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Sammanfattning	
I	 denna	 studie	 undersöks	 problemlösningsuppgifter	 i	 fyra	 läroböcker	 för	 årskurs	 3.	 Syftet	 är	 att	

granska	hur	många	enstegsproblem,	flerstegsproblem	och	processproblem	som	existerar	i	böckerna	

samt	hur	många	av	processproblemen	som	är	öppna	eller	slutna.	Utöver	detta	granskas	uppgifternas	

placering	för	att	se	ifall	problemen	i	böckerna	introducerar	ny	eller	tillämpar	redan	inlärd	kunskap.		

	

Studien	 är	 en	 textanalys	 och	 resultatet	 av	 studien	 framställs	 i	 en	 tabell	 där	 de	 hittade	 problemen	

placeras	in	i	en	av	48	olika	kategorier.	

	

Analysen	 visar	 att	 enstegsproblem,	 flerstegsproblem,	 slutna	 processproblem	 samt	 öppna	

processproblem	 existerar	 i	 varierande	 grad	 i	 matematikböckerna.	 De	 slutna	 processproblemen	 är	

vanligast.	Det	 finns	ungefär	 lika	många	översättningsproblem,	alltså	enstegs-	och	 flerstegsproblem,	

som	 det	 finns	 processproblem.	 Det	 är	 vanligast	 att	 problem	 tillämpar	 redan	 inlärd	 kunskap,	 men	

ungefär	en	tredjedel	av	problemen	introducerar	ny	matematik.	

	

Undervisning	 i	problemlösning	borde	ha	sin	tyngdpunkt	 i	processproblem	eftersom	de	kan	visa	vad	

som	krävs	vid	lösning	av	verkliga	problem.	Fler	problem	av	denna	typ	skulle	krävas	för	att	nå	detta.	

Öppna	problem,	som	kan	vara	motivationshöjande,	finns	i	så	små	mängder	att	deras	positiva	effekt	

eventuellt	 inte	 uppnås.	 När	 det	 kommer	 till	 introducerande	 och	 tillämpande	 problem	 är	 de	

förstnämnda	överraskande	många,	trots	att	de	är	i	minoritet.	
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Inledning	
I	de	klasser	 jag	arbetat	 i	har	problemlösning	 inte	varit	en	självklar	del	av	vardagen.	När	matematik	

står	 på	 schemat	 är	 det	 främst	 rutinuppgifter	 i	 matematikboken	 som	 lektionerna	 handlar	 om.	

Svårigheter	 att	 lösa	 uppgifterna	 handlar	 för	 det	mesta	 om	 besvär	med	 att	 räkna	 rätt,	 inte	 om	 att	

strategin	för	att	 lösa	uppgiften	är	okänd.	Problemlösningsuppgifter	 i	 läroböckerna	dyker	 ibland	upp	

vid	opassande	tillfällen	och	eleverna	kan	få	instruktionen	att	hoppa	över	dem.	När	det	sedan	är	dags	

för	problemlösning	så	sker	det	under	speciella	lektioner,	ofta	utan	samband	med	övrig	undervisning.	

Detta	eventuellt	problematiska	sätt	att	se	på	problemlösning	har	inspirerat	denna	uppsats.	

	

Enligt	Ahlberg	(1995,	s	14)	klarar	barn	av	att	 lösa	matematiska	problem	redan	innan	de	börjar	med	

formell	 matematikundervisning.	 Därför	 borde	 barns	 tidiga	 matematikundervisning	 inbegripa	

problemlösning	eftersom	de	kunskaper	barnen	redan	har	då	kan	utnyttjas.		Problemlösning	kan	även	

vara	ett	sätt	att	motivera	elever	 (Hagland,	Hedren	&	Taflin,	2005,	s	7),	eftersom	rutinuppgifter	kan	

göra	 eleverna	 ointresserade	 och	 uttråkade	 (Polya,	 1970,	 s	 11).	 	 Ämnet	 ger	 elever	 en	 chans	 att	

använda	 de	 kunskaper	 de	 redan	 har	 och	 även	 en	 förståelse	 för	 vad	 de	 behöver	 lära	 sig	 mer	 om	

(Hagland	m.fl.,	2005,	s	8).	

