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1. Sammanfattning 

Att arbeta med problemlösning i matematikundervisningen är ett vanligt inslag i svenska 

lågstadieelevers vardag. Tidigare forskning på området har visat att den matematiska 

utvecklingen gynnas genom bra problemlösningsuppgifter och att dessa uppgifter snabbare 

kan föra eleven framåt i sitt lärande. En stor del av den svenska matematikundervisningen 

utgår från läroböcker och från de problemlösningsuppgifter som finns i dem, vilket enligt 

många forskare anses som problematiskt. De flesta studier som behandlat området inom 

framför allt det svenska forskningsfältet har gjorts på uppgifter som riktar sig till skolans 

högre årskurser. Genom en läromedelsanalys på två läroboksserier för årskurserna 1-3, har vi 

i denna uppsats granskat de problemlösningsavsnitt och uppgifter som finns i dessa böcker. 

Utöver detta har vi även undersökt vilka förmågor som ges förutsättningar att tränas i de olika 

uppgifterna. Resultatet från analysen har visat att omkring hälften av de uppgifter som i 

läroböckerna benämns som problemlösning, i själva verket är rutinuppgifter och att dessa 

uppgifter inte på samma sätt uppmuntrar till eget tänkande kring lösningsstrategier.   
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2. Inledning 

I en undersökning som gjordes efter 2012 års nationella prov för årskurs 3, kunde det 

konstateras att många elever var svaga inom området som prövar förmågan till 

problemlösning. Rapporten från skolverket visar att 17,2 % av 104 039 deltagande elever inte 

nått upp till kravnivån för godkänt. Jämfört med siffrorna för delen med bråk och uppdelning 

av tal, där 3,1 % av de deltagande inte uppnådde kravnivån, är det på många plan 

oroväckande (Skolverket, SiRiS 2013). På grund av dessa resultat finner vi det intressant att 

undersöka hur eleverna tränas i problemlösning i sin skolvardag. För att göra detta har vi valt 

att analysera en del av den problemlösning som många elever dagligen möter i skolan. Trots 

att vi i vår fyraåriga lärarutbildning många gånger fått uppfattningen att läromedel är något 

som bör användas sporadiskt, vet vi efter våra olika perioder av verksamhetsförlagd 

utbildning och från övriga arbetstillfällen i skolan, samt från de tre senaste TIMSS-

rapporterna att de faktiskt används i betydligt större utsträckning ute i praktiken (Skolverket, 

TIMSS 2012, 2008, 2004). Vår tanke med detta examensarbete är således att granska och 

analysera problemlösningsavsnitten i några väl använda läromedel för årskurserna 1-3.  
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 2.1 Bakgrund 
 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket 2011) beskrivs 

problemlösning inom matematik, eller problemlösande aktivitet, som en viktig kunskap och 

som en grundläggande del av samhällets och teknikens utveckling. Även syftesbeskrivningen 

för årskurserna 1-3 betonar att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att 

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

metoder (Skolverket 2011 s. 63). Detta är något som i det centrala innehållet konkretiserats i 

två punkter: 

 

• strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer 

• matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer 

(Skolverket 2011, s. 64). 

 

I den senaste Program for International Student Assessment (PISA) undersökningen, där 

kreativ problemlösning testades, visades det att svenska 15-åringar ligger under OECD-

genomsnittet (Organisation for Economic Co-operation and Development). Syftet med denna 

PISA-undersökning var att mäta elevernas förmåga att hitta en lösning på de komplexa 

system som har med det verkliga livet att göra, och inte se till den traditionella skolkunskapen 

som annars ofta testas. Innan denna studie gjordes, diskuterades det kring att svenska elever 

skulle vara bland de starkaste i denna gren, vilket visade sig vara fel. Många hävdar dock att 

svenska elever, trots de låga kunskapsresultaten är starka och framgångsrika när det gäller de 

uppgifter som kräver kreativitet och kritiskt tänkande. Vad som visat sig är dock att svenska 

elever är starka när det gäller den problemlösning som är lik de uppgifter som finns i 

läroböckerna, samt inom området som rör statistik. Något som OECD råder de svenska 

skolorna till, är att träna eleverna att ha ett öppet sinne när det kommer till nya situationer och 

utmaningar (Lärarnas tidning 2014-04-01). Men om läromedlens räkneuppgifter inom 

problemlösning inte verkar förberedande för de uppgifterna eleverna kommer att möta i de 

nationella proven kan man ställa sig frågan om hur de egentligen är formade och om de 

verkligen tränar de förmågor som krävs för att bli en god problemlösare. Att läroböcker ofta 

används och ligger till grund för en stor del av dagens matematikundervisning är ett känt 

faktum som bland annat de senaste TIMSS-rapporterna visat (Skolverket, TIMSS 2011, s. 97-

98), men trots detta faktum har vi genom vår utbildning ofta fått uppfattningen om att vi 
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endast bör se läromedel som ett komplement, och inte som en grundpelare till 

undervisningen. Forskning visar dock att läromedel i skolan har en viktig roll, dels för att ge 

stöd åt läraren i sin undervisning och dels för att avlasta dennes arbetsbörda, men också för 

att göra detsamma för eleverna (Oates, 2014 s. 4). De länder där man satsat på bra läromedel 

av hög kvalitet och där läroboksanvändningen inte är skambelagd och har dåligt rykte, visar 

ofta på goda resultat i de internationella jämförelser som mäter elevernas kunskaper och 

prestationer inom exempelvis matematikämnet (Oates, 2014 s. 20).  

 

Men hur kommer det sig då att Sverige, som enligt TIMSS (Skolverket, 2011 s. 97-98) är ett 

av de länder där läroboksanvändningen är som störst, ändå inte når förväntade höga resultat i 

problemlösningsuppgifter i PISA-undersökningen?  
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2.2  Tidigare forskning 
 

I detta delkapitel kommer vi att behandla forskning som tidigare gjorts inom området 

problemlösning och förmågor, men även kort om vilka liknande studier som genomförts 

internationellt och i Sverige. Mycket av den tidigare forskning som gjorts har dock 

genomförts på uppgifter anpassade för grundskolans senare år, samt gymnasiet. Denna studie 

syftar till att behandla problemlösningsuppgifter för årskurserna 1-3, vilket inte tidigare 

behandlats i stor utsträckning inom det svenska forskningsfältet.   

 

 

2.2.1 Internationell forskning 

 

Både internationellt och i Sverige har problemlösning sedan länge ansetts vara en väsentlig 

del av skolans matematikundervisning (Schoenfeld 1992, s. 2). Problemlösning definieras av 

Schoenfeld med fyra punkter som han anser utgör villkoren för ett matematiskt problem. 

Dessa fyra punkter är: 

 

1. Problemet ska vara lätt att förstå. 

2. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

3. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller 

lösningsstrategier. 

