läromedlet skulle bedömas på samma sätt som det sista.  

Vidare följer nu en djupare beskrivning av hur varje fråga har besvarats och vilka avgränsningar 

jag har använt mig av i samband med analysen.  

 Hur många problemuppgifter innehåller elevboken och lärarhandledningen?  

För att ta reda på hur stor del av läromedlet som behandlar problemlösning har jag utgått ifrån 

problemuppgifterna i elevboken, och satt dessa i relation till böckernas totala antal uppgifter. För 

att enhetligt kunna bestämma vad som skulle klassas som en uppgift valde jag att utgå ifrån de 

olika uppmaningarna som eleverna får i läromedlet, till exempel ”Fortsätt mönstret”, ”Räkna ut” 

och ”Skriv de tal som fattas”. I de fall där en tydlig uppmaning saknades valde jag att räkna flera 

närliggande uppgifter av samma karaktär som en och samma uppgift, vilket betyder att jag i 

exemplet nedan skulle klassa det som två uppgifter och inte 7.  

  

I vilken utsträckning representeras de olika problemlösningskategorierna?  

För att få en bild av vilka typer av problem som de olika läromedlen valt att rikta in sig på kommer 

varje problemuppgift att analyseras enskilt och delas in i någon av kategorierna: 

Introduktionsproblem, Enkla översättningsproblem, Komplexa översättningsproblem, 

Processproblem och Övriga problemuppgifter. Kategoriseringen kommer i huvudsak att ske 

utifrån de direktiv som beskrivs i avsnittet Analytisk teori, men jag har också valt att kategorisera 

uppgifter som man med hjälp av sin uteslutningsförmåga kan lösa direkt som Enkla 

översättningsproblem även om lösningen ibland sker i flera steg.  

Kategorin Tillämpningsproblem kommer däremot inte att behandlas, då dessa problem tar 
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avstamp i elevernas vardag och således inte blir relevanta i min undersökning eftersom jag inte 

har någon möjlighet att ta del av elevernas vardag och tidigare erfarenheter (Ahlberg, 1992).  

Uppmanas eleverna, genom uppgifterna eller lärarhandledningen att diskutera sina svar 

och strategier med varandra? 

För att jag  i min undersökning ska kunna bedöma om en uppgift kan leda till en diskussion eller 

inte har jag valt att utgå ifrån de direktiven som finns kring arbetssättet. Om det genom problemet 

eller lärarhandledningen framgår att eleven ska diskutera sitt resultat med en kompis bedöms 

uppgiften som att den bidrar till diskussioner. Det samma gäller uppgifter som är avsedda att lösas 

i grupp eller helklass, då jag bedömer att eleverna som arbetar i grupp eller helklass får en 

automatiskt möjligheten att diskutera sina svar och strategier med varandra.  

Innehåller uppgiften någon tillgänglig lösningsprocedur? 

Här har jag valt att utgå ifrån Taflins (2007) definition, vilket betyder att det inte får framgå av 

uppgiftens beskrivning hur uppgiften ska lösas. Detta gäller även i de fall där lösnings-proceduren 

står inbakad i texten och rakt av går att översätta till ett matematiskt språk. Jag bedömer också att 

uppgifter som uppmanar eleverna att följa en instruktion som genom uteslutning direkt tar dem 

fram till en korrekt lösning innehåller en på förhand given lösningsprocedur.  

Nedan följer två exempel på enkla översättningsproblem i vilka en lösningsprocedur finns 

tillgänglig, och därför inte kommer att bedömas som riktiga problem.    

   

(Favorit Matematik, Elevbok 1B, s.74) (Eldorado, Grundbok 1A, s.68)  

Är uppgiften lätt att förstå? 

Att bedöma om språket i en uppgift är lätt eller inte är inte helt enkelt eftersom olika elever besitter 

olika språkkunskaper, och därför kommer uppfatta svårigheten i språket på olika sätt. I  min analys 

har jag därför valt att generalisera elevernas språkkunskaper och bedöma elevnära begrepp som: 

mer, mindre, större, kortare, längre, äldre och yngre som enkla att förstå, medan begrepp som: 
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fler, färre, ytterligare, hälften och dubbelt endast kommer att betraktas som lätta om de har 

behandlats tidigare i boken. Jag kommer också att studera problemets struktur, för att se om det 

innehåller en tydlig fråga och tydlig information, samt inkludera bildernas betydelse då dessa i 

många fall kan hjälpa eleven att förstå och tolka uppgiften.  

Uppgifter där läraren, enligt lärarhandledningen, förväntas presentera och förklara problemet för 

eleverna kommer jag dock att bedöma som lätta att förstå oavsett hur de ser ut,  eftersom läraren 

i dessa fall har en möjlighet att reda ut och förtydliga eventuella frågetecken. 

Vilka matematiska idéer introduceras i uppgiften? 

Här kommer jag att titta på vilka generella matematiska idéer som går att finna i problemet enligt 

de avgränsningar som nämns i min analytiska teori. Det betyder att jag kommer leta efter 

procedurer, begrepp, formler, strategier och matematiska konventioner, vilka Taflin (2007) 

beskriver som symboler och system till exempel koordinatsystem. Jag kommer även att bedöma 

”logiskt tänkande” som en idé, baserat utifrån Kilpatricks (2002) teori. 

Kan uppgiften lösas med olika strategier, iså fall vilka? Förespråkar uppgiften någon 

speciell strategi? 

Här granskar jag problemet utifrån de strategier som presenteras i min analytiska teori i syfte att 

ta fram de strategier som känns mest relevanta för problemet. De strategier jag valt att inkludera 

i min undersökning är: använda laborativt material, gissa och pröva, tillämpa logiskt tänkande, se 

mönster, dela upp och lösa med en eller flera operationer, rita och arbeta baklänges. Jag kommer 

också att titta på om problemet, eller lärarhandledningen hjälper eleverna med vilken strategi de 

ska välja.  

Är uppgiften av en sådan karaktär att eleven själv skulle kunna skapa ett liknande problem? 

(Om ”ja”, uppmanas eleverna att göra detta?) 

Här kommer jag titta på problemuppgiftens möjlighet att transformeras till ett nytt problem, vilket 

betyder att jag kommer granska möjligheten att göra uppgiften lättare eller svårare utan att förlora 

dess innebörd. Jag kommer också att titta på om eleverna, utifrån problemuppgiften, skulle kunna 

hitta på ett liknande problem, samt om de i samband med, eller efter uppgiften uppmanas att göra 

detta.  

Slutligen följer ett exempel på hur en fullständig analys kring en uppgift kan se ut:  
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Till vilken kategori hör problemet?   

Svar: Komplexa översättningsproblem. – Uppgiften är en textuppgift som ska lösas i flera steg.  

Uppmanas eleverna, genom uppgifterna eller lärarhandledningen att diskutera sina svar och strategier 

med varandra?     

Svar: Ja – Denna uppgift ska behandlas i helklass, vilket gör att eleverna får chans att diskussioner sina 

lösningar med varandra. 

Innehåller uppgiften någon tillgänglig procedur som garanterar en komplett lösning?   

Svar: Nej - Denna uppgift innehåller ingen på förhand given procedur utan kräver att eleven själv lägger 

upp en strategi för hur han eller hon vill lösa uppgiften. 

Är Uppgiften lätt att förstå?     

Svar: Ja – Uppgiften innehåller begrepp som ”färre” vilket kan göra det svårt för eleven, men samtidigt 

står det i lärarhandledningen att uppgiften ska förklaras av läraren vilket gör att jag bedömer den som lätt 

att förstå.  

Vilka matematiska idéer introduceras i uppgiften?    

Svar: Begrepp, procedurer och strategier.  – Begreppet ”färre”, beräkningar i form av addition och 

subtraktion samt strategier då eleven får en möjlighet att träna detta eftersom uppgiften inte innehåller en 

given strategi.   

Kan uppgiften lösas med olika strategier, iså fall vilka?   

Svar: Ja, Rita, använda laborativt material, gissa och pröva, dela upp problemet, arbeta baklänges.  

– Här är det möjligt att uppgiften även går att lösa med hjälp av andra strategier, men dessa bedömer jag 

som de mest uppenbara.  

Förespråkar uppgiften någon speciell strategi?    

Svar: Nej 

Är uppgiften av en sådan karaktär att eleven själv skulle kunna skapa ett liknande problem?. (Om ”ja”, 

uppmanas eleverna att göra detta?)   