	

Polya	 (1970,	s	12)	beskriver	att	problemlösning	 inte	endast	är	ett	 sätt	att	 lära	ut	hur	uppgifter	bör	

lösas.	Genom	att	arbeta	med	ämnet	kan	elever	även	 lära	 sig	varför	uppgifter	 ska	 lösas	på	ett	visst	

sätt.	Problemlösning	är	också	viktigt	för	att	elever	ska	kunna	bli	skickliga	problemlösare	(Polya,	1970,	

s	25).	Lester	(1996,	s	87)	har	hittat	fyra	grundläggande	principer	som	gäller	för	problemlösning.	För	

det	första	måste	eleverna	få	möjlighet	att	lösa	många	problem.	För	det	andra	måste	detta	ske	under	

en	 längre	 tidsperiod	 eftersom	 elevernas	 förmåga	 att	 lösa	 sådana	 uppgifter	 utvecklas	 långsamt.	

Dessutom	ska	läraren	på	ett	övertygande	sätt	visa	klassen	att	problemlösning	är	viktigt.	Utöver	detta	

tjänar	nästan	alla	elever	på	att	undervisas	i	problemlösning.		

	

Wyndhamn,	Riesbeck	och	Schoultz	 (2000)	berättar	att	kursplanernas	beskrivningar	om	förhållandet	

mellan	problemlösning	och	övrig	matematik	har	 förändrats.	 I	 Lgr	64	existerar	 synsättet	att	en	elev	

som	 behärskar	 en	 matematisk	 teknik	 även	 kan	 lösa	 problem	 med	 denna	 teknik.	 Att	 kunna	 lösa	

problem	sågs	 som	det	 stora	målet	med	matematikundervisningen.	Enligt	 författarna	betyder	detta	

att	man	”undervisade	i	matematik	för	problemlösning”	(ibid,	s	47).	I	Lgr	80	hade	detta	förändrats,	nu	

skulle	 elever	 få	 undervisning	om	problemlösning.	Det	 var	 alltså	 inte	mer	 självklart	 att	 kunskap	om	

tekniker	skulle	leda	till	en	förmåga	att	tillämpa	teknikerna	på	matematiska	problem.	Slutligen,	i	Lpo	

94,	sågs	problemlösning	som	ett	sätt	via	vilken	det	är	möjligt	att	uppnå	matematiskt	tänkande.	Det	är	
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alltså	genom	problemlösning	som	eleven	kan	lära	sig	mer	om	matematik	(ibid,	s	47).	Eftersom	boken	

utkom	redan	år	2000	kan	den	inte	ta	den	nuvarande	kursplanen	i	matematik	i	beaktande.		

	

Problemlösning	 lyfts	 fram	 i	 den	 nya	 läroplanen	 på	 flera	 ställen	 (Lgr	 11,	 2011,	 s	 62-64	 &	 67).	

Ämnesområdet	 tas	 upp	 under	 både	 syfte	 och	 kunskapskrav	 och	 dessutom	 har	 ämnet	 en	 egen	

underrubrik	under	centralt	 innehåll.	En	av	ambitionerna	med	den	nya	läroplanen	var	i	själva	verket	

att	 elever	 skulle	 förbättra	 sin	 förmåga	 att	 lösa	 problem,	 eftersom	 Skolverket	 sett	 att	

matematikundervisning	traditionellt	präglats	av	enskild	räkning	vilket	inneburit	att	elever	sällan	fått	

möjlighet	 att	 utvecklas	 i	 problemlösning	 (Skolverket,	 2011,	 s	 6).	 Därför	 är	 kursplanen	 inriktad	 på	

problemlösning,	 som	 enligt	 kommentarmaterialet	 till	 kursplanen	 är	 ”centralt	 i	 matematisk	

verksamhet”	(Skolverket,	2011,	s	8).	

	

Det	 centrala	 innehållet	 i	 matematik	 i	 årskurs	 1-3	 delas	 i	 Lgr	 11	 in	 i	 sex	 underrubriker	 av	 vilka	

problemlösning	är	en.	Problemlösning	har	även	en	särställning	eftersom	innehållet	inom	det	området	

ska	 tillämpas	 på	 de	 andra	 områdena	 inom	matematiken	 (Skolverket,	 2011,	 s	 13).	 Elever	 ska	 inom	

problemlösning	 både	 lära	 sig	 ”strategier	 för	 matematisk	 problemlösning	 i	 enkla	 situationer”	 samt	

matematiskt	 kunna	 formulera	 frågor	 utgående	 från	 ”enkla	 vardagliga	 situationer”	 (Lgr	 11,	 2011,	 s	

64).		