4. Problemet ska leda till nya bra problem. 

 

I Schoenfelds rapport behandlas vidare hur problemlösning inom matematikundervisningen i 

USA har kommit att få den ställning den har idag. Han menar att problemlösning växte fram 

som en reaktion på den “matematiska kris” som landet genomgick under 1970-talet och som i 

sin tur ledde till fallande resultat och omotiverade elever (Schoenfeld 1992, s. 9). I en 

vidareutveckling av Pólyas faser för problemlösningsprocessen, vilka presenteras längre fram 

i uppsatsen, har Schoenfeld kommit fram till fyra grundläggande kompetenser för att uppnå 

en lyckad problemlösning. Den första och mest grundläggande förutsättningen för att lyckas 

med problemlösning, “the individual’s knowledge”, innebär att individen bör besitta en 

matematisk kunskap. Schoenfeld (TME, vol. 10 s. 11) menar att denna punkt är direkt 

avgörande för om en lösning kan lyckas eller om den kommer att misslyckas. Den andra 
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viktiga kompetensen för en lyckad problemlösning handlar om individens användning av 

olika matematiska strategier för att lösa problem. Den strategi som främst förespråkas här är 

en heuristisk problemlösningsstrategi, som innebär att kunna skapa sig relevanta hypoteser 

samt att upptäcka och undersöka på egen hand (NE, heuristik 2015-04-20). Schoenfelds 

tredje punkt gällande viktiga egenskaper hos en god problemlösare är den metakognitiva 

förmågan. Under 1970- och 1980-talet gjordes en omfattande undersökning som visade att de 

individer som under processen tänkte om sin problemlösningsprocess och därigenom kunde 

byta strategi, lyckades bättre än de som inte gjorde det (Schoenfeld, TME vol. 10 s. 11).  

 

Sammanfattningsvis kan alltså denna punkt sägas handla om hur väl individen som står inför 

ett problem förvaltar sina kognitiva resurser och om individen sedan besitter förmågan att se 

sin process utifrån. Den sista punkten i Schoenfelds vidareutveckling av Pólyas faser handlar 

om att individens syn på sig själv, på matematik, på problemlösning samt vad individen har 

för tidigare erfarenheter inom matematiken spelar en avgörande roll i hur väl hen lyckas lösa 

ett matematiskt problem. Schoenfelds exempel menar att de elever som tidigare endast 

arbetat med rutinmässiga matematiska problem, vilka gått snabbt att lösa, var av den 

uppfattningen att alla matematiska problem skulle vara strukturerade på liknande sätt. Dessa 

elever tappade snabbt självförtroendet och intresset för problemet och gav upp efter bara 

några minuter, trots att de säkert skulle komma på lösningen om de bara gav sig hän 

uppgiften (Schoenfeld, TME vol. 10 2013). 

 

Även Lester (TME, vol10, s. 245) ger sin syn på vad det innebär att vara en god 

problemlösare. Han menar att en individ som ska lösa ett matematiskt problem först och 

främst måste ha en vid kunskap och erfarenheter av att tidigare ha lärt sig hur problem kan 

lösas. Individen måste också ha en grundläggande kunskap om området för problemet, samt 

ha färdigheter i olika former av lösningsstrategier. Slutligen skriver Lester att en 

grundläggande kompetens är att kunna känna igen och följa mönster, det vill säga att kunna 

före matematiska resonemang.  

 

Både Schoenfelds och Lesters forskning pekar på kompetenser som en individ bör besitta för 

att ha bästa möjliga förutsättningar att kunna lösa ett matematiskt problem. I de bådas 

forskning framkommer det att en grundläggande matematisk kunskap, samt kunskap om 

problemlösning generellt är av stor vikt. Men de menar också att individens intuition och sätt 

att tänka om samt använda olika strategier är en viktig förutsättning för att lyckas med sin 
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problemlösning. Dock bör det i anslutning till vårt uppsatsområde nämnas att ingen av dessa 

forskare behandlat problemlösning hos elever i grundskolans lägre åldrar, vilket denna 

uppsats kommer att fokusera på.    

 

För lärarens del innebär undervisning i problemlösning enligt Lester (TME, vol10, s. 250), 

inte om att läraren nödvändigtvis själv behöver vara expert inom området, utan snarare om att 

läraren bör ha kompetenser för att vägleda eleverna genom problemen. I en tidigare 

undersökning gjord av Lester och Charles (1992) påpekade de att trots den mängd forskning 

som finns inom problemlösning, så saknas mycket forskning kring lärarens roll samt kring 

hur lärarens instruktioner för problemuppgiften påverkar eleven som ska försöka lösa 

uppgiften. Istället för att endast betrakta läraren som en komponent för att påverka en elevs 

utfall av en lösning, bör läraren ses som en viktig del, eller dimension av processen. I denna 

process är både eleven, läraren, uppgiftens utformning, de olika lösningsstrategierna, 

användandet av matematiska hjälpresurser, samt klassrumskulturen beroende av varandra 

(TME, vol10, s. 252). En orsak till att hänsyn tidigare inte tagits till alla dessa komponenter 

kan enligt Lester vara den förenklade bild som problemlösning har fått genom ett alltför 

vardagligt användande av begreppet. Denna förenklade föreställning om matematiska 

problem visar sig ofta i att problemlösning ses som en “trestegsprocess”, där individen först 

översätter problemet till matematik (förutsatt att problemet är av konkret och vardagsnära 

kultur), sedan med hjälp av valda matematiska strategier komma fram till en lösning, för att 

slutligen översätta tillbaka för att anpassa till uppgiftens ursprungliga språk (TME, vol10, s. 

254). Efter att ett visst räknesätt har introducerats, används ofta uppgifter som dessa i skolan 

och i skolans läromedel, som ett sätt för att öva eleverna i ett förutbestämt matematiskt 

tänkande. Men för att en problemlösningsuppgift ska fylla sitt verkliga syfte krävs än mer 

utmanande uppgifter där eleven inte i förväg ska veta vilka strategi som skall tillämpas, utan 

där eleven själv behöver testa och komma fram till en för uppgiften passande strategi. 
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2.2.2 Svensk forskning 

 

Den forskning som hittills har presenterats har behandlat det övergripande forskningsläget 

internationellt inom problemlösning. Nedan kommer den svenska forskningen inom samma 

område presenteras och behandlas.     

 

I Taflins avhandling, Matematikproblem i skolan – för att skapa tillfällen till lärande (2007), 

beskrivs olika forskares syn på problemlösning, samt hur och varför elever ska arbeta med 

dem och vilka olika aspekter det finns på problemlösning. Taflin beskriver att 

problemlösning handlar om elevernas matematik och hur de använder den för att lösa 

matematiska problem. Problemen är ofta konstruerade på olika sätt för att eleverna ska lära 

sig olika matematiska begrepp eller matematiska strategier. Eleverna ska även ges möjlighet 

att vid problemlösning tillägna sig ett matematiskt språk (Taflin 2007, s. 55). Hon skriver att 

sociala aspekter spelar en stor roll vid problemlösning, då undervisningen till viss del är 

sociokulturell. Med den sociokulturella synen menas här att undervisningen påverkas av 

vilken kultur man befinner sig i, vilket ämne och vilken tradition som undervisningen har 

(Taflin 2007, s. 5). Inom problemlösning använder man sig av olika kompetenser, där Taflin 

beskriver att en av dessa kompetenser handlar om att den som ska lösa problemet, måste ha 

förmåga att kunna tolka uppgiften och därigenom veta vad som ska lösas. Dessa tankar 

överensstämmer även med den forskning som Schoenfeld (2013) och Lester (1992) tagit 

fram. För att ett problem ska tolkas som ett matematiskt problem, förutsätter det att individen 

som ska lösa det inte i förväg vet hur det ska lösas, samt att denne har viljan att lösa 

problemet (Taflin 2007, s. 11). Taflin menar att den som löser ett problem, måste anstränga 

sig för att finna lösningen och att det är först då är en uppgift är ett matematiskt problem. När 

ett problem ska lösas stöter man på sitt första hinder redan då problemet ska tolkas på ett 

matematiskt korrekt sätt, eftersom det kan vara svårt att förstå det matematiska språket 

(Taflin 2007, s. 17). Vidare menar Taflin att om matematisk kompetens innefattar 

problemlösningsförmåga och förmåga att resonera kring matematik, måste eleverna ges 

möjlighet att under sin skolgång få utveckla dessa förmågor. Det är här läraren har en viktig 

roll för om eleverna verkligen lär sig matematik genom problemlösning. Taflin menar även 

att en viktig faktor för detta är att läraren väljer lämpliga problem till varje elev, men även att 

arbetssätt anpassas samt att bra hjälpmedel väljs ut och anpassas till eleverna (Taflin 2007, s. 