Svar: Ja och Nej – Problemet går att omarbeta, men eleverna ombeds inte att göra detta. 

Denna uppgift skulle således bedömas som ett ”riktigt problem”.   
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4.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet och reliabilitet är två begrepp som tillsammans speglar forskningsresultatets 

tillförlitlighet och relevans. Genom validiteten får vi reda på om en studie verkligen mäter det 

som den är avsedd att mäta, medan reliabiliteten istället används för att bedöma tillförlitligheten 

i dess resultat. För att en studie ska bedömas ha en hög reliabilitet, bör den utan vidare gå att 

genomföras igen utav andra forskare, och då resultera i samma resultat (Bryman, 2011).  

I min undersökning var syftet att ta reda på i vilken utsträckning olika läromedel behandlar 

problemlösning, vilket jag ansåg tydligast kunde mätas genom en läromedelsanalys där hela 

läromedlet behandlades. I arbetet har jag valt att begränsa mig till Henningsen och Steins (1997) 

första fas, vilket gör att resultatet enbart kan tolkas utifrån lärobokens perspektiv. Ett alternativ 

till detta hade varit att enbart fokusera på ett läromedel sett utifrån Henningsen och Steins (1997) 

alla faser, men då hade jag istället missat möjligheten att jämföra flera läromedel med varandra. 

En annan orsak till att jag valde bort det alternativet var för att jag ville rikta mitt resultat mot en 

bredare publik, vilket jag anser att jag gör när jag väljer att analysera flera olika läromedel. 

Valet att enbart studera läromedlen utifrån lärobokens perspektiv påverkade dock mitt resultats 

reliabilitet när det kommer till vilka problem som kan klassas som problem. För att en uppgift ska 

få klassas som ett problem fullt ut krävs det nämligen att fler kriterier uppnås än de som jag har 

valt att ta med i min undersökning. Dessa går dock inte mäta genom att enbart studera hur 

uppgiften ser ut i boken, utan kräver att uppgiften också tolkas och löses av flera elever. I min 

undersökning bedömde jag detta som otänkbart, då tiden jag hade till mitt förfogande inte skulle 

räcka till för att analysera alla läromedlets problemuppgifter, även om jag hade valt att begränsa 

mig till ett och samma läromedel.  

Reliabiliteten i min undersökning påverkas också av det faktum att det i min analys finns ett 

utrymme för tolkning, även om jag anser att den beskrivning jag gett av min bedömning kring de 

olika analytiska frågorna är tillräckligt tydligt utformat för att även någon annan skulle kunna 

tolka och bedöma läromedlens uppgifter på samma sätt. Jag anser också att tillförlitligheten i mitt 

resultats stärks av mitt val att granska varje läromedel två gånger, då jag under analys nummer två 

kunde bemöta dem med ett lite annorlunda perspektiv än jag hade haft under den första analysen. 

Enligt Bryman (2011) ökar reliabiliteten om flera mätningar, med samma metod och resultat, 

utförs. De uppgifterna jag bedömde olika, eller som jag uppfattade som tvetydiga valde jag 

dessutom att diskutera med mina studiekompisar, vilket enligt Bryman (2011) leder till ett säkrare 

resultat, eftersom då fler personer involveras i undersökningen.  
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4.5 Beskrivning av läromedlen 

Nedan följer en kort beskrivning av de läromedel jag har valt att analysera. Informationen kring 

de olika läromedlen är hämtad från respektive förlags hemsida och lärarhandledning.  

4.5.1 Eldorado 

Eldorado [2008] är ett läromedel framtaget av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck, vilka i 

november 2012 mottog Årets Läromedelsförfattarpris. Det är forskningsanknutet och grundar sig 

på Lgr11. Läromedlet finns för årskurserna F-6, och ges ut av förlaget Natur och Kultur.  

Eldorado 1A och 1B består av nio respektive tio kapitel som alla följer samma struktur. Varje 

kapitel innehåller en gemensam undersökning, individuella träningssidor och repetition, samt 

avslutas med problemlösning. I lärarhandledningen framgår det tydligt hur läraren förväntas 

arbeta med varje uppgift i elevboken samt vilka lärandemål som tränas i respektive uppgift.  

Utöver elevboken och lärarhandledningen består läromedlet i sin helhet av två bonushäften, ett 

rött och ett blått, för elever som behöver träna mer eller som behöver en extra utmaning, en läxbok, 

samt extra färdighetsträning.  

4.5.2 Matte Direkt Safari  

Matte Direkt Safari [2008] är ett vanligt förekommande läromedel som anpassats efter Lgr11. 

Läromedlet finns för årskurserna F-3, och ges ut av förlaget Sanoma Utbildning. Enligt 

lärarhandledningen bygger läromedlet på det matematiska samtalet, vilket gör att samtal både i 

grupp och mellan elever ska utgöra en central del av undervisningen.   

Matte Direkt Safari 1A och 1B består av fem kapitel vardera vilka följer olika teman. Läromedlet 

innehåller en tydlig struktur i vilken varje kapitel innehåller en bildingress, träningssidor och en 

diagnos. Efter diagnosen kan eleverna också välja om de vill fördjupa sig i ämnet eller om de vill 

träna mer. Varje kapitel avslutas med en enhetsdel i vilken eleverna får öva sig på att använda 

olika enheter. I lärarhandledningen finns det förslag på gemensamma aktiviteter samt en 

instruktion till hur den gemensamma introduktionen ska gå till.  

Utöver elevboken och lärarhandledningen består läromedlet i sin helhet också av extraboken 

Kikaren, som riktar sig till elever som behöver en extra utmaning.  
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4.5.3 Favorit Matematik 

Favorit Matematik [2012] är ett Finskt läromedel som anpassats efter den svenska läroplanen 

Lgr11. Serien bygger på en struktur om fyra sidor till varje lektion, där alla extrauppgifter redan 

finns i grundboken. I denna serie finns också grundboken i två svårighetsgrader. Läromedlet finns 

för årskurserna F-5 och ges ut av Studentlitteratur.  

Favorit Matematik 1A och 1B består av fem kapitel vardera, där varje kapitel innehåller ett visst 

antal lektioner. Varje lektion innehåller en gemensam introduktion med diskussionsfrågor, 

problemlösningsuppgifter och huvudräkningsuppgifter, som alla förekommer i lärarhand-

ledningen, varpå eleverna sedan får arbeta med ”grunduppgifter” och ”tränauppgifter” i sina 

elevböcker. Eleverna får också välja om de vill göra ”ÖVA-sidan” eller ”PRÖVA-sidan” som 

tillhör samma lektion. Till varje kapitel finns även ”Favoritsidor” som lär eleverna matematik 

genom spel och lekar. Varje kapitel avslutas med en diagnos och två repetitionssidor. I 

lärarhandledningen framgår det tydligt hur läraren förväntas arbeta under varje lektion, samt på 

vilket sätt kapitlet relaterar till läroplanens centrala innehåll.  

Utöver elevboken och lärarhandledningen består läromedlet också av boken Tankenötter.   

4.5.4 Koll på matematik 

Koll på matematik [2014/2015] är ett helt nytt läromedel, utarbetat efter Lgr11 där tonvikten ligger 

på de matematiska förmågorna och formativ bedömning. Läromedlet finns i dagsläget för 

årskurserna 1-2, och ges ut av förlaget Sanoma Utbildning.  

Koll på matematik 1A och 1B består av totalt 12 kapitel fördelade över de båda böckerna. Varje 

kapitel inleds med en gemensam diskussion varpå kapitlets övningssidor följer. Till kapitlet hör 

också ”mixsidor” med olika matematiska aktiviteter, där bland annat problemlösning tränas, samt 

”Koll-på-sidor” vilka sammanfattar kapitlet och ger eleverna möjlighet att bedöma sig själva. 

Varje kapitel avslutas med gula och gröna sidor, i vilka eleverna får möjligheten att arbeta vidare 

utifrån sin bedömning. I slutet av böckerna finns också ”Stora begreppskollen” vilken ger eleverna 

möjlighet att visa sin förståelse för begrepp. I lärarhandledningen framgår det tydligt hur läraren 

förväntas arbeta med varje uppgift, och till varje ”mixsida” erbjuder också lärarhandledningen 

ytterligare övningar och problemlösningsuppgifter. 