	

I	 kunskapskraven	 i	den	nya	 läroplanen	har	det	 skrivits	att	elever	 för	att	ha	godtagbara	kunskaper	 i	

matematik	i	slutet	av	årskurs	3	bör	kunna:	

	

…	 lösa	 enkla	 problem	 i	 elevnära	 situationer	 genom	 att	 välja	 och	 använda	 någon	

strategi	 med	 viss	 anpassning	 till	 problemets	 karaktär.	 Eleven	 beskriver	

tillvägagångssätt	och	ger	enkla	omdömen	om	resultatens	rimlighet.	 (Lgr	11,	2011,	s	

67)		

Enligt	Lgr	11	ska	eleverna	i	årskurs	1-3	visserligen	kunna	några	olika	strategier	för	att	lösa	problem,	

men	problemen	 i	sig	kan	vara	ganska	enkla.	En	genomläsning	av	Lgr	11	tyder	på	att	matematik	 för	

årskurs	 1-3	 i	 alla	 fall	 ska	 ske	 för	 problemlösning	 eftersom	 problemlösning	 ska	 tillämpas	 på	 andra	

områden	(Skolverket,	2011,	s	13)	och	elever	ska	välja	en	strategi	för	att	lösa	problem	(Lgr	11,	2011,	s	

67).	 Detta	 är	 intressant	 med	 tanke	 på	 att	 Wyndhamn	m.fl.	 (2000)	 kom	 fram	 till	 att	 läroplanerna	

tidigare	allt	mer	arbetat	mot	matematik	genom	problemlösning,	alltså	att	olika	matematikområden	

introduceras	 genom	 problemlösning,	 inte	 att	 andra	 matematikområden	 tillämpas	 på	

problemlösningsuppgifter	(ibid,	s	47).	
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I	Sverige	används	läroboken	mycket	 i	matematikundervisningen	även	i	en	internationell	 jämförelse.	

År	 2011	 uppgav	 89	 %	 av	 lärarna	 som	 hade	 matematikundervisning	 i	 årskurs	 4	 att	 de	 använde	

läroboken	 i	 matematik	 som	 basmaterial	 (Skolverket,	 2012,	 s	 97-98).	 Utöver	 stor	 användning	 av	

läroboken	ägnas	stora	delar	av	undervisningstiden	åt	självständigt	arbete,	vilket	betyder	att	mycket	

enskilt	 räknande	 verkar	 pågå	 i	 svenska	 klassrum	 (Johansson,	 2011,	 s	 149).	 Lärobokens	 stora	

inflytande	kan	leda	till	att	elever	inte	möter	ämnen	eller	uppgifter	som	böckerna	inte	tar	upp	(ibid,	s	

149).		

	

Lärare	 utgår	 från	 läroböcker	 när	 de	 lär	 ut	matematik	 bland	 annat	 på	 grund	 av	 den	 trygghet	 som	

boken	 ger	 dem	 (Johansson,	 2011,	 s	 178;	 Love	 &	 Pimm,	 1996,	 s	 384).	 Även	 tradition	 samt	

påtryckningar	 från	 bland	 annat	 föräldrar	 (Johansson,	 2011,	 s	 178)	 har	 gjort	 att	 Sverige	 hör	 till	 de	

länder	som	använder	matematikboken	mest	(ibid,	s	149).	Läroböcker	i	allmänhet	kan	även	underlätta	

bedömning	av	eleverna	och	göra	livet	enklare	för	lärarna,	som	inte	konstant	behöver	skapa	sina	egna	

uppgifter.	Böckerna	ses	även	som	kunskapsgaranterande	eftersom	lärare	kan	anse	att	 lärobokstyrd	

undervisning	garanterar	att	målen	i	kursplanen	uppnås	(Englund,	1999,	s	339-340).		

	

En	 exakt	 definition	 på	 vad	 en	 lärobok	 är	 kan	 inte	 skapas,	 eftersom	 en	 lärobok	 kan	 inbegripa	 en	

mängd	 olika	 saker.	 Böcker,	 häften,	 arbetsblad,	 datorprogram	 och	 lärarhandledningar	 kan	 höra	 till	

läroboken.	 Den	 vanligaste	 formen	 av	 lärobok	 är	 antagligen	 tryckta	 böcker	 som	 ska	 styra	 elevers	

inlärning	 under	 ett	 helt	 skolår	 (Johansson,	 2003,	 s	 20).	 Detta	 är	 också	 vad	 som	menas	med	 ordet	

lärobok	i	denna	uppsats.	Även	ordet	matematikbok	används	i	samma	syfte.	