16-18).  
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Matematikundervisningen i problemlösning domineras enligt Taflin av läroböcker, vilket hon 

skriver är problematiskt då de flesta problem som finns i dessa böcker är slutna. Med slutna 

problem menar Taflin de problemuppgifter som enbart har ett rätt svar. Dessa problem finns 

dessutom oftast i slutet av ett kapitel, vilket också innebär att eleverna på förhand vet vilken 

strategi de ska använda för att lösa problemet (Taflin 2007, s. 60). I Schoenfelds definition av 

ett matematiskt problem (1992 s. 2), nämnt ovan, bör inte eleven i förväg veta vilken strategi 

som skall användas för att komma fram till en lösning. Detta innebär att många av de 

problem som återfinns i svenska elevers matematikböcker enligt Schoenfeld och Taflin inte 

kan räknas som matematiska problem. Taflin diskuterar sin forskning i anknytning till 

Schoenfeld och Pólya, som även de studerat problemlösning och olika faser för både 

lektionen och läraren. En slutsats som Taflin drar är att en lektion bör bestå av olika faser, där 

läraren har olika roller vilket leder till att eleverna arbetar på ett varierat sätt (2007, s. 19). 

 

Taflin, Lester och Schoenfeld har en relativt samstämmig syn på problemlösning som något 

som förutsätter såväl grundläggande kunskaper i ämnet som goda förmågor gällande olika 

matematiska strategier. De är alla överens i sina definitioner av problemlösningsbegreppet, 

och om vilka kompetenser eleverna behöver utveckla för att få bästa möjliga förutsättningar 

för att kunna lösa problemen. 

 

2.2.3 Forskning gjord inom problemlösning för de lägre årskurserna 

 

Vad har då tidigare skrivits om problemlösningsuppgifterna i de läroböcker som riktar sig till 

eleverna i årskurserna 1-3?  

Vid sökningar efter svensk forskning i databaser, i så som till exempel DiVA, Libris, 

SwePub, ERIC och Google Scholar, har inte någon relevant forskning, som specifikt 

behandlar problemlösningsuppgifter i läroböcker för de lägre årskurserna hittats. I Australien 

genomfördes dock en studie, där högskoleelever fick i uppgift att under en längre tid bearbeta 

ett vanligt förekommande matematiskt problem för de lägre årskurserna (Bridge, Day & 

Hurrell, 2012). Detta gjordes för att undersöka om dessa vanligt förekommande 

rutinuppgifter i elevernas läroböcker, genom enkla medel kunde omformuleras, och 

därigenom träna fler förmågor. Något som rutinuppgifterna tycktes sakna i de använda 

läromedlen var, enligt forskarna, att de inte i enlighet med Vygotskijs teori om lärande 

(Lindqvist 1999) uppmuntrade eleverna till att tänka om sin matematiska process, det vill 
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säga att de inte tränade en metakognitiv förmåga. Uppgifter som manar till ett sådant 

tänkande bidrar enligt Bridge, Day och Hurrell (APMC vol. 17 2012) till vad de kallar ett 

“rikare lärande”. De fann att det med enkla medel gick att omvandla rutinuppgifter i 

elevernas läroböcker, till meningsfulla uppgifter som krävde att eleverna såg sin egen 

process.  

År 2007 publicerades en jämförande studie gjord på läromedel från Kina, Singapore och USA 

(Fan & Zhu, 2007). Studiens huvudfokus var, precis som denna studie, att titta närmre på de 

problemlösningsuppgifter som eleverna i de yngre skolåren dagligen mötte genom sina 

matematikböcker. Fan och Zhu motiverar sin studie genom att belysa läromedlens sätt att 

presentera olika typer av strategier som mycket viktigt för elevernas lärande (2007, s. 62). I 

studiens analysdel undersöktes problemlösningsuppgifterna med bakgrund i fyra generella 

faser för problemlösningsstrategier och procedurer, framtagna av Pólya, samt 17 mer 

specifika tillvägagångssätt i problemlösningsprocessen. Resultaten diskuterades sedan i 

jämförelse med respektive nations kursplan och avsnitt för området problemlösning. De fann 

att en viss skillnad fanns mellan de olika nationerna och de strategier som representerades i 

uppgifterna, i de analyserade läromedlen. Särskilt intressant var att en markant skillnad 

mellan vad som stod i kursplanerna för framför allt Singapore, och vad som kunde läsas ur 

uppgifterna kunde urskiljas. Som exempel var vikten av ett metakognitivt arbetssätt ett 

genomgående tema för denna nations styrdokument. Analysen visade dock att det var just 

Singapores problemlösningsuppgifter, som visade på lägst resultat gällande metakognitionen 

och upplägg som manade eleverna till en medveten problemlösningsprocess (2007, s. 72). 

Avslutningsvis menar Fan och Zhu (2007) att problemlösning i större utsträckning än i 

nuläget, bör integreras i matematikböckernas alla avsnitt istället för att endast utgöra en liten 

isolerad del. Detta för att ett kontinuerligt arbete med de strategier som gäller för en 

problemlösningsprocess, främjar ett medvetet lärande, något som även Bridge, Day och 

Hurrell (2012) ovan diskuterat.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Under detta avsnitt kommer vi presentera de olika delar som utgör grunden för vårt arbete.  

Dessa delar presenteras var för sig och används längre fram i uppsatsen i vår analys. 

  

3.1 Problemlösning 
 

Problemlösning definieras som problem i Nationalencyklopedin. Problem innebär en uppgift 

som kräver tankearbete och analytisk förmåga speciella i vetenskapliga sammanhang (NE, 

2015-04-22). 

 

Inom matematiken finns en mängd olika slags uppgifter, där en av dessa uppgifter är 

problemlösning. Ett problem är, utöver de matematiska symbolerna en uppgift även given 

med text. Texten finns för att visa på en tillämpning av matematik vilket i sin tur kan leda till 

en matematisk modell. En uppgift är ett problem om den uppfyller de tre kriterier som finns 

givna. De tre kriterier som måste uppfyllas för att en uppgift ska vara en 

problemlösningsuppgift är: 

 

1. en person vill eller behöver lösa 

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

3. det krävs en ansträngning av henne eller honom att lösa 

 (Hagland, Hedrén & Taflin 2005. s. 2). 

 

I studiens analys kommer dessa att användas för att sortera uppgifterna i läromedlen efter 

rutinuppgifter/problemlösningsuppgifter. För att enkelt kunna mäta dessa uppgifter har de tre 

kriterierna arbetats om till två. Det tredje kriteriet plockades bort då vi inte ämnar att 

observera elever och därför inte kan undersöka huruvida det krävs en ansträngning från 

elevens sida. Övriga kriterier omarbetades för att bättre lämpa sig för en läromedelsanalys.  

De två kriterier vi kommer att utgå från är: 

 

1. Uppgiftens placering i boken. 

2. Det finns/finns inte en på förhand given procedur för att lösa problemet. Likadana 

uppgifter har/har inte förekommit tidigare i boken.  
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3.2  Pólya 
 

Inom problemlösningsområdet dyker ofta namnet Pólya upp, vilket ses som ett viktigt namn 

inom detta ämne. Pólya har skapat ett schema där fyra faser ligger till grund för hur man ska 

gå till väga inom problemlösning (1945). När ett matematiskt problem ska lösas måste man 

först förstå problemet för att sedan gå vidare och se vilka olika lösningar som finns, och 

därefter göra en plan för detta. När man har gjort en plan måste den genomföras och till sist 

måste man se tillbaka på det färdiga och granska samt diskutera det (Pólya 1945, s. 26). Då 

varje fas i detta schema är viktigt och har sin egna speciella betydelse, skriver Pólya (1945) 

att det för elevernas bästa är viktigt att ta sig igenom varje fas, och inte hoppa över någon av 

delarna.   