Utöver läroboken och lärarhandledningen består läromedlet i sin helhet också av ”Bingel”, som 

är en digital värd med färdighetsträning som följer elevens kapitel.   
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4.6 Etiska överväganden 

Som forskare i Sverige är man skyldig att förhålla sig till olika etiska principer för att skydda de 

respondenter som forskningen involverar (Bryman, 2011). Detta gäller även mindre studier så 

som denna. I min studie finns det dock inga etiska principer att ta hänsyn till eftersom studien inte 

involverar några respondenter utan enbart grundar sig på olika läromedel. Däremot måste de 

läromedel som behandlas presenteras på ett rättvist och respektfullt sätt, vilket betyder att jag i 

den här undersökningen har ställt mig opartiskt i analysen och försökt att inte presentera resultatet 

på ett missvisande sätt.    
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera resultatet av min analys, vilket kommer att presenteras i 

två delar utifrån mina frågeställningar och tolkas med hjälp av analysteorin. I den första delen 

kommer jag redogöra för de olika läromedlens syn på problemlösning, baserat utifrån det som står 

skrivet i lärarhandledningen. Jag kommer också att visa i vilken utsträckning de olika läromedlen 

behandlar problemlösning, samt visa vilka typer av problem som behandlas. I den andra delen 

kommer jag sedan presentera resultatet kring den djupare analysen av dessa problem, och visa i 

vilken utsträckning dessa lever upp till de kriterier som krävs för att få räknas som ett riktigt 

problem. De båda resultatdelarna redovisas läromedel för läromedel, och avslutas med en 

sammanfattande jämförelse mellan de olika läromedlen.  

5.1 I vilken utsträckning behandlar läromedlet problemlösning?  

För att ta reda på i vilken utsträckning de olika läromedlen behandlat problemlösning har jag 

inkluderat alla uppgifter som läromedlen själva kategoriserat som problem, samt de uppgifter som 

utöver dessa kan klassas som ett problem utifrån Charles och Lesters teori. Jag har också 

sammanställt hur många problemuppgifter som tillkommer genom lärarhandledningen och dess 

kopieringsunderlag.  

För att få en uppfattning om vilka typer av problem som de olika läromedlen behandlar har jag 

analyserat varje problemuppgift för sig. Resultatet av de olika problemlösningskategorierna 

redovisas i relation till läromedlets totala antal problemuppgifter. Observera att problem-

uppgifterna i detta skede inte måste uppfylla kraven för att få räknas som ett ”riktigt problem”.  

5.1.1 Eldorado  

I läromedlet Eldorado är problemuppgifterna främst förlagda till elevböckerna, men bör enligt 

lärarhandledningen förklaras i helklass så att alla elever med säkerhet förstår dem. Elevböckerna 

är uppdelade på nio respektive tio kapitel, vilka alltid avslutas med ett problemlösningsavsnitt 

som relaterar till kapitlet.  

I lärarhandledningen beskrivs problemlösning som en viktig del av undervisningen, och 

författarna menar, i enlighet med Cai och Lester (2010), att man genom att arbeta med 

problemlösning redan i förskoleklass, succesivt bygger upp elevernas förmåga att hantera 

problem. I lärarhandledningen beskrivs också Pólyas olika faser, vilka enligt författarna bör ligga 
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som en grund i arbetet kring problemlösning. Dessa handlar om att förstå uppgiften, välja en 

strategi, utföra beräkningarna och reflektera över sitt resultat (Pólya, 1945). 

Totalt sett innehåller elevböckerna 70 stycken problemuppgifter, vilket motsvarar cirka 17,0 % av 

böckernas totala antal uppgifter. Utöver dessa tillkommer sedan ytterligare 23 problem genom det 

kopieringsunderlag som finns tillgängligt i lärarhandledningen. Sammanlagt presenterar alltså 

läromedlet Eldorado 93 problemuppgifter under elevernas första år.  

Av dessa är ungefär hälften gjorda för att lösas i grupp, vilket ger eleverna goda förutsättningar 

att reflektera över sina lösningar (Ahlberg, 1992).  Till varje enskild problemuppgift finns även 

en tydlig beskrivning av hur läraren förväntas arbeta med problemuppgiften, samt en redogörelse 

för vilka strategier och procedurer som problemuppgiften behandlar.  

 

Figur 5.1 Problemkategorier i Eldorado 

Genom figur 5.1 kan vi också se att fördelningen mellan de olika problemlösningskategorierna är 

relativt jämn över de båda terminerna, men att majoriteten under elevernas första termin utgörs 

av introduktionsproblem. I lärarhandledning 1A skriver författarna att många uppgifter enbart är 

till för att träna logiskt tänkande eller olika begrepp utan att blanda in aritmetiska beräkningar, 

vilket skulle kunna vara ett tecken på att de, precis som Ahlberg (1992) också förespråkar, försöker 

introducera problemlösningen på ett sätt som eleverna har lättare att relatera till. Enligt Ahlberg 

(1992) minskar nämligen risken att elevernas tidigare kunskaper går förlorade om introduktionen 

av skolans problemlösning sker på detta vis.    

Att författarna fokuserat på elevernas logiska tänkande kan man också se i många av de enkla 

översättningsproblemen som eleverna möter under sin första termin. Majoriteten av dessa är 

nämligen av en mer uteslutande karaktär än de klassiska textuppgifterna där eleverna ska utföra 

någon enkel beräkning.  
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Under elevernas andra termin minskar dock introduktionsproblemen något och ersätts istället av 

komplexa problem och processproblem, vilket tyder på att problemen i allt större utsträckning 

innehåller beräkningar och matematiska idéer. Att författarna dock valt att fokusera på komplexa 

problem och processproblem är ett positivt tecken, då bland annat Lester (1996) anser att 

majoriteten av uppgifterna bör ligga på just dessa.  

5.1.2 Matte Direkt Safari  

I läromedlet Matte Direkt Safari lyfts inte vikten av problemlösning vare sig i lärarhandledningen 

eller i elevböckerna särskilt tydligt, och inte en enda uppgift kategoriseras som ett problem av 

läromedlet. Däremot innehåller både elevböckerna och lärarhandledningen flera textuppgifter av 

typen Tanja har 6 mackor. Hon äter 1. Hur många är kvar?, vilka enligt Charles och Lester (1982, 

refererad i Ahlberg, 1992) kan klassas som enkla översättningsproblem. På förlagets hemsida står 

det också att det är just genom dessa som problemlösning behandlas, eftersom eleverna i dessa 

uppgifter måste fråga sig själva vilket räknesätt de ska använda sig av för att lösa uppgiften 

(Sanoma, 2016).   

Totalt sett innehåller elevböckerna 47 problemuppgifter vilket motsvarar ungefär 8% av 

böckernas totala antal uppgifter. Utöver dessa presenterades också 9 problemuppgifter genom 

lärarhandledningens kopieringsunderlag, vilket betyder att läromedlet sammanlagt presenterar 56 

problemuppgifter under elevernas första år.  

 

            Figur 5.2 Problemkategorier i Matte Direkt Safari 

Genom figur 5.2 kan vi också konstatera att alla problemuppgifterna i Matte Direkt Safari tillhör 

samma kategori, vilket betyder att det vare sig behandlar introduktionsproblem, komplexa 

problem eller processproblem under elevernas första år. Detta bör enligt Lester (1996) ses som en 
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negativ faktor med läromedlet, då eleverna behöver möta flera olika typer av problem, och 

framförallt processproblem, för att utveckla sin problemlösningsförmåga. Uppgifterna i Matte 

Direkt Safari  är dessutom gjorda för att lösas enskilt, vilket gör att de inte heller lämnar något 

vidare utrymme för givande diskussioner, vilket bland annat Taflin (2007) menar bör finnas med 

som en viktig del av problemlösningen.  

5.1.3 Favorit Matematik 

I läromedlet Favorit Matematik är problemuppgifterna framförallt förlagda till 

lärarhandledningen, där de ligger som en del av lärarens genomgång under varje ny lektion. Enligt 

författarna kräver problemlösning ett tålmodigt funderande av eleverna, vilket gör att uppgifterna 

lämpar sig bäst i helklass där de kan lösas med hjälp av gemensamma diskussioner. Att eleverna 

bör ges tid att få fundera över problemen vid problemlösning menar också Skoogh & Johansson 

(1991) som anser att det är viktigt att läraren inte hjälper eleverna för fort utan ger dem tid att 

själva arbeta fram en lösning.   