	

I	 slutet	 av	 1900-talet	 blev	 kursplanerna	 allt	 mer	 inriktade	 på	 att	 lyfta	 fram	 matematik	 genom	

problemlösning	(Wyndhamn	m.fl.,	2000,	s	47).	Hur	den	nuvarande	kursplanen	ser	på	ämnet	är	 inte	

helt	känt,	men	i	årskurs	1-3	bör	elever	åtminstone	lära	sig	matematik	för	problemlösning	(Skolverket,	

2011;	 Lgr	 11,	 2011).	 Problemlösning	 är	 en	 central	 del	 av	 den	matematiska	 verksamheten	 i	 skolan	

(Skolverket,	 2011,	 s	 8)	 och	 bör	 tillämpas	 på	 de	 andra	 delarna	 av	matematiken	 (ibid,	 s	 8).	 För	 att	

åstadkomma	 detta	 behöver	 problemlösning	 ske	 under	 en	 längre	 tidsperiod	 med	 en	 mängd	 olika	

problem	 (Lester,	 1996,	 s	 87).	 I	 Sverige	 är	 undervisningen	 i	 matematik	 väldigt	 läroboksbunden	

(Skolverket,	 2012,	 s	 97-98).	 Därför	 är	 det	 intressant	 att	 undersöka	 vilka	 sorters	 problemlösning	

läroboken	 innehåller	 samt	 om	 dessa	 uppgifter	 introducerar	 ny	 eller	 tillämpar	 redan	 inlärda	

matematiska	strategier.	
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Vad	är	ett	matematiskt	problem?	
I	 detta	 kapitel	 presenteras	 definitioner	 på	 ett	 problem.	 Definitionerna	 är	 tagna	 ur	 litteratur	 om	

problem	 inom	 matematiken.	 Både	 ordet	 problem	 och	 ordet	 problemlösningsuppgift	 har	 samma	

betydelse	i	denna	uppsats.	

	

En	enkel	och	entydig	definition	på	ett	matematiskt	problem	är	omöjlig	att	finna.	Traditionellt	har	ett	

problem	 inom	 matematikundervisningen	 ansetts	 vara	 nästan	 vilken	 uppgift	 som	 helst.	 Dessa	

uppgifter	 kan	 även	 kallas	 rutinproblem	och	 i	 dem	 ska	 lösaren	 ofta	 tillämpa	 en	 strategi	 som	precis	

lärts	ut	och	ibland	även	visats	åt	eleverna	(Schoenfeld,	1992,	s	337).	De	är	ofta	i	textform,	så	ordet	

textuppgift	har	tidigare	använts	parallellt	med	problemlösningsuppgift	(Björkqvist,	2001,	s	118).		

	

Idag	är	definitionen	på	ett	problem	närmare	ordets	vardagsbetydelse	(Björkqvist,	2001,	s	116).	Detta	

betyder	att	en	uppgift	är	ett	problem	ifall	den	som	löser	problemet	inte	har	en	strategi	för	att	 lösa	

problemet	sedan	tidigare	(Ahlberg,	1995,	s	55-56;	Björkqvist,	2001,	s	116;	Hagland	m.fl.,	2005,	s	27;	

Sandahl,	2014,	s	79).	Detta	betyder	enligt	Ahlberg	(1995,	s	55)	att	exempelvis	tillämpningsuppgifter	

inte	är	problem,	då	eleven	genom	dessa	uppgifter	tränar	en	strategi	de	redan	lärt	sig	och	vet	att	de	

ska	 använda.	Detta	 gör	 även	att	 den	 traditionella	 synen	på	 vad	ett	 problem	är	 inte	 kan	användas,	

eftersom	problem	 inte	bör	 vara	av	 rutinkaraktär	eller	 kunna	 lösas	efter	 en	given	mall	 (Wyndhamn	

m.fl.,	2000,	s	43).		