 

Den första fasen, att förstå problemet, innebär först och främst att valet av problem är en 

viktig faktor. Här måste läraren se till eleverna och anpassa problemlösningens 

svårighetsgrad, då ett problem varken ska vara för lätt eller för. I första fasen fungerar det inte 

att eleverna bara svarar på en fråga, om de inte förstått den. Eleverna måste även känna att de 

vill lösa ett problem, och inte bara nöja sig med att de förstår problemet. De måste även 

kunna se problemets huvuddelar, använda dessa för att vända och vrida på problemet för att 

slutligen nå ett resultat (Pólya 1945, s. 26-27). Den andra fasen Pólya beskriver är, att göra 

upp en plan. Han menar att individen som ska lösa ett problem redan gjort upp en 

problemlösningsplan då hen bestämt sig för vilka räknestrategier hen vill använda. Den stora 

prestationen när man ska lösa ett problem är just att göra en plan för detta. För att ge eleverna 

bästa förutsättningar måste läraren sätta sig in i deras situation redan innan de ska lösa 

problemet. Fördelen med detta är att läraren då kan tänka på sin egen erfarenhet, vilka 

svårigheter som kan dyka upp samt vilka förmågor som används. Innan eleverna gör upp en 

plan inför en problemlösning, kan det vara lämpligt att de får möjlighet att se tillbaka på om 

de gjort likande problemlösning tidigare, och i sådana fall låta dem fundera över vilka 

matematiska kompetenser som användes. Det är även viktigt att man som lärare i denna fas 

påminner eleverna om att de använder all information som finns i problemet för att lösa det 

på korrekt sätt (Pólya, 1945 s. 29-30). Att genomföra planen är den tredje fasen i Pólya 

schema. Om eleverna har getts verktyg och ett bra tålamod, så är själva genomförandet av 

planen det enkla, medan det svåra är att faktiskt göra en plan för att lösa ett problem. Om 

eleverna har en bra plan, och håller sig till den under hela genomförandet så leder det till att 
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de snart kommer ha lösningen framför sig. Detta förutsätter att läraren låter eleverna arbeta 

självständigt, och ser till att eleverna noggrant kontrollerar varje steg som de gör. Detta 

eftersom att det är viktigt att eleverna själva är övertygade om att varje steg som de gör är rätt 

(Pólya 1945, s. 32-33). I den fjärde och sista fasen att se tillbaka, skriver Pólya att ett viktigt 

och lärorikt steg för eleverna att ta när de löst ett problem, är att just se tillbaka på hela 

lösningen. Men allt för ofta är eleverna nöjda och anser sig vara klara direkt när de löst ett 

problem, och går snabbt vidare för att arbeta med något annat. När eleverna anser sig vara 

“klara” kan läraren be dem att kontrollera sina resultat igen, för att på så sätt ge eleverna en 

möjlighet till att ytterligare ta till sig viktig kunskap. Eftersom det är när eleverna undersöker 

resultatet, samt funderar kring vilka vägar som valdes för att nå det, som de utvecklar sin 

egen förmåga att lösa problem. Läraren kan även i denna fas stötta eleverna att ta sin kunskap 

inom problemlösning ett steg längre, genom att uppmuntra dem till att betänka resultaten 

samt fundera över om deras metoder för att lösa problemet fungerar även vid andra problem 

(Pólya 1945, s. 34-35). När ett problem ska lösas menar Pólya (1945) att det bäst görs genom 

att först observera problemet, för att sedan härma och imitera hur andra gör. Detta leder till 

att man på bästa sätt tar till sig hur man löser ett problem. 

 

För denna studies analys används Pólyas faser som ytterligare ett verktyg för att bekräfta att 

de uppgifter som klassas som problemlösning följer en problemlösningsstruktur.  
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3.3 Förmågor  
 

En god matematisk förmåga är ingenting man föds med, utan snarare något som i samspel 

mellan en kontinuerlig kontakt med ämnet och goda förutsättningar kan utvecklas (Szabo 

2013, s. 25). En definition av begreppet som ofta används är den av Krutetskii, som menar att 

en matematisk förmåga är föränderlig och bör ses som ett sammansatt begrepp (1976, s. 350-

351). Begreppet har av Krutetskii delats upp i delar som visar de olika komponenterna som 

tillsammans bildar det vi kallar en matematisk förmåga. 

 

• Den första av de fyra komponenterna innebär att kunna se och förstå strukturen hos ett 

matematiskt problem. Den beskrivs av Szabo (2013, s. 27) som förmågan att insamla 

matematisk information. 

• Andra delen handlar om att bearbeta, processa, generalisera och tänka logiskt kring 

den tidigare insamlade matematiska informationen. Denna del innefattar också 

förmågan att, med hjälp av matematiska symboler och termer kunna tänka, uttrycka 

och förkorta matematiska resonemang. Slutligen handlar denna del om att kunna vara 

flexibel i sina tankebanor för att kunna tänka om och komma fram till en rationell 

lösning. 

• Den tredje förmågan, att minnas matematisk information, innebär att kunna minnas 

samband, egenskaper, strategier för problemlösning och strukturer. 

• Tillsammans bildar dessa punkter en sammansatt förmåga. 

 

För att kunna anpassa Krutetskiis förmågor (1976, s. 350-351) till en svensk skolkontext har 

vi valt att använda de förmågor som finns i Lgr11 (Skolverket 2011, s. 62) som 

referenspunkt. Dessa förmågor har där sammanfattats i nedanstående punkter: 

 

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

och metoder,  

2. använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

3. välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

4. föra och följa matematiska resonemang,  
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Med stöd i Krutetskiis förmågor anpassade efter Lgr11 har vi för analysen omformulerat 

dem, för att använda dem som nedan: 

 

1. Framgår det av uppgiften vilken strategi som bör användas? (Lösningsmetod anges) 

2. Används matematiska begrepp i uppgiftsbeskrivningen?  

3. Krävs det för lösningen att lämpliga lösningsstrategier väljs ut och prövas? 

(Lösningsmetod anges ej). 

4. Följer uppgiften ett mönster som kräver matematiska resonemang? 

 

Dessa förmågor kommer att användas i den tabell som benämns som tabell 2.  
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4. Syfte och frågeställningar 

 

Uppsatsen syftar till att ta reda på hur problemlösningen behandlas i läroböcker för åk. 1-3. 

 

1. På vilket sätt är de uppgifter som anges vara problemlösningsuppgifter problem?  

 

2. Vilka skillnader finns och vilka förutsättningar ges för att träna de olika förmågorna 

beroende på om det är problemlösning eller en rutinuppgift i läroböckerna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19	  
	  

5. Metod 

För studien har vi valt att genomföra en analys på två olika läromedelsserier för matematik i 

årskurserna 1-3. Studien är av en kvalitativ natur, då det snarare är kvaliteten på 

problemlösningsuppgifterna än mängden på dem som analyseras. En kvalitativ metod innebär 

ett konstaterande av att viss data finns, hur den används och hur den tar sig uttryck (Ahrne 

och Svensson, 2011), det handlar alltså inte här om någon form av mätning eller 

uppskattning. Vad som också karaktäriserar en kvalitativ metod är att själva datainsamlingen 

och analysen sker löpande och i samspel (NE: kvalitativ metod, 2015-04-22), vilket också är i 

enlighet med vår arbetsmetod. För analysen har vi tagit fram ett analysverktyg som vi 

kommer att ge en närmre presentation längre ner i detta avsnitt. Slutligen kommer våra 

resultat redovisas och diskuteras med bakgrund i den forskning vi tidigare behandlat. De 

uppgifter som genom analysen inte klassas som matematiska problem kommer vi 

fortsättningsvis att benämna som rutinuppgifter, det vill säga uppgifter som inte följer 

definitionen av problemlösning enligt Hagland, Hedrén och Taflin (2005). 