Under elevernas första år presenteras totalt 165 gemensamma problemuppgifter i lärar-

handledningen, vilket motsvarar cirka 1-3 problemuppgifter per lektion. Många av dessa problem-

uppgifter är dock av samma karaktär, vilket kan medföra att eleverna inte upplever dem som lika 

utmanande när de möter dem för andra gången. Utöver de gemensamma uppgifterna förekommer 

också 113 problemuppgifter i lärarhandledningens kopieringsunderlag.  

När det gäller problemlösning i elevernas böcker förekommer det inga problemuppgifter alls 

under elevernas första termin, men däremot innehåller B-boken några kapitel som inkluderar 

problemlösning. De problemuppgifter som eleverna möter genom elevböckerna är dock av samma 

karaktär som de som gick att finna i Matte Direkt Safari, vilket betyder översättningsproblem.  

Totalt innehåller elevböckerna 32 problemuppgifter, varav 16 kategoriseras som problem av 

läromedlet själva. Detta motsvarar dock endast 4% av det totala antalet uppgifter, eftersom 

elevböckerna i sin helhet innehåller över 800 uppgifter.  

Sammanlagt presenterar läromedlet Favorit Matematik 310 problemuppgifter under elevernas 

första år, varav 39 stycken bedöms som ”övriga uppgifter”. I figur 5.3 redovisas fördelningen 

mellan de olika problemlösningskategorierna, och återigen ser vi att majoriteten utgörs av enkla 

översättningsproblem. 
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          Figur 5.3 Problemkategorier i Favorit Matematik 

Generellt bedömer jag dock översättningsproblemen i detta läromedel som svårare än de som 

presenteras i Matte Direkt Safari, eftersom uppgifterna här många gånger kräver att eleverna 

behärskar matematiska begrepp så som hälften och dubbelt. Istället för att det står: Sex fåglar satt 

på en gren. Tre flög iväg. Hur många sitter kvar? kunde det till exempel stå: Sex fåglar satt på en 

gren. Hälften flög iväg. Hur många sitter kvar?. Många av dessa problem inkluderade också 

multiplikation och division vilket för en elev i årskurs ett kan vara svårt att översätta rakt av, då 

de fortfarande inte lärt sig att räkna med dessa räknesätt. För att lösa dessa krävs det därför att 

eleverna använder sig av andra strategier än räkneoperationer, vilket snarare gör uppgifterna till 

processproblem för eleverna än översättningsproblem. Ett exempel på en sådan uppgift är: ”Ur 

tvättmaskinen tas 6 likadana strumpor. Hur många par kan man göra av dem?” (Favorit 

Matematik,  Lärarhandledning 1A, s.20). 

Till skillnad från Matte Direkt Safari innehåller också Favorit Matematik komplexa problem och 

processproblem i en relativt stor utsträckning, vilket Lester (1996) anser är bra. Av det totala 

antalet problemuppgifter är också majoriteten tänkt att lösas i grupp, vilket enligt Taflin (2007) 

och Ahlberg (1995) gynnar elevernas förmåga att föra matematiska resonemang, samtidigt som 

det också utvecklar deras problemlösningsförmåga. 

5.1.4 Koll på matematik   

I läromedlet Koll på matematik förekommer det problemuppgifter i både elevboken och 

lärarhandledningen, men det huvudsakliga arbetet med problemlösning sker först under elevernas 

andra termin. I lärarhandledning 1B står det att för att eleverna ska utveckla sin förmåga att lösa 

problem måste läraren formulera tydliga lärandemål, skapa klassrumsdiskussioner, styra 
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diskussionerna och koppla ihop strategier och lösningar med varandra, vilket påminner om 

Wyndhamn (2000) och Heiberts (1996) tankar kring att lärarens främsta uppgift är att ta fram 

lämpliga problemuppgifter och fungera som diskussionsledare. 

Totalt sett innehåller elevböckerna 47 stycken problemuppgifter, vilket motsvarar cirka 13,0 % av 

det totala antalet uppgifter. En stor del av dessa finner vi i slutet av B-boken, där sista kapitlet  

handlar om just problemlösning, men det existerar också problemuppgifter löpande i varje kapitel, 

genom de sidorna som kallas för ”mix-sidor”. Genom ”mix-sidorna” får eleverna arbeta med 

matematiska aktiviteter, vilka oftast innefattar problemlösning, och arbetet kring dessa står då 

tydligt beskrivet i lärarhandledningen. I samband med varje mix-sida finns också ytterligare 

problemuppgifter att finna i lärarhandledningarna, vilka totalt sett bidrar med 25 problemuppgifter 

utöver de som presenteras i elevernas böcker. Sammanlagt presenterar alltså läromedlet Koll på 

matematik 72 problemuppgifter under elevernas första år. 

 

         Figur 5.4 Problemkategorier i Koll på matematik 

I figur 5.4 kan vi se fördelningen av de olika problemuppgifterna, och en intressant iakttagelse 

här är att mängden processproblem är överlägsna de andra kategorierna under hela första året. Av 

de 72 problemuppgifterna som läromedlet innehåller är 43 uppgifter klassade som process-

problem, vilket enligt Lester (1996) är bra då den huvudsakliga mängden problem enligt honom 

bör tillhöra just denna kategori. 

En annan intressant aspekt av det hela är att de annars så överrepresenterade textuppgifterna här 

är relativt få. I detta läromedel skiljer nämligen författarna själva mellan problemlösning och 

textuppgifter, vilket betyder att de medvetet valt att inte inkludera dessa i sin problemlösning. De 

textuppgifter som här beskrivs som enkla och komplexa problem är alltså hämtade ifrån andra 

delar av elevböckerna än de som böckerna själva klassar som problemlösning. 
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Författarna menar också att lärande och språk är starkt sammankopplat, vilket gör att nästan alla 

problemuppgifter inkluderar en diskussionsfas.  I lärarhandledningen beskrivs arbetssättet EPA, 

vilket till stor del påminner om det arbetssätt som Hagland, Hedrén och Taflin (2005) förespråkar. 

EPA står för ”eget”, ”par” och ”allas tänkande” (Koll på matematik, Lärarhandledning 1A, s.8), 

och handlar om att eleverna både ska få tänka själv, diskutera i grupp och diskutera i klass. Genom 

detta arbetssätt får alltså eleverna reflektera kring sina tankar på flera sätt, vilket Taflin (2007) och 

Ahlberg (1995) menar är bra då det inte bara utvecklar deras problemlösningsförmåga, utan också 

deras förmåga att föra matematiska resonemang.  

5.1.5 Jämförelser och sammanfattning av resultatet  

Sammanfattningsvis visar resultatet att de olika läromedlen introducerar eleverna för problem-

lösning på lite olika sätt. Vissa har valt att förlägga uppgifterna till elevböckerna medan andra 

väljer att förlägga dem till lärarhandledningen i syfte att läraren ska låta eleverna arbeta med dessa 

gemensamt i grupp.  

Genom figur 5.5 kan vi se hur stor del av elevböckerna som behandlar problemlösning i 

förhållande till det totala antalet uppgifter i varje läromedel.  

 

Figur 5.5 Andelen problemuppgifter i förhållande till det totala antalet uppgifter. 

Jämför vi dessa med varandra ser vi att det är läromedlen Eldorado och Koll på matematik som i 

störst utsträckning behandlar problemlösning i sina elevböcker, men samtidigt vet vi att  resultatet 

här inte är det fullständiga resultatet eftersom några av dessa läromedel medvetet har valt att 

förlägga problemuppgifterna till lärarhandledningen. 

För att lättare kunna göra en jämförelse mellan de olika läromedlen följer därför också ett diagram 

som visar läromedlens totala antal problemuppgifter i relation till varandra. I figur 5.6 ser vi det 
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totala antalet problemuppgifter i respektive läromedel, och hur dessa är fördelade mellan 

elevböckerna och lärarhandledningarna.   

 

Figur 5.6 Läromedlens totala antal problemuppgifter. 

Det läromedel som under elevernas första år erbjuder flest problemuppgifter är alltså Favorit 

Matematik, medan Eldorado och Koll på matematik är relativt jämlika både i antalet 

problemuppgifter och i fördelningen. Det läromedel som i lägst utsträckning behandlar 

problemlösning är Matte Direkt Safari, där de enda uppgifterna som går att finna går under 

kategorin ”Enkla översättningsproblem”. Matte Direkt Safari är också det läromedlet som i lägst 

utsträckning inkluderar matematiska diskussioner i sina problemuppgifter, vilket innebär att 

eleverna inte får någon möjlighet att reflektera över sina egna och kompisarnas lösningar och 

strategier (Taflin, 2007).  