	

Några	författare	(Ahlberg,	1995,	s	55;	Björkqvist,	2001,	s	116)	lyfter	fram	att	utgångspunkten	för	vad	

ett	problem	är	borde	tas	i	betraktaren,	eftersom	det	som	är	ett	problem	för	någon	inte	behöver	vara	

ett	problem	för	en	annan.	Dessutom	påminner	Ahlberg	(1995,	s	55)	om	att	en	uppgift	som	tidigare	

varit	ett	problem	för	en	elev	 inte	är	det	efter	att	eleven	 lärt	sig	en	eller	flera	strategier	för	att	 lösa	

uppgiften.		

	

Även	i	kommentarmaterialet	i	matematik	(Skolverket,	2011,	s	9)	definieras	problem	som	”situationer	

eller	uppgifter	där	eleverna	inte	direkt	känner	till	hur	problemet	ska	lösas”.	Där	står	också	skrivet	att	

elever	 måste	 få	 pröva	 och	 undersöka	 när	 de	 löser	 matematiska	 problem.	 Materialet	 tar	 upp	 att	

individen	 som	 löser	 uppgiften	 bestämmer	 ifall	 en	 uppgift	 är	 ett	 problem	 eller	 inte,	 eftersom	olika	

elever	kommit	olika	lång	i	sin	kunskapsutveckling.	

	

På	grund	av	denna	relation	mellan	lösaren	och	problem	berättar	Björkqvist	(2001,	s	121-122)	att	det	

går	att	ifrågasätta	ifall	undersökningar	om	problem	som	inte	tar	problemlösaren	i	beaktande	har	ett	
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värde.	 I	 problemlösningssituationer	 finns	 det	 alltid	 ett	 samspel	mellan	 problemet,	 problemlösaren	

samt	 kontexten	 som	problemet	 löses	 i.	 Han	 lyfter	 ändå	 fram	 att	 det	 i	 allmänhet	 anses	möjligt	 att	

undersöka	 problem	 separat,	 eftersom	 generaliseringar	 om	 matematiska	 problem	 i	 allmänhet	 då	

möjliggörs.	I	annat	fall	borde	alltid	alla	enskilda	problemlösare	som	undersökts	och	problemen	som	

granskats	beskrivas	i	detalj.		

	

Utöver	att	problemlösaren	 inte	ska	känna	till	vilken	metod	som	bör	eller	kan	användas	 för	att	 lösa	

problemet	 kan	 även	 tilläggskrav	 finnas.	 Enligt	 Hagland	m.fl.	 (2005,	 s	 27)	 ska	 problemlösaren	 även	

vilja	 eller	 behöva	 lösa	 problemet	 samt	 behöva	 anstränga	 sig	 för	 att	 en	 uppgift	 ska	 ses	 som	 ett	

problem.	Taflin	(2007)	lyfter	fram	att	problemlösaren	bör	kunna	förstå	problemet.	Också	Unenge	och	

Wyndhamn	(1988)	tar	upp	att	lösaren	ska	vilja	lösa	problemet	för	att	en	uppgift	ska	vara	ett	problem,	

vilket	kritiseras	av	Löwing	och	Kilborn	(2002,	s	244).	De	menar	att	detta	krav	endast	tar	starka	och	

begåvade	elever	i	beaktande,	men	även	svagare	elever	behöver	lära	sig	lösa	problem.	Enligt	dem	är	

det	möjligt	 att	 elever	 som	uppfattar	matematik	 som	 svårt	 aldrig	 känner	 något	 behov	 eller	 lust	 att	

lösa	problem.	

	

Problem	definieras	nästan	alltid	 i	relation	till	 lösaren.	 Ifall	 lösaren	 inte	har	en	strategi	 för	uppgiften	

kan	den	 klassas	 som	ett	 problem	 (Ahlberg,	 1995,	 s	 55-56).	Även	 situationen	 som	uppgiften	 löses	 i	

(Björkqvist,	 2001,	 s	 121-122)	 samt	 när	 eleven	 löser	 uppgiften	 (Ahlberg,	 1995,	 s	 55)	 avgör	 ifall	

uppgiften	utgör	ett	problem	för	den	specifika	eleven.	Det	finns	också	olika	typer	av	problem.	Dessa	

typer	presenteras	längre	fram	i	uppsatsen.	
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Problemlösning	i	läroböcker	
Detta	 kapitel	 kommer	 att	 presentera	 tidigare	 forskning	 om	 problemlösningsuppgifter	 i	

matematikböcker.	Kapitlet	börjar	med	en	genomgång	av	matematikbokens	uppbyggnad.		