 

Vid analysens början inledde vi med att göra en testanalys utifrån Krutetskii (1976) och 

Szabos (2013) förmågor, men märkte då att dessa inte gick att använda på de uppgifter som 

klassats som rutinuppgifter. Då vi med analysen ville ta reda på vilka förmågor som prövades 

inom problemlösning men även vid rutinuppgifter, valde vi att tänka om och även inkludera 

förmågorna ur Lgr11 (Skolverket 2011, s. 62) för att få en bättre analys. Utifrån Krutetskii, 

Szabo och Lgr11 formulerade vi sedan ett analysverktyg som låg till grund för studien. 

 

Då de två läromedelsserierna analyserades gjordes det i olika steg, vilket vi kommer benämna 

som steg 1 och steg 2. Det första steget i analysen var att undersöka huruvida uppgifterna 

kunde klassas som problemlösning eller om de snarare handlade om rutinuppgifter. Dessa 

resultat sammanställdes i en tabell som kan hittas längre ner i texten. Denna tabell kommer vi 

att benämna som tabell 3. Steg 2 var att ställa de olika problemuppgifterna samt 

rutinuppgifterna mot de analyserade förmågorna inom matematiken, vilket visas i tabell 4.  
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5.1 Analysmodeller 
 

Inför vår analys av problemlösningsdelarna i de olika matematikböckerna, har vi utformat två 

olika analysverktyg som utgår från de steg vi nämnde ovan. Steg 1 som utgår från Hagland, 

Hedrén och Taflin (2005) ligger till grund för att analysera om en uppgift verkligen är ett 

problem eller om den är en rutinuppgift. Pólyas punkter som handlar om faser i aktiviteten 

problemlösning (1945) har använts för att ytterligare kontrollera problemlösningsuppgifterna. 

Detta analysverktyg benämns som tabell 1 (se nedan) genomgående i denna uppsats. Det 

andra analysverktyget benämns som tabell 2 (se nedan) och används för att analysera de olika 

förmågorna i problemlösnings- och rutinuppgifterna.  

 

 

       

Tabell 1 
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 Tabell 2 
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 5.2 Urval 
 

Vid urvalet av läromedel för analysen valde vi att rikta in oss på matematikböcker som 

utformats efter Lgr11, då det är vår nuvarande läroplan som även kommer vara aktuell när vi 

kommer ut i arbetslivet. Vi valde att använda oss av två olika läromedel, både A och B boken 

från årskurs ett till tre. Anledningen till varför två och inte en läromedelsserie använts är för 

att vi ville undersöka om det fanns någon skillnad i på vilket sätt uppgifterna presenterades 

samt hur de var utformade. De matematikböcker vi använt oss av är Prima matematik och 

Mästerkatten, båda från Gleerups förlag. Innan vi påbörjade analysen bestämde vi oss för att 

enbart fokusera på de problemlösningsdelar som presenteras i innehållsförteckningen, av den 

anledning att vi intresserade oss för det som på förhand klassats som problemlösning.   

 

5.3 Genomförande 
 

För steg 1 i analysen har vi tagit fram ett analysverktyg, baserat på Hagland, Hendrén och 

Taflins definition av problemlösning (2005, s. 27), samt Pólyas fyra faser för 

problemlösningsprocessen (1945, s. 26). Med hjälp av dessa definitioner och ett protokoll för 

varje bokserie och årskurs har vi analyserat de uppgifter som i läromedlen med tydliga 

rubriker betecknas som problemlösningsuppgifter. Tanken med detta tillvägagångssätt har 

varit att först sortera uppgifterna efter vilka som uppfyller kraven för problemlösning, samt 

vilka som snarare är rutinuppgifter. Efter datainsamlingen fördes våra resultat in i en tabell, 

där respektive bokserie delades upp efter årskurs, samt i varsitt fält för 

problemlösningsuppgift och för rutinuppgift. Dessa tabeller ges en närmre beskrivning och 

presenteras längre fram. Då denna del i analysen var klar kunde vi tydligt se hur fördelningen 

mellan verkliga problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter såg ut för respektive 

läromedelsserie och årskurs. Inför steg 2 i analysen valde vi att byta bokserie med varandra, 

detta för att vi inför nästa analys inte på förhand skulle veta om uppgifterna var 

problemlösning eller en rutinuppgift. Steg 2 i analysen var att analysera uppgifterna med 

hjälp av ännu ett schema och en tabell, denna gång framtaget för att undersöka vilka 

förmågor respektive uppgift tränade. Då detta var gjort sammanställdes de båda resultaten, 

d.v.s. tabellen för problemlösningsuppgifter respektive rutinuppgifter och tabellen för vilka 

förmågor de olika uppgifterna tränade. Detta gjordes med anledning av att vi ville se om, och 

i sådana fall i vilken utsträckning förmågorna gavs förutsättningar att tränas, och om det 

skiljde sig beroende på om uppgiften var en problemlösningsuppgift, eller om den var en 
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rutinuppgift. Vi har valt att analysera uppgifterna utifrån fyra förmågor omformulerade efter 

Krutetskii (1976, s. 350-351) och Lgr11 (Skolverket 2011, s. 62).  

 

5.4  Reliabilitet och validitet  
 

Då en analys av detta slag skall göras måste man alltid ta hänsyn till hur pass tillförlitlig 

analysen är, det vill säga att man måste se till analysens reliabilitet (Bell 2005, s. 117). För 

denna analys har en analysmodell tagits fram för att höja just studiens reliabilitet. Denna 

modell innehåller frågor som analysmaterialet svarar mot för att säkerställa en så likvärdig 

analys som möjligt de olika materialen emellan. En studies validitet avser huruvida studiens 

resultat faktiskt visar det man från början haft för avsikt att undersöka. En studie som 

genomförts fler gånger och som har hög reliabilitet har i regel även en högre validitet än en 

studie som genomförts ett fåtal tillfällen. Detta eftersom man med en hög validitet vill kunna 

generalisera eller fastslå ett resultat och därför bör ha gjort en bredare undersökning (Bell 

2005, s. 117). Då denna studie kommer att genomföras på två olika läromedel från årskurs 1-

3 kan resultatet inte tala för andra läromedel i samma årskurser för matematikämnet, utan kan 

endast ge en bild av hur det ser ut i just dessa två serier. Inför den andra delen i analysen 

bytte vi även bokserie med varandra, eftersom vi ville vara säkra på att även denna del i 

analysen gjordes utan förutfattade meningar om respektive läromedel. Med denna åtgärd 

anser vi även att studiens reliabilitet ökar. 

 

5.4.1 Arbetsfördelning 
 

Vi valde att analysera en bokserie var för sig utifrån det schema vi gjort för 

problemlösningsuppgift/rutinuppgift. Erica Rönningen ansvarade för analysen av 

läromedelsserien Prima Matematik och Fanny Soupraya ansvarade för serien Mästerkatten. 

Inför analysen av förmågorna valde vi sedan att byta bokserie med varandra.  