Resultatet visar också att tre av de fyra läromedlen behandlar alla typer av problemuppgifter, men 

att det endast är Eldorado som tydligt kopplar samman dessa med elevernas tidigare 

föreställningar om problemlösning. Enligt Ahlberg (1992) är en sådan koppling många gånger 

nödvändig för att eleverna ska kunna tillgodose sig den kunskap de har med sig sedan tidigare, 

men att många läromedel idag missar detta, vilket gör att elevernas tidigare kunskaper går 

förlorade.  

Enligt Lester (1996) bör dock majoriteten av problemuppgifterna tillhöra kategorin process-

problem, vilket till antalet gick att finna flest av i Favorit Matematik. Tittar man dock på hur stor 

del av varje läromedel som utgörs av processproblem ser man tydligt att det enbart är Koll på 

matematik som prioriterar dessa före de andra då hela 74% av problemuppgifterna som läromedlet 

själva klassar som problem är processproblem.  
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Avslutningsvis följer också en sammanfattande tabell i vilken man kan se hur de olika läromedlen 

valt att fördela problemen över de båda terminerna. 

  Elevbokens 

totala antal 

uppgifter 

Elevbokens 

problemuppgifter  

enligt läromedlet.   

Elevbokens 

problemuppgifter 

som ej benämns 

som problem 

Problemuppgifter 

som tillkommer 

genom lärar-

handledningen 

Eldorado 1A 208 36 0 11 

Eldorado 1B 203 33 1 12 

Matte Direkt Safari 1A 289 0 20 0 

Matte Direkt Safari 1B 295 0 27 9 

Favorit Matematik 1A 385 0 0 134 

Favorit Matematik 1B 427 16 16 144 

Koll på matematik 1A 291 2 6 14 

Koll på matematik 1B 253 31 8 11 

           Tabell 5.1 Sammanställning av resultatet – Problemlösningsuppgifter 

5.2 På vilket sätt är de problemuppgifter som presenteras problem?  

För att få ett svar på om problemuppgifterna i läromedlen verkligen kan klassas som problem  

eller inte analyserade jag alla uppgifter utifrån mina analysfrågor. Enligt Taflin (2007) får inte 

uppgiften innehålla någon på förhand given lösningsprocedur för att få klassas som ett problem, 

vilket är ett av de krav jag har inkluderat i min undersökning. Utöver dessa har jag också lagt till 

de kriterier som Schoenfeld anser ska finnas hos en uppgift för att den ska lämpa sig för inlärning 

av problemlösning, vilka är:  

1. Problemet ska vara lätt att förstå. 

2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

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

4. Problemet ska leda till nya bra problem. 

(Schoenfeld, 1991, refererad i Taflin, 2007, ss.49,55) 

I min analys har jag tittat på hur stor andel problemuppgifter som uppfyller de olika kriterierna, 

samt hur många uppgifter som slutligen uppnår alla kriterier och därmed kan klassas som ett 

riktigt problem. De uppgifter som enbart uppfyller några av ovanstående kriterium kommer i det 

slutgiltiga resultatet att klassas som rutinuppgifter tillsammans med de uppgifterna som inte 

uppfyller något kriterium alls.  

Nedan presenteras resultatet av min analys läromedel för läromedel och avslutas med en 

gemensam sammanställning och jämförelse. Varje avsnitt inleds också med en figur (5.7, 5.9, 

5.10, & 5.12) som visar i vilken utsträckning läromedlets sammanlagda problemuppgifter 

uppfyller de olika kraven för att få klassas som ett riktigt problem i respektive läromedel.  
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5.2.1 Eldorado 

 

               Figur 5.7 Kriterier för riktiga problem, Eldorado 

Av de sammanlagda problemuppgifterna som presenterandes i Eldorado visade sig drygt hälften 

innehålla en tillgänglig lösningsprocedur, vilket gjorde att de inte kunde klassas som riktiga 

problem. Enligt Taflin (2007) definieras begreppet procedur som ”det sätt på vilket man konkret 

utför en uppgift”, Taflin (2007, s.106), vilket betyder att mer än hälften av uppgifterna i Eldorado 

förser eleverna med det redskap de behöver för att lösa problemet redan i texten. Däremot klarade 

alla 93 uppgifter kravet på att de ska vara lätta att förstå av eleven, eftersom lärarhandledningen 

var tydlig med att läraren skulle gå igenom varje problem noggrant med eleverna och gärna arbeta 

med problemen i helklass. När det gäller matematiska idéer introducerade 92% av uppgifterna 

någon generell matematisk idé, vilka oftast handlade om olika typer av beräkningar och logiskt 

tänkande.  

 

              Figur 5.8 Problemlösningsstrategier i Eldorado 

Resultatet i figur 5.8 visar också att läromedlet i sin helhet behandlade flera olika problem-

lösningsstrategier, varav de vanligaste var ”Rita” och ”Använda laborativt material”. Tyvärr var 

det endast 45% av uppgifterna som tydligt gick att lösa med hjälp av flera olika strategier, vilket 
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är ett krav för att uppgiften ska få räknas som ett riktigt problem. I 14% av fallen uppmanades 

också eleverna att välja en specifik strategi, vilket Taflin (2007) menar är vanligt förekommande 

i våra läroböcker.  

Sist men inte minst tittade jag på om problemet var av en sådan karaktär att eleven själv, efter att 

ha löst uppgiften, skulle kunna skapa ett liknande problem, samt om han eller hon uppmanades 

att göra detta. Genom att låta eleverna själva skapa ett liknande problem ger man dem nämligen 

möjligheten att visa att de har förstått problemet, samt att de äger förmågan att sätta in det i andra 

sammanhang (Taflin, 2007). Resultatet visade att detta var möjligt i hela 81% av fallen, och att 

eleverna många gånger också blev ombedda att göra detta. Av de 76 möjliga uppgifterna skulle 

nämligen eleverna, enligt lärarhandledningen, testa att göra liknande uppgifter i 25% av fallen.  

Slutligen tittade jag också på hur stor del av problemuppgifterna som uppfyllde alla ovanstående 

kriterier, vilket krävs för att de ska få klassas som ett riktigt problem. Resultatet visade att av de 

93 problemuppgifter som jag analyserade i läromedlet kunde 35% klassas som riktiga problem, 

vilket enligt Schoenfeld (1991, refererad i Taflin, 2007) innebär att de lämpar sig som uppgifter 

eleverna kan träna upp sin problemlösningsförmåga på.  

5.2.2 Matte Direkt Safari 

 

Figur 5.9 Kriterier för riktiga problem, Matte Direkt Safari 

Eftersom alla problemuppgifter i Matte Direkt Safari var av exakt samma karaktär blev resultatet 

av analysen detsamma för de olika uppgifterna. När det kommer till att klassa dessa som problem 

eller rutinuppgifter, brister det dock direkt eftersom alla problemuppgifterna innehåller en i förväg 

given lösningsprocedur. Däremot klarade alla uppgifter kravet som handlar om att de ska vara 

lätta att förstå av eleverna, då språket i uppgifterna var enkelt och endast innehöll begrepp som 
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eleverna arbetat med tidigare. I lärarhandledningen står det dessutom att läraren ska finnas som 

ett stöd för de elever som behöver hjälp med att läsa. Alla uppgifter behandlar också någon 

matematisk idé, även om de generella idéerna enbart handlade om procedurer och begrepp.  

När det gäller variationen av lösningsstrategier brister dock läromedlet igen, eftersom ingen av 

problemuppgifterna i Matte Direkt Safari ger eleverna någon möjlighet att själva välja strategi. I 

varje uppgift uppmanas de nämligen att göra om problemet till en rutinuppgift i likhet med 1+2=3 

för att sedan lösa uppgiften. Det betyder att den enda strategin de får bekanta sig med är den som 

handlar om att använda en eller flera räkneoperationer. Enligt Pólya (1957) och Lester (1996) är 

strategierna en viktig del av problemlösningen, och Lester (1996) menar att det är just avsaknaden 

av kunskap kring olika strategier som gör att eleverna misslyckas med problemlösning. Enligt 

Lester (1996) är det dock vanligt att den enda strategin som eleverna får bekanta sig med är just 

den som handlar om räkneoperationer, och som förekommer i Matte Direkt Safari.  