	

Tyska	 matematikböckers	 utformning	 följer	 ofta	 en	 struktur	 som	 utvecklades	 för	 ungefär	 två	

århundraden	sedan	(Johansson,	2011,	s	151).	Först	hittas	en	introduktionsuppgift,	sedan	en	översikt	

med	förklaringar	på	tillräckligt	enkelt	språk,	efter	det	en	textruta	med	matematiskt	språk,	sedan	lösta	

exempeluppgifter	 och	 slutligen	 övningsuppgifter	 för	 eleverna.	 Denna	 struktur	 återfinns	 enligt	

Johansson	 (2011,	 s	152)	även	 i	 svenska	 läroböcker	 i	matematik.	Kapitlen	 i	böckerna	börjar	med	en	

genomgång	av	ämnet,	fortsätter	med	exempel	och	avslutas	med	övningsuppgifter	(Johansson,	2003,	

s	21).	Matematikböcker	är	ofta	hierarkiskt	uppbyggda,	eftersom	föreställningen	att	elever	bör	lära	sig	

matematik	i	en	viss	ordning	är	vanligt	förekommande	(Johansson,	2011,	s	153).			

	

Brehmer,	 Ryve	 och	 Van	 Steenbrugge	 (2015,	 s	 5)	 undersöker	 i	 sin	 studie	 fyra	 frågeställningar	 om	

problemlösning	i	matematikböcker	för	det	svenska	gymnasiet.	De	vill	veta	hur	stor	del	av	uppgifterna	

i	 böckerna	 som	 kan	 klassas	 som	 problemlösningsuppgifter,	 vilken	 placering	 dessa	 uppgifter	 har	 i	

matematikböckerna,	vilken	svårighetsgrad	uppgifterna	har	samt	i	vilken	kontext	uppgifterna	hittas.		

	

Brehmer	m.fl.	(2015)	definierar	ett	problem	som	en	uppgift	som	eleven	inte	har	en	färdig	strategi	för	

att	 lösa.	 Detta	 är	 helt	 i	 enlighet	med	 de	 definitioner	 på	 problem	 som	diskuterats	 tidigare	 i	 denna	

uppsats.	 Tidigare	 nämna	 tilläggskrav	 på	 problemdefinitionen,	 som	 exempelvis	 elevers	 intresse	 och	

hur	 utmanande	uppgifterna	 är	 för	 eleverna,	 används	 inte.	 Eftersom	de	undersöker	 läroböcker	 och	

inte	elevers	tidigare	erfarenheter	bestämmer	de	vilka	strategier	som	eleven	kan	använda	genom	det	

som	har	presenterats	 under	 tidigare	 kurser	 eller	 tidigare	 i	 samma	 lärobok.	 Ifall	 det	 är	möjligt	 att	 i	

samma	bok	eller	i	tidigare	böcker	i	samma	serie	hitta	en	exempeluppgift	som	visar	hur	uppgiften	ska	

lösas	 anses	 uppgiften	 inte	 vara	 en	 problemlösningsuppgift.	 Även	 tidigare	 liknande	 uppgifter,	

lösningsscheman	eller	hjälp	att	lösa	uppgiften	i	själva	uppgiften	gör	att	uppgiften	inte	är	ett	problem.	

(Brehmer	m.fl.,	2015,	s	6).	De	tar	 i	 sin	undersökning	även	upp	att	det	är	 relativt	vanligt	att	 lärare	 i	

problemlösningssituationer	 ger	 eleven	 sådant	 stöd	 att	 problemet	 blir	 en	 rutinuppgift.	 Så	 även	 om	

eleven	 inte	har	en	strategi	 för	att	 lösa	uppgiften	kan	problemet	genom	 lärarens	 inblandning	bli	en	

vanlig	uppgift.	