 

Vi har under hela arbetets gång arbetat väldigt tätt, men haft olika ansvarsområden i både 

forskningsdelen men även under teoretiska utgångspunkter. Vi har under hela skrivprocessen 

bearbetat texten tillsammans för att få ett språk som är sammanhängande. 
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6. Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten i två delar. Först presenteras vårt resultat utifrån de två 

tabeller som använts under analysen (tabell 3 och 4). I presentationen av analysens resultat 

kommer vi att presentera en läromedelsserie för sig, där vi inleder med att presentera, vad vi 

tidigare benämnt som steg 1 i analysen. Denna del behandlar huruvida uppgifterna i 

läromedlen klassificerats som problemlösningsuppgifter eller som rutinuppgifter. För att göra 

detta avsnitt så tydligt som möjligt kommer vi först att presentera de totala resultaten och 

sedan närmre presentera hur fördelningen mellan de olika uppgiftstyperna ser ut för 

respektive årskurs.  

 

I den del som vi tidigare benämnt som steg 2 i analysen, det vill säga den del som behandlar 

vilka förmågor som representeras i de olika uppgifterna, presenteras resultatet utifrån antalet 

gånger aktuell förmåga testas i de olika uppgiftstyperna.  

 

 

 Tabell 3  
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 Tabell 4 
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6.1 Resultat Prima Matematik (E. Rönningen) 
 

I Prima Matematiks bokserie från första terminen i årskurs 1, till sista terminen i årskurs 3 

fanns totalt 51 uppgifter, som i böckerna stod under problemlösning. Av dessa visade sig 

enbart 21 uppgifter kunna klassas som problemlösning, medan resterande 30 var 

rutinuppgifter. I böckerna för årskurs 1 var fördelningen mellan problemlösningsuppgifter 

och rutinuppgifter 12 respektive 10.  I böckerna för årskurs 2 fanns totalt 24 uppgifter, varav 

10 var problemlösningsuppgifter och 14 rutinuppgifter. I treans böcker fanns totalt 29 

uppgifter varav 9 var problemlösningsuppgifter och 20 rutinuppgifter.  

 

Resultaten visar att förmåga 1 testades 21 gånger i problemlösningsuppgifterna och 29 

gånger vid rutinuppgifterna. Förmåga 2 testades fem gånger vid problemlösning och 12 vid 

rutinuppgifter. Förmåga 3 prövades 19 gånger totalt vid problemlösning och 20 gånger vid 

rutinuppgifter. Slutligen representerades förmåga 4, 25 gånger vid problemlösningsuppgifter 

och 31 gånger vid rutinuppgifter.  

 

6.2 Resultat Mästerkatten (F. Soupraya) 
 

I serien Mästerkatten fanns totalt 65 uppgifter som i boken benämndes som problemlösning. 

Av dessa var 27 uppgifter problemlösning och 38 var rutinuppgifter. I böckerna för årskurs 1 

fanns totalt 25 uppgifter, varav 6 klassades som problemlösning och 19 som rutinuppgifter. 

För årskurs 2 fanns 21 uppgifter, där 11 var problemlösningsuppgifter och 10 rutinuppgifter. I 

treans böcker fanns totalt 19 uppgifter, varav 10 problemlösningsuppgifter och 9 

rutinuppgifter.  

  

I denna serie testades förmåga 1, 12 gånger i problemlösningsuppgifterna och 16 gånger i 

rutinuppgifterna. Förmåga 2 testades två gånger i problemlösning och sex gånger i 

rutinuppgifter. Förmåga 3 prövades 19 gånger vid uppgifter klassade som problemlösning 

och 13 gånger vi de klassade som rutinuppgifter. Den sista förmågan, förmåga 4 testades 21 

gånger vid problemlösning och 25 vid rutinuppgifter. I denna serie förekom även uppgifter 

där ingen av de analyserade förmågorna gavs förutsättningar att tränas, varav två fall förekom 

vid problemlösningsuppgifter och 12 vid rutinuppgifter. Båda dessa var i uppgifter för 

årskurs 1.   
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7.  Analys 

I detta avsnitt kommer vi att, utifrån studiens forskningsfrågor, analysera våra resultat 

löpande. Den ordning som följs i forskningsfrågorna, kommer även att följas i analysen. Vi 

kommer att behandla de båda bokserierna var för sig, för att sedan i en jämförande analys 

ställa dem mot varandra. Löpande i analysen kommer exempeluppgifter presenteras, där vi 

också förklarar hur dessa har analyserats. För fler exempeluppgifter, se bilagor.   

 

Studiens forskningsfrågor:  

 

1. På vilket sätt är de uppgifter som anges vara problemlösningsuppgifter problem?  

2. Vilka skillnader finns och vilka förutsättningar ges för att träna de olika förmågorna 

beroende på om det är problemlösning eller en rutinuppgift i läroböckerna? 
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7.1 Analys Prima Matematik (E. Rönningen) 
 

Under detta avsnitt analyseras läromedelsserien Prima Matematik utifrån studiens 

forskningsfrågor.  

 

7.1.1 Steg 1  

– På vilket sätt är de uppgifter som anges vara problemlösningsuppgifter problem?  

  

I första delen av vår analys fokuserade vi oss på att undersöka de olika uppgifter som i 

läroböckerna benämndes som problemlösningsuppgifter. I analysen visade det sig sedan att 

av alla dessa uppgifter som benämndes som problemlösning i bokserien, kunde mindre än 

hälften av dessa uppgifter klassas som matematiska problem enligt Hagland, Hedrén och 

Taflins (2005, s. 22) definition.  

 

 Exempeluppgift 1: rutinuppgift  

 ”Halva tidningen är lokala nyheter, en fjärdedel (1/4) är sport och resten är 

 kultur. Hur många sidor är lokala nyheter? Hur många sidor är sport? Hur 

 många sidor är kultur?”  

    (Prima Matematik 3B 2014, s. 142) 

 

Då denna uppgift, och många med den förekommit i snarlika räkneuppgifter tidigare i bokens 

kapitel, har eleverna här en på förhand given procedur för uppgiften. Detta gör att den enligt 

den definition av problemlösning som vi valt att använda oss av, inte kan klassas som en 

faktisk problemlösningsuppgift utan här anses vara en rutinuppgift. Detta var just fallet med 

många av de uppgifter vi stötte på i vår analys. Då denna bokseries problemlösningsavsnitt 

var placerat längst bak i böckerna med anvisningarna att lösa problemen efter tillhörande 

kapitel, var strategin i många fall given genom hela kapitlet där liknande uppgifter hade 

genomförts.  
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Trots att det var fler rutinuppgifter än problemlösningsuppgifter i läromedlet Prima 

Matematik kunde ändå några exempel på verkliga problemlösningsuppgifter urskiljas.  

 

Exempeluppgift 2: problemlösning 

 ”I kiosken finns det fyra glassmaker: päron, vanilj, jordgubb och blåbär. På 

 hur många olika sätt kan Sofia välja om hon ska ha två kulor?” 

    (Prima Matematik 3B 2014, s. 143) 

 

Då eleverna tidigare i läroboken inte stött på liknande uppgifter, där samma lösningsstrategi 

tillämpats och att det därför krävs en annan typ av ansträngning för att lösa problemet, klassas 

denna uppgift som en problemlösningsuppgift. Den här uppgiften följer även Pólyas faser 

(Pólya 1945, s. 26) för problemlösning, vilket ytterligare styrker att denna uppgift bör klassas 

som problemlösning.  

 

7.1.2 Steg 2 

– Vilka skillnader finns och vilka förutsättningar ges för att träna de olika förmågorna 

beroende på om det är problemlösning eller en rutinuppgift i läroböckerna? 