Slutligen kan vi genom figur 5.9 också se att alla uppgifter är av en sådan karaktär att eleverna 

själva skulle kunna hitta på ett eget liknande problem. Detta uppmanas de också att göra vid flera 

tillfällen i böckerna, då varje avsnitt med textuppgifter avslutas med en uppgift där eleverna själva 

ska hitta på en räknesaga. Totalt uppmanas eleverna att göra detta 12 gånger. I uppgifterna står det 

också tydligt att eleverna ska låta en kompis lösa deras problem, vilket är en viktig förutsättning 

för att uppgiften inte bara ska räknas som utfyllnad enligt (Hagland, Hedrén & Taflin (2005).  

Sammanfattningsvis kan vi dock konstatera att inte en enda uppgift i läromedlet uppfyller de krav 

som krävs för att få klassas som ett riktigt problem. 

5.2.3 Favorit Matematik  

 

Figur 5.10 Kriterier för riktiga problem, Favorit Matematik 
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Som tidigare redan presenterats var läromedlet Favorit Matematik det läromedel om innehöll flest 

problemuppgifter. Av de 310 konstaterade problemuppgifterna var det dock endast en tredjedel 

som uppfyllde kravet kring att det inte får innehålla en på förhand given lösningsprocedur. Av 

dessa föll dessutom ytterligare 5 uppgifter bort då de bedömdes som svåra att förstå, vilket enligt 

Möllenhed (2001) är den vanligaste orsaken till att eleverna misslyckas med problemlösning. 

Generellt var problemuppgifterna i Favorit Matematik svårare att tyda än i de andra läromedlen, 

men eftersom majoriteten av dessa skulle förklaras av läraren bedömdes de ändå som lätta att 

förstå.  

När det gäller kravet kring en introduktion av matematiska idéer uppfyllde majoriteten av 

uppgifterna i Favorit Matematik detta kriterium, men däremot var inte variationen av idéer 

jättestor. Av alla uppgifter som behandlade någon idé handlade nämligen 255 stycken om 

procedurer i form av beräkningar och fortsatta mönster, vilket också speglar sig i resultatet kring 

lösningsstrategier som presenteras genom figur 5.11.  

Av de lösningsstrategier som kändes mest uppenbara att använda sig av i de olika problemen 

handlade majoriteten om att använda en eller flera räkneoperationer, vilket återigen går att koppla 

till Lesters teori om att det är just denna strategi skolans elever till största delen får bekanta sig 

med (Lester, 1996). Av alla 310 problem var det dessutom enbart 51% som gick att lösa med fler 

än en strategi.  

 

                 Figur 5.11 Problemlösningsstrategier i Favorit Matematik 
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Matematik uppfyllde endast 89 uppgifter alla de krav som krävs för att få räknas som ett riktigt 

problem, vilket motsvarar cirka 29%. Av dessa var inte en enda uppgift förlagd till elevernas 

böcker, vilket betyder att de uppgifterna som där beskrivs som problem egentligen borde klassas 

som rutinuppgifter.  

5.2.4 Koll på matematik 

 

              Figur 5.12 Kriterier för riktiga problem, Koll på matematik 
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bilder, vilket var den strategin som läromedlet själv oftast föreslog. Genom figur 5.13 kan vi se 

hur de olika strategierna är fördelade över antalet problemuppgifter.  

 

                Figur 5.13 Problemlösningsstrategier i Koll på matematik 
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blir andelen 74%, vilket betyder att endast ett fåtal av problemuppgifterna som nämns i läromedlet 

bör klassas som rutinuppgifter.  

5.2.5 Jämförelser och sammanfattning av resultatet 

Avslutningsvis kan vi dock konstatera att många av de problem som tidigare klassats som 

problemuppgifter egentligen borde klassas som rutinuppgifter, eftersom de inte fullt ut uppfyller 

de krav som forskarna ställer på ett riktigt problem.  

  Totalt antal 

problemuppgifter 

Varav riktiga 

problem 

Varav 

rutinuppgifter 

Eldorado 1A 47 15 32  

Eldorado 1B 46 18 28 

Matte Safari 1A 20 0 20 

Matte Safari 1B 36 0 36 

Favorit Matematik 1A 134 33 101 

Favorit Matematik 1B 176 52 124 

Koll på matematik 1A 22 15 7 

Koll på matematik 1B 50 30 20 

Tabell 5.2 Sammanställning av resultat – Problem och Rutinuppgifter 
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Tabell 5.2 beskriver det totala antalet problemuppgifter termin för termin i de olika läromedlen, 

samt hur dessa är fördelade mellan riktiga problem och rutinuppgifter.  

Genom figur 5.14 kan vi också jämföra de olika läromedlens resultat med varandra, då även detta 

diagram beskriver relationen mellan de riktiga problemen och de som borde klassas som 

rutinuppgifter. I figuren utgörs varje cirkel av läromedlets totala antal problemuppgifter, medan 

de olika fälten i figuren beskriver andelen rutinuppgifter respektive problem. 

 

Figur 5.14 Andelen riktiga problem i förhållande till antalet rutinuppgifter. 

Resultatet visar att två av de fyra läromedlen innehåller ungefär en tredjedel riktiga problem, 

medan ett av läromedlen inte innehåller några alls. Det läromedlet som i högst utsträckning 

behandlar riktiga problem är läromedlet Koll på matematik, vars problemuppgifter kunde klassas 

som riktiga problem i två tredjedelar av fallen.  

Genom resultatet kunde jag också konstatera att de kriterier som uppgifterna oftast misslyckades 

med att uppnå var kravet kring tillgänglig procedur, och flera lösningsstrategier. Jag kunde också 

se att läromedlen många gånger uppmanande eleven att använda en specifik strategi.  
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6 Sammanfattning av resultatet 

I min studie har jag undersökt i vilken utsträckning olika läromedel behandlar problemlösning, 

samt hur stor del av problemuppgifterna som verkligen är riktiga problem. Det slutgiltiga 

resultatet visar att läromedlen Eldorado, Favorit Matematik och Koll på matematik behandlar 

problemlösning i en relativt stor utsträckning, vilket betyder att de både innehåller ett stort antal 

problemuppgifter, samt behandlar många olika typer av problem. Dessa läromedel innehåller 

dessutom många uppgifter i vilka eleverna förväntas reflektera över sina resultat, vilket gör att de 

också tränar upp sin förmåga att föra matematiska resonemang. Det fjärde läromedlet däremot 

(Matte Direkt Safari), som också är ett av de vanligaste i Sverige, behandlar inte alls 

problemlösning i samma utsträckning, utan fokuserar på enkla översättningsproblem, i vilka 

elevernas huvudsakliga uppgift är att finna det räknesättet som de förväntas använda.  

Resultatet visade även att av de totala 531 problemuppgifterna som analyserades i undersökningen 

var endast 167 stycken ”riktiga” problem. Detta betyder att endast ett av tre problem egentligen 

lämpar sig för problemlösning. Av dessa påträffades 33 stycken i Eldorado, 0 stycken i Matte 

Direkt Safari, 89 stycken i Favorit Matematik och 45 stycken i Koll på matematik. Det läromedlet 

som i störts utsträckning innehöll dessa var Koll på matematik vars riktiga problem motsvarade 

74% av läromedlets totala antal benämnda problemuppgifter.   

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att olika läromedel behandlar problemlösning i olika 

stor utsträckning, samt att flera av uppgifterna som läromedlen själva benämner som problem 

egentligen borde klassas som rutinuppgifter.   
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7 Diskussion 

Syftet med min undersökning var att analysera i vilken utsträckning olika läroböcker i årskurs ett 

behandlar problemlösning, samt undersöka om de problemuppgifter som presenteras i böckerna 

verkligen kan kategoriseras som problem eller om de egentligen borde klassas som rutinuppgifter. 