	

Brehmer	m.fl.	 (2015)	undersökte	sammanlagt	ca	5700	uppgifter.	Av	dem	kategoriserades	312,	eller	

5,45	 %,	 som	 problemlösningsuppgifter	 i	 enlighet	 med	 ovanstående	 definition.	 De	 undersökta	
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böckerna	 hade	 alla	 en	 ungefär	 lika	 stor	 andel	 problemlösningsuppgifter	 (ibid,	 s	 10).	 Därför	 drog	

författarna	 slutsatsen	 att	 gymnasieböckerna	 i	 matematik	 inte	 uppfyller	 formuleringarna	 om	

problemlösning	 som	 hittas	 i	 kursplanen.	 Därför	 är	 det	 eventuellt	 svårt	 för	 elever	 att	 utveckla	 sin	

problemlösningsförmåga,	 eftersom	 många	 gymnasielärare	 använder	 matematikboken	 som	

basmaterial	vid	lektionsplanering	(ibid,	s	13).			

	

Den	andra	frågeställningen	för	Brehmer	m.fl.	(2015,	s	9)	har	att	göra	med	problemlösningsuppgifters	

placering	 i	 kapitlet.	 De	 argumenterar	 för	 att	 en	 uppgifts	 placering	 i	 boken	 berättar	 ifall	 läroboken	

lyfter	 fram	matematik	 för	problemlösning	eller	matematik	genom	problemlösning.	Utgångspunkten	

tas	alltså	i	de	begrepp	som	Wyndhamn	m.fl.	(2000)	använder	i	sin	genomgång	av	svenska	läroplaner.	

Ifall	problemlösningsuppgifter	återfinns	i	början	av	ett	kapitel	kan	det	tolkas	som	att	matematik	ska	

läras	 ut	 genom	problemlösning	 eftersom	problemlösningsuppgiften	blir	 det	 som	driver	 inlärningen	

framåt.	 Ifall	uppgifterna	 finns	 i	 slutet	av	kapitlet	kan	det	 tolkas	 som	att	matematik	 ska	 läras	ut	 för	

problemlösning,	 eftersom	 eleven	 först	 ska	 lära	 sig	 matematiken	 och	 sedan	 applicera	 den	 på	 en	

problemlösningsuppgift.	 I	 undersökningen	 kom	 Brehmer	 m.fl.	 (2015)	 fram	 till	 att	 84,62	 %	 av	

problemlösningsuppgifterna	gick	att	 finna	 i	 slutet	av	kapitlet.	Alla	undersökta	böcker	 följde	samma	

mönster.		

	

Lester	 och	 Lambdin	 (2004)	 berättar	 att	 det	 faktum	 att	 elever	 främst	 får	 lära	 sig	 matematik	 för	

problemlösning	kan	innebära	att	elever	går	miste	om	möjligheter	att	få	större	matematisk	förståelse	

och	 argumenterar	 för	 att	 matematikinlärning	 genom	 problemlösning	 har	 många	 fördelar.	 Dessa	

fördelar	 uppkommer	på	 grund	 av	 att	 elever	 tvingas	 sätta	 ihop	det	 de	 redan	 kan	och	utveckla	 den	

kunskap	 de	 redan	 har	 när	 de	 introduceras	 till	 ny	 matematik	 genom	 ett	 problem.	 Detta	 utvecklar	

förståelse.	 Större	matematisk	 förståelse	 gör	 i	 sin	 tur	 eleven	 till	 en	 bättre	 problemlösare	 eftersom	

eleven	behöver	förstå	ett	problem	för	att	kunna	lösa	det	(ibid,	s	192).	Dessutom	kan	förståelsen	även	

skapa	 motivation,	 förbättra	 förståelsen	 ytterligare,	 förbättra	 elevens	 attityd	 gentemot	 matematik	

och	skapa	självständiga	inlärare	som	själva	klarar	av	att	lösa	problem	(ibid,	s	192-194).			

	

Wyndhamn	m.fl.	(2000,	s	14)	presenterar	i	Problemlösning	som	metafor	och	praktik	ett	landskap	över	

problemlösning,	 som	kan	användas	 för	att	dela	 in	problemlösningsuppgifter.	 I	detta	 landskap	 finns	

två	axlar	 (ibid,	s	13).	Den	ena	axeln	delar	 in	problemlösning	 i	antingen	något	som	kan	tillämpas	på	

matematik	 eleven	 reda	 lärt	 sig	 (tillämpning)	 eller	 något	 som	 kan	 lära	 lösaren	 ny	 matematik	

(inlärning).	 Den	 andra	 axeln	 gör	 en	 indelning	 i	 de	 inre	 tankeprocesser	 som	 existerar	 hos	

problemlösare	 (tankeprocess)	 och	 de	 arbetssätt	 som	 rent	 praktiskt	 används	 vid	 problemlösning	