 

I analysen framkom det att de förmågor som gavs förutsättningar att tränas i rutinuppgifterna 

respektive i problemlösningsuppgifterna inte skiljde sig speciellt mycket åt, utan att tre av de 

fyra förmågorna var relativt jämt fördelade mellan uppgifterna för årskurserna 1, 2 och 3. I 

varje uppgift visade det sig dock att det fanns förutsättningar för att träna minst en förmåga, i 

de allra flesta fall någon av förmågorna 1, 3 eller 4. Den förmåga som minst antal gånger 

gavs möjlighet att träna var förmåga 2, ”att använda och analysera matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp”, något som är väldigt problematiskt då denna förmåga är en av de 

viktigaste och mest grundläggande för en matematisk förståelse (Taflin 2007, s. 16-18). Av 

de uppgifter där denna förmåga förekom var nio av 12 dessutom rutinuppgifter. Nedan följer 

exempel på uppgifter där de olika förmågorna efter analysen finns representerade.   
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Exempeluppgift 3: Förmågorna 2 och 3  

 ”Rita en figur med omkretsen 12 cm och så liten area som möjligt.”

    (Prima Matematik 3A 2014, s. ) 

 

I denna uppgift tränas förmågorna som behandlar matematiska begrepp (förmåga 2), samt 

förmågan som handlar om att självständigt tänka ut och pröva icke-angivna räknestrategier 

(förmåga 3). För att uppgiften ska kunna lösas måste eleven här vara förtrogen med de 

matematiska begreppen, omkrets, cm och area, vilket gör att uppgiften enligt vår 

analysmodell hamnat under förmåga 2. I uppgiftens formulering framgår det inte heller 

tydligt exakt hur den ska lösas, vilket gör att eleven själv måste tänka ut och pröva lämpliga 

strategier för att kunna påbörja sin lösning. Med detta anser alltså analysmodellen att även 

förmåga 3 finns representerad.  

 

 

Exempeluppgift 4: Förmågorna 1 och 4  

 ”Klassen ska på utflykt. Fröken vill dela in de sexton barnen i lika stora 

 grupper. Hur många kan de vara i varje grupp? Ge flera förslag. Hur ska hon 

 dela om en elev är sjuk?” 

    (Prima Matematik 3B 2014, s. 142) 

 

I denna uppgift kan det i frågan utläsas att den räknestrategi som ska användas för att lösa 

problemet är division (”hur ska hon dela […]”). Detta innebär att eleven inte nödvändigtvis 

själv måste fundera ut en lämplig strategi, men att hen däremot måste kunna läsa uppgiften 

och känna igen den strategi som efterfrågas (förmåga 1) för att slutligen kunna påbörja sin 

lösning. Förmåga 4 visar sig på så vis att man i uppgiftens andra del förväntas använda den 

beräkning som gjorts i den första frågan, för att resonera sig fram till en lösning.  
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7.2 Analys Mästerkatten (F. Soupraya)  
 

Under detta avsnitt analyseras läromedelsserien Mästerkatten utifrån studiens 

forskningsfrågor.  

 

7.2.1 Steg 1  

– På vilket sätt är de uppgifter som anges vara problemlösningsuppgifter problem?  

 

Här nedan följer den analys av problemlösningsavsnitten i Läromedelsserien Mästerkatten, 

som riktar sig till årskurserna 1-3. Böckerna kommer att benämnas som 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 

3B. Analysen utgår från Hagland, Hedrén och Taflins (2005, s. 27) definition av begreppet 

problemlösning, för att avgöra huruvida uppgifterna, som i boken kallas för problemlösning 

når upp till de krav som ställs dem. De flesta uppgifter i denna bokserie uppmanar till att 

eleverna arbetar i par eller i mindre grupper för att lösa problemen. 

 

 

 Exempeluppgift 5: Rutinuppgift 

 ”Mamma och Sten la ut 5 nät. De fick olika många fiskar i alla näten. Som mest 

 fick de 8 fiskar i ett nät och som minst fick de 2. Rita en tabell och ta reda på 

 hur många fiskar de kunde få sammanlagt. Hittar ni fler än ett svar?”. 

    (Mästerkatten 3A 2013, s. 29) 

 

I denna bokserie hittas problemlösningsuppgifterna i början av varje kapitel, vilket 

överensstämmer med en av punkterna i definitionen för problemlösning (Hagland, Hedrén & 

Taflin 2005, s. 27). På detta sätt minskar risken att eleverna har en på förhand given strategi 

att använda sig av, det är däremot inte en garanti för att uppgiften i fråga kan klassas som 

detta. I räkneexemplet ovan får eleverna i texten veta med hjälp av vilken strategi de ska 

räkna för att lösa problemet. Även i denna bokserie var rutinuppgifterna överrepresenterade 

problemlösningsuppgifterna, trots att de i böckerna för åk. 2 och 3 var jämnt fördelat mellan 

problemlösning och rutinuppgift. Det kan alltså sägas att det är i böckerna för årskurs 1 som 

det flest antal rutinuppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter finns.  
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Då Mästerkattens problemlösningsuppgifter finns i början av varje nytt kapitel har de som 

tidigare nämnt en bra förutsättning för att faktiskt fungera utvecklande så som 

problemlösningsuppgifter är tänkta att göra.  

 

Exempeluppgift 6: Problemlösning 

”I Björns bor det 32 personer. Det bor 4 eller 6 personer i varje hus. I hur många hus bor 

det 4 personer och i hur många bor det 6? Försök komma på mer än en lösning. Gissa först 

och räkna sedan.”    

    (Mästerkatten 3A 2013, s. 53) 

 

I denna uppgift ges eleverna ingen färdig mall att följa, vilket innebär att de själva måste hitta 

en strategi som passar för att lösa problemet. Eleverna har inte heller tidigare i boken stött på 

likadana uppgifter, vilket även detta gör att de inte på förhand vet exakt hur uppgiften ska 

lösas. Det kan alltså antas att denna uppgift kräver en ansträngning från elevens sida. I 

formuleringen ”Gissa först och räkna sedan.” kan Pólyas faser för 

problemlösningsproceduren (1945, s. 26) urskiljas, där han menar att man i en utvecklande 

problemlösningsuppgift även ska uppmanas att se tillbaka på sin lösning.   

 

7.2.2 Steg 2  

– Vilka skillnader finns och vilka förutsättningar ges för att träna de olika förmågorna 

beroende på om det är problemlösning eller en rutinuppgift i läroböckerna?  

I analysen av vilka förmågor som tränades i de olika uppgifterna visar det sig att samma 

förmåga (förmåga 2, att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp) som tränades minst antal gånger i Prima Matematik, även var den som var minst 

förekommande i Mästerkattens bokserie. Förmågan som handlar om att kunna föra och följa 

matematiska resonemang var den som förekom flest antal gånger för samtliga årskurser. 

Fördelningen mellan vilka förmågor som förekom för de olika uppgiftstyperna var i de flesta 

fall jämn och skiljde sig inte nämnvärt åt.  
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I denna läromedelsseries böcker för årskurs 1 förekom dock uppgifter där ingen förmåga 

fanns representerad. Detta är problematiskt då matematiska förmågor ständigt måste 

underhållas och tränas för att en individ ska utvecklas matematiskt. För att möjliggöra att en 

individ utvecklas matematiskt är en grundläggande förutsättning att individen får arbeta med 

breda uppgifter som faktiskt tränar en eller flera förmågor (Szabo 2013, s. 25).  

 

Exempeluppgift 7: Ingen av de analyserade förmågorna gavs förutsättningar att träna 

 ”Hur långt och brett tror ni att Pomperipossas hus är? Rita och skriv.” 