Nedan följer nu en avslutande resultatdiskussion, i vilken resultatet tolkas och diskuteras i relation 

till tidigare forskning. Avsnittet avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

7.1 Resultatdiskussion  

Som nämndes redan i min inledning har undersökningar visat att svenska elever brister i deras 

förmåga att lösa kreativa problem, vilket betyder att de har svårt för att lösa sådana problem som 

från start inte innehåller all den information de behöver för att finna en lösning (Skolverket, SiRiS, 

2013). För att utveckla denna förmåga behöver eleverna i skolan möta många, men också olika 

typer av problem, genom vilka de både kan utveckla sin förmåga att tolka problemet, och sin 

förmåga att välja och tillämpa olika lösningsstrategier (Lester, 1996).  

I min undersökning har jag därför undersökt i vilken utsträckning olika läroböcker arbetar med 

problemlösning, samt om problemen i böckerna verkligen lämpar sig för problemlösning eller 

inte. Resultatet visar att antalet problemuppgifter skiljer sig markant åt mellan de olika läromedlen 

då det som innehåller färst har 56 stycken, medan det som har flest innehåller 310 stycken. 

Samtidigt ger inte forskarna några tydliga direktiv om hur många problemuppgifter som anses 

vara lagom i ett läromedel där även andra delar av matematiken måste behandlas, vilket gör att vi 

inte kan avgöra huruvida de olika läroböckerna lämpar sig för vår undervisning eller inte, genom 

att enbart studera detta resultat.  

Enligt Lester (1996) bör dock tyngdpunkten bland problemuppgifterna ligga på de så kallade 

processproblemen för att eleverna ska få utveckla sin kreativa problemlösningsförmåga, vilket 

gjorde att det i min undersökning också var av intresse att undersöka problemtyperna. Även detta 

resultat visade sig skilja sig åt mellan de olika läromedlen, och när det gäller processproblem var 

det fram för allt två läromedel som stack ut. Det ena var Koll på matematik, som i stort sett enbart 

behandlade processproblem, och det andra var Matte Direkt Safari, som inte behandlade några 

processproblem alls, eftersom det läromedlet enbart innehöll enkla översättningsproblem. 

Samma läromedel utmärkte sig också när jag vidare i studien undersökte huruvida läromedlens 

problemuppgifter borde klassas som problem eller rutinuppgifter, då Koll på matematik innehöll 
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ett stort antal riktiga problem, medan Matte Direkt Safari inte innehöll några alls. Här kunde jag 

alltså se ett samband mellan problemtyperna och de riktiga problemen, då i stort sett alla process-

problemen uppfyllde kraven för att få räknas som ett riktigt problem, medan de enkla 

översättningsproblemen aldrig gjorde det, på grund av deras givna lösningsstrategi.  

Varför läromedlet Matte Direkt Safari inte innehåller några processproblem framgår inte av vare 

sig hemsidan eller lärarhandledningen, men en intressant tanke är att det bottnar i att läromedlet 

inte är helt nytt, och därmed grundar sig på tankarna kring att problemlösning handlar om att 

tillämpa olika räkneoperationer snarare än Pólyas faser (Taflin, 2007). På förlagets hemsida kan 

man se hur läromedlet är sammankopplat med det centrala innehållet i Lgr11, och där står det 

bland annat att eleverna genom Matte Direkt Safari får arbeta med ”Strategier för matematisk 

problemlösning” genom att tolka texten i textuppgifterna och finna det räknesätt  som tar dem 

fram till en lösning (Sanoma Utbildning, 2016). Om denna teori stämmer eller inte är så klart 

omöjligt att säga, då detta enbart är min egen spekulation, men oavsett anledning medför valet att 

enbart behandla enkla översättningsproblem en viss problematik i arbetet kring kreativa problem.   

Som tidigare nämnts menar till exempel Schoenfeld (2013) att elever som i allt för stor 

utsträckning möter problemuppgifter som går fort att lösa, tenderar att ge upp när de sedan ställs 

inför ett problem som de förväntas arbeta med under en längre tid. En annan problematik som 

bland annat Lester (1996) lyfter är att de enkla översättningsproblemen inte utvecklar elevernas 

förmåga att välja och använda olika lösningsstrategier i samma utsträckning som till exempel 

processproblemen gör. Syftet med dessa handlar nämligen sällan om strategier, utan mer om att 

lära eleverna att tolka och förstå texten i uppgifterna, för att sedan kunna översätta detta till 

algoritmer och matematiska operationer.  

Enligt flera forskare är elevernas brist på kunskap kring problemlösningsstrategier en av orsakerna 

till att de misslyckas med de kreativa problemen, vilket gör att det är viktigt att de får arbeta med 

problem som utvecklar denna förmåga. Samtidigt är det också viktigt att eleverna redan i ett tidigt 

skede får lära sig att tolka problemen, då Möllenhed (2001) menar att den vanligaste orsaken till 

att eleverna misslyckas med problemlösning är att de inte tolkat uppgiften på rätt sätt. Enligt 

Lester (1996) är det därför inte fel att även låta eleverna arbeta med enkla översättningsproblem i 

undervisningen, så länge som majoriteten fortfarande utgörs av processproblem. Problemet med 

Matte Direkt Safari är dock att det inte behandlar några processproblem alls.  

En annan problematik jag såg med detta läromedel var att nästan alla uppgifter var gjorda för att 

arbetas med enskilt, vilket innebär att de inte öppnar upp för problemlösningens viktiga 
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diskussioner. Det sistnämnda var dock någonting som de övriga läromedlen i min undersökning 

valde att involvera i sitt arbete, då författarna bakom dessa läroböcker, i likhet med forskarna, 

menar att det är genom diskussionerna som den verkliga utvecklingen sker (Ahlberg, 1992; Taflin, 

2007; Sidenvall, 2015; Pólya, 1957). Möjligheten att diskutera problemen i grupp var också en av 

anledningarna till att läromedlet Favorit Matematik hade valt att förlägga majoriteten av sina 

problemuppgifter till lärarhandledningen, då författarna bakom denna lärobok menade att 

problemlösning kräver ett tålmodigt funderande av eleverna och därmed lämpar sig bäst i helklass 

(Favorit Matematik, Lärarhandledning 1A). 

Fördelen med att förlägga problemlösningen till lärarhandledningen är också att läraren då har 

lättare att styra hur länge eleverna ska arbeta med problemen, då problemuppgifter förlagda till 

elevboken riskerar att betas av för fort av eleven. Forskning har nämligen visat att eleverna snarare 

fokuserar på att komma långt i sina böcker, än på att fullt ut förstå det de arbetar med (Skolverket, 

2003). Samtidigt ser jag en viss problematik med att förlägga problemuppgifterna till 

lärarhandledningen, eftersom de där  riskerar att falla mellan fingrarna på läraren, om denne väljer 

att bortse från dessa. Som nämndes i min litteraturgenomgång innehåller lärarhandledningen 

oftast viktig information, men samtidigt menar Brännström (2003) att den i praktiken många 

gånger inte används fullt ut. Utifrån min undersökning vill jag dock påvisa värdet av att använda 

sig av lärarhandledningen, då resultatet visar att informationen där får en betydande roll i arbetet 

kring problemlösning. 

När det gäller resterande läromedel och olika problemtyper, visade resultatet att alla tre 

involverade flera olika problemtyper, men att fördelningen av dessa skiljde sig åt. Det läromedlet 

som i stört utsträckning behandlade processproblem i relation till antalet problemuppgifter var 

Koll på matematik, medan Favorit Matematik var det läromedlet som innehöll flest sådana 

problem. Detta betyder att majoriteten av läroböckerna i min undersökning behandlar sådana 

problem som enligt Lester (1996) borde gynna elevernas förmåga att lösa kreativa problem, vilket 

gör att frågan kring varför Arevik och Thorén (2014, april) skiljer på kreativa problem och de som 

presenteras i våra läroböcker till viss del kvarstår.  

Tittar man dock på resultatet bakom min andra frågeställning ser man att majoriteten av 

problemuppgifterna som eleverna möter i sina böcker inte uppfyller de krav som krävs för att få 

räknas som ett riktigt problem, vilket betyder att dessa egentligen borde ses som rutinuppgifter.  

Resultatet visar också att läromedlet Favorit Matematik innehåller flera likvärdiga problem efter 

varandra, vilket gör att även problem som egentligen inte innehåller en given lösningsprocedur, 
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får en sådan, eftersom eleverna enbart behöver göra på samma sätt som i problemet innan.  