    (Mästerkatten 1B 2012, s. 29) 

 

I dessa uppgifter som alltså tolkats som att de inte ges förutsättningar att träna någon av de 

analyserade, matematiska förmågorna ombads eleverna att utifrån bilder endast göra 

gissningar och antaganden. Inte heller presenterades något problem som skulle lösas.  
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7.3 Jämförande analys 
 

I de analyserade läromedlens böcker för årskurs 1 är det stor skillnad mellan antalet 

problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter. Prima Matematik har här en relativt jämn 

fördelning, med 12 respektive 10 uppgifter, medan det i Mästerkatten är mer än dubbelt så 

många rutinuppgifter som problemlösningsuppgifter. Detta är något som också kan ses i vilka 

förmågor som ges förutsättningar att träna för denna årskurs. Genom uppgifterna i 

Mästerkatten 1A och 1B gavs det möjlighet att träna endast förmåga 1 vid en uppgift och i 

många fall fanns inte förutsättningar för att träna någon av de förmågor som här har 

undersökts. Gemensamt för både Prima och Mästerkatten är att det endast i två fall 

förekommer uppgifter som ställer krav på elevens begreppsliga förmåga. 

 

För årskurs 2 har de båda läroboksserierna däremot en likvärdig fördelning, som endast 

skiljer sig i enstaka uppgifter. Även sett till förmågorna är de båda serierna här lika. För 

årskurs 3 är det återigen stor skillnad mellan de båda läroboksserierna, där uppgifterna i 

Prima är övervägande rutinuppgifter, medan det i Mästerkatten är jämnt fördelat. Dubbel så 

många gånger i Prima som i Mästerkatten, gavs förutsättningarna att träna förmåga 1, men 

ingen större skillnad kan ses för de övriga förmågorna.  
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8.  Diskussion 

Studiens analys visade att ungefär hälften av de uppgifter som i böckerna presenterades som 

problemlösningsuppgifter i själva verket var rutinuppgifter. Då rutinuppgifter som dessa av 

bland andra Taflin (2007) ansetts problematiska och verkningslösa undersöktes även närmre 

vilka förmågor som testades i de båda uppgiftstyperna. I studien visade sig en relativt jämn 

fördelning mellan vilka förmågor som gavs möjlighet att testas i rutinuppgifterna samt i 

problemlösningsuppgifterna. Som tidigare nämnts var rutinuppgifterna överrepresenterade 

problemlösningsuppgifterna, vilket kan ses som problematiskt då dessa uppgifter är tänkta att 

träna elevernas problemlösningsförmågor, och göra dem förberedda inför svårare problem i 

de högre årskurserna. I artikeln av Bridge, Day och Hurrell forskning (2012) menade de att 

vanliga rutinuppgifter som ofta återfanns i elevernas läroböcker enkelt kunde modifieras och 

göras om till verkliga problemlösningsuppgifter.  

 

I undersökning som gjordes efter 2012 års nationella prov, visade det sig att svenska elever i 

årskurs 3 försämrat sina resultat i problemlösning. Detta resultat ställer högre krav på de 

uppgifter som finns i de läromedel som används i skolan. I analysen framkom det att det i ett 

av de läromedel (Prima Matematik 3A och 3B) som analyserades var mer än dubbelt så 

många rutinuppgifter som problemlösningsuppgifter. Detta kan bli problematiskt då de elever 

som endast, eller till störst del fått öva sin problemlösning genom läromedel med sådana 

uppgifter inte getts möjlighet att träna de strategier och förmågor som behövs för att bli en 

god problemlösare (Taflin 2007 s. 17). En av matematikundervisningens uppgifter är att 

verka förberedande, samt att ge eleverna goda förutsättningar inför de nationella proven. Att 

döma av vad som framkommit i denna studie, ger dock inte dessa analyserade läromedel 

eleverna rätt förutsättningar för kommande nationella prov.  

 

En möjlig väg att gå för att stärka svenska lågstadieelevers resultat inom problemlösning 

skulle, precis som Fan och Zhu (2007) menar, kunna vara att i en större utsträckning än nu 

integrera välformulerade problemlösningsuppgifter i matematikböckernas alla avsnitt. På 

detta vis skulle de kompetenser som krävs för att bli en god problemlösare få kontinuerlig 

träning, vilket enligt Szabo (2013) är en viktig förutsättning för utvecklingen av en elevs 

problemlösningsförmåga.  
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9.  Slutsats 

Vi ville med vår studie undersöka hur de uppgifter som presenterades som problemlösning i 

två läromedelsserier behandlades och se om de verkligen nådde upp till kriterierna för 

problemlösningsuppgifter. Som tidigare framgått kunde vi konstatera att omkring hälften av 

de uppgifter som benämndes som problemlösning inte fullt nådde upp till de kriterier vi 

använt i analysen. I den jämförelse som gjorts mellan de båda seriernas läroböcker fann vi det 

intressant att de största skillnaderna fanns i böckerna för årskurs 1 och 3. I Mästerkatten (1A 

och 1B) var den största delen av uppgifterna rutinuppgifter, medan motsvarande böcker i 

Prima-serien hade en jämn fördelning mellan de båda uppgiftstyperna. I böckerna för årskurs 

3 kunde vi konstatera ett skifte, där istället Prima hade en ojämn spridning mellan 

rutinuppgift och problemlösning. Den stora skillnaden mellan rutin/problemuppgift för 

årskurs 3 i de olika serierna är något vi finner extra intressant och problematiskt. Detta 

eftersom elevernas matematikkunskaper i problemlösning testas i slutet av årskurs 3, genom 

de nationella proven. Ett av matematikundervisningens huvudsakliga syfte är som tidigare 

nämnt att förbereda eleverna och ge dem goda förutsättningar för att klara de nationella 

proven. Eftersom mycket av matematikundervisningen dessutom präglas av läroböckerna och 

deras innehåll, anser vi att även dessa läromedels problemlösningsuppgifter bör förbereda 

eleverna på det som sedan ska testas i proven. En förutsättning för detta anser vi är att de 

uppgifter som är tänkta att ge träning i problemlösning faktiskt kan göra det, samt att de 

läromedel som används i skolan inte skiljer sig för mycket åt. Som påpekats i tidigare 

forskning, har länder som satsat på att ta fram läromedel av hög kvalitét, det vill säga där 

läromedel noga granskats, generellt också högre resultat i internationella mätningar. Detta är 

något som vi efter att ha sett skillnaderna i de olika läroboksserierna menar vore intressant att 

testa även i Sverige för att se om svenska elevers resultat kan höjas genom en sådan åtgärd.   

 

Något vi reagerade på under analysen av vilka förmågor som tränades, var det faktum att den 

förmåga (förmåga 2: ”används matematiska begrepp i uppgiftsbeskrivningen?”) som var 

minst förekommande var den förmåga vi på förhand antog var den vanligaste. Då denna 

förmåga avser matematiska begrepp, vilket är väldigt viktigt för en matematisk utveckling 

och ett matematiskt tänkande, anser vi att de båda läromedelsserierna med fördel hade kunnat 

integrera fler begrepp i uppgiftsbeskrivningarna. Trots att det i styrdokumenten tydligt 

framgår att eleverna ska ges möjlighet att träna sina matematiska förmågor förekom det i 

Mästerkatten uppgifter för årskurs 1 där ingen av de analyserade förmågorna tränades.    
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Då vår studie endast gjorts på två läromedelsserier för grundskolans årskurser 1-3 kan våra 

resultat inte tala för andra läroböcker än just dess. Detta innebär att vi enbart kan ge en bild 

av hur det kan se ut. Studien kan dock på så vis med fördel agera utgångspunkt för vidare 

forskning, för att till exempel göra en bredare undersökning bland fler läromedelsserier.  
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