Att uppgifter som av forskarna klassas som rutinuppgifter uttryckligen beskrivs som problem-

lösning i läromedlen tolkar jag alltså som en möjlig orsak till varför Arevik och Thorén (2014, 

april) valt att sätta in problemen i läroböckerna i en egen kategori. Det låga antalet riktiga problem 

stämmer också överens med Sidenvalls teori om att läromedlet kan vara en bidragande orsak till 

det låga resultatet i PISA-undersökningen 2012, då flera av läromedlen i min undersökning, precis 

som Sidenvall (2015) menar, väljer att prioritera rutinuppgifter framför problem. Om så är fallet, 

finns det alltså fortfarande en hel del brister i våra läroböcker som kan leda till att de svenska 

eleverna fortsätter att misslyckas med att lösa kreativa problem.  

Samtidigt bör man ha i åtanke att jag i min undersökning har analyserat läroböcker för årskurs ett, 

utan att inkludera elevernas egen uppfattning om problemen, vilket betyder att jag inte automatiskt 

kan dra en slutsats att dessa läromedel missgynnar eleven. Hur det än är så kan ju, precis som 

både Mouwitz (2007) och Grevholm (1991) menar, även en enkel uppgift med en given 

lösningsprocedur uppfattas som ett problem för en elev i årskurs ett. Som nämndes i mitt resultat 

innehöll till exempel många av de enkla översättningsproblemen i Favorit Matematik räknesätt 

som inte tidigare hade behandlats i boken. Detta resulterar i att eleverna kommer behöva lösa 

problemet på ett kreativt sätt även om det egentligen inte behövs, vilket med andra ord utvecklar 

deras problemlösningsförmåga på samma sätt som ett riktigt problem skulle ha gjort. Här behövs 

det med andra ord betydligt mer omfattande studier för att kunna dra en ordentlig slutsats om 

huruvida läromedlet påverkar elevernas kreativa problemlösningsförmåga negativt eller inte.  

Av läroböckerna i min undersökning var det dock ett som behandlade riktiga problem i en relativt 

hög utsträckning, och det var Koll på matematik, där 74% av problemuppgifterna kunde 

kategoriseras som riktiga problem. Problematiken jag ser med detta läromedel är dock att det 

utöver det höga antalet riktiga problem innehåller väldigt få introduktionsproblem. Detta betyder  

att eleverna redan från början drivs in i skolans syn på problemlösning, vilken enligt Ahlberg 

(1992) sällan stämmer överens med deras egen syn på hur man löser problem.  

Det är också viktigt att en lärobok med ett sådant stort antal riktiga problem även innehåller 

rutinuppgifter som förser eleverna med de förkunskaper de behöver för att lösa problemen (Pólya, 

1957), då risken annars är att de upplevs som för abstrakta av eleven. Enligt Taflin (2007) är ett 

av kraven för att en uppgift ska få räknas som ett problem, att det just uppfattas som ett problem, 

men samtidigt får den inte heller uppfattas som för svår (Pólya, 1957). Som tidigare nämnts är 

elevernas inställning till problemlösning och sig själva avgörande för huruvida de kommer att ge 
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upp eller inte, vilket gör att upprepade misslyckanden kan få förödande konsekvenser om dessa 

resulterar i ett minskat självförtroende hos eleven (Schoenfeld, 1992).  

Att ta fram bra problemuppgifter till eleverna är enligt Taflin (2007) en av lärarnas svåraste 

uppgifter, och det gör att bra problemuppgifter i läroboken i många fall underlättar vårt arbete. 

Genom att använda läromedlet Koll på matematik låter vi eleverna arbeta med ”riktiga problem”, 

ur vilka de kan träna upp sin problemlösningsförmåga och sina lösningsstrategier (Schoenfeld, 

1992), men vi riskerar också att förlora elevernas tidigare kunskaper, eftersom det inte bygger 

någon tydligt bro mellan elevernas tidigare lösningsstrategier och de vi använder i skolan 

(Ahlberg, 1992). 

Avslutningsvis i min diskussion vill jag också återkoppla till resultatet kring huruvida de olika 

läromedlen hjälper eleverna att välja en strategi eller inte, vilket Taflin (2007) menar fråntar 

eleverna möjligheten att utveckla sin förmåga att på egen hand välja en strategi.    

Mitt resultat visar, i enlighet med Taflins (2007) teori, att flera av uppgifterna som går att lösa 

med hjälp av olika strategier väljer att förse eleverna med en specifik strategi, genom att uppmana 

dem att rita eller använda laborativt material. Även detta skulle alltså kunna vara en bidragande 

orsak till att eleverna idag har svårt att på egen hand välja vilken strategi de ska använda. Samtidigt 

kan ingen elev välja en strategi de aldrig har fått lära sig, och därför är det kanske inte så konstigt 

att en lärobok för årskurs ett introducerar nya strategier och uppmanar eleverna att använda dessa. 

Enligt Ahlberg (1992) är det dessutom viktigt att hjälpa eleverna att effektivisera de strategier de 

redan besitter, så att de till exempel förstår att en bild inte måste vara fin för att fylla en funktion 

inom matematiken. Här skulle det dock vara intressant att se om läromedlen fortsätter att välja 

strategi åt eleverna även i årskurs 2 och 3, då eleverna borde klara av att välja dessa själva.  

Generellt saknas också en tydlig progression i läroböckerna, vilket innebär att det är svårt att se 

någon tydlig utveckling av problemens komplexitet. Den enda läroboken som talade för någon 

form av utveckling bland problemen var Eldorado som gick från att ha en stor andel introduktions-

problem under hösten till att utöka processproblemen på våren. Genom undersökningen kunde jag 

inte heller se att något av läromedlen erbjöd eleverna någon fortsatt träning inom problemlösning, 

eller en möjlighet att arbeta vidare med mer utmanande problem, trots att flera av dem erbjöd 

detta inom andra delar av matematiken. Här hade det därför varit intressant att även granska de 

olika läromedlens extramaterial, för att se om dessa behandlar problemlösning på en mer 

individanpassad nivå. Det hade också varit intressant att se om till exempel Favorit Matematiks 

”Tankenötter” behandlar riktiga problem i en större utsträckning än grundboken gör.  
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7.1.1 Slutsats och slutord.  

Genom resultatet av min undersökning kan vi konstatera att olika läromedel behandlar 

problemlösning på olika sätt och i olika stor utsträckning, samt att vissa läromedel innehåller en 

stor andel riktiga problem, medan andra inte innehåller några alls.  

I vissa läromedel kretsar problemlösningen runt textproblem där det huvudsakliga syftet är att 

tolka texten och utföra en korrekt beräkning, medan andra läromedel istället har valt att fokusera 

på problem i vilka eleverna får utveckla sina problemlösningsstrategier. De allra flesta läromedlen 

anser dock att arbetet med problemlösning bör ske i grupp eller helklass, vilket öppnar upp för 

givande matematiska diskussioner.  

Huruvida elevernas resultat i PISA-undersökningen går att sammankoppla med innehållet i deras 

läromedel eller inte, är utifrån denna studie omöjligt att säga, men däremot vet vi utifrån tidigare 

forskning att läromedlets innehåll påverkar undervisningen. Som lärare bör vi därför ställa oss 

själva frågan ”Hur ser jag på problemlösning, och hur vill jag att undervisningen kring 

problemlösning ska gå till?” innan vi bestämmer oss för vilket läromedel vi vill arbeta med.  

7.2 Fortsatt forskning 

För att fullt ut förstå hur de olika läromedlen ser på problemlösning, samt vilket lärande de leder 

till i praktiken krävs fler, och betydligt mer omfattande studier. Nedan följer därför några tips på 

hur vidare studier skulle kunna gå till:    

 Studera läromedlen utifrån Henningsen och Steins (1997) alla faser, vilket betyder att även 

lärarens och elevernas arbete med läromedlet inkluderas. 

 Studera andelen ”riktiga problem” sett utifrån Taflins (2007) alla kriterier, vilket betyder 

att man utöver de givna procedurerna också studerar elevernas vilja att lösa problem, samt 

huruvida problemen i böckerna upplevs som en svårighet av eleverna eller inte.  

 Studera hur stor andel problemuppgifter som är förlagda till läromedlens extramaterial, 

samt problemuppgifternas progression genom de olika årskurserna.   

Utöver ovanstående skulle det även vara intressant att studera i vilken utsträckning lärare väljer 

att använda lärarhandledningen i undervisningen, då bland annat Brännström (2003) menar att 

denna inte alltid utnyttjas i samma utsträckning som läromedelsförfattarna tänkt sig.    
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