(arbetssätt).		
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Wyndhamn	 m.fl.	 (2000)	 granskar	 sedan	 två	 läromböcker	 i	 matematik	 med	 utgångspunkt	 i	 sitt	

landskap	 över	 problemlösning.	 Läroböckerna	 var	 i	 bruk	 i	 skolåren	 4-6.	 Resultatet	 av	 deras	

undersökning	 var	 att	 majoriteten	 av	 problemlösningsuppgifterna	 befinner	 sig	 i	 den	 ändan	 av	 den	

första	 axeln	 som	har	med	 tillämpning,	 inte	med	 inlärning,	 att	 göra	 (ibid,	 s	 205).	Detta	 betyder	 att	

problemen	förekommer	efter	att	den	nödvändiga	matematiken	introducerats,	inte	som	introduktion	

till	ett	nytt	moment	(ibid,	s	13).	Detta	är	helt	 i	enlighet	med	det	som	Brehmer	m.fl.	 (2015)	kommit	

fram	 till	 eftersom	 även	 de	 fann	 att	 majoriteten	 av	 problemen	 handlade	 om	 tillämpning	 av	 redan	

inlärda	strategier.		

	

Sandahl	 (2014,	 s	 79)	 skriver	 att	 problemlösningsuppgifter	 i	 matematikböcker	 ofta	 inte	 är	 riktiga	

problem	utan	 snarare	 tillämpningsuppgifter	 där	 en	nyss	 inlärd	 strategi	 ska	 används	 för	 att	 lösa	 en	

läsuppgift.	Detta	 tas	 även	upp	av	Unenge	och	Wyndhamn	 (1988,	 s	 7),	men	eftersom	deras	 text	 är	

skriven	för	nästan	30	år	sedan	kan	den	självklart	bara	säga	något	om	hur	situationen	såg	ut	då.	Att	

två	 liknande	satser	skrivits	med	25	års	mellanrum	kan	dock	vara	ett	 tecken	på	att	situationen	varit	

likadan	 länge	 och	 inte	 förändrats.	 Dock	 framkommer	 det	 inte	 ur	 deras	 texter	 hurdana	

matematikböcker	 som	 analyserats	 och	 för	 vilka	 stadier.	 Sandahl	 (2014,	 s	 80)	 skriver	 även	 att	

uppgifterna	 i	 läroböcker	 i	matematik	 sällan	 kräver	mer	 varierade	 strategier,	 utan	 svårighetsgraden	

ökas	snarare	genom	att	göra	de	ingående	talen	mer	komplexa.		

	

Wyndhamn	 m.fl.	 (2000)	 har	 granskat	 två	 matematikböcker	 för	 årskurs	 4-6	 medan	 Brehmer	 m.fl.	

(2015)	 har	 gjort	 en	 större	 studie	 av	 matematikböcker	 gör	 gymnasiet.	 Båda	 undersökningarna	 har	

delvis	 fokuserat	 på	 typer	 av	 problemlösningsuppgifter.	 Det	 är	 därför	 motiverat	 att	 forska	 i	

problemlösning	 i	 läroböcker	 för	 de	 yngre	 skolåren,	 för	 att	 skapa	 en	 mer	 heltäckande	 bild	 av	

situationen.	I	inledningen	presenterades	varför	problemlösning	bör	ske	ofta	och	på	olika	sätt.	Därför	

är	det	relevant	att	se	vilka	typer	av	problemlösningsuppgifter	som	finns	i	läroböckerna.	Brehmer	m.fl.	

(2015)	 och	Wyndhamn	m.fl.	 (2000)	 undersökte	 ifall	 problemlösningsuppgifter	 i	 läroböcker	 handlar	

om	 tillämpning	 av	 gammal	 eller	 introduktion	 av	 ny	 kunskap,	 men	 deras	 forskning	 kan	 inte	 säga	

någonting	om	situationen	i	läroböcker	för	de	yngsta	eleverna.	Detta	är	relevant	eftersom	Lester	och	

Lambdin	(2004)	kommit	fram	till	att	större	förståelse	kan	utvecklas	om	elever	får	lära	sig	matematik	

genom	problemlösning.	Problemlösning	är	även	ett	sätt	att	utnyttja	den	matematiska	förståelse	barn	

har	innan	de	börjar	med	formell	matematikundervisning	(Ahlberg,	1995,	s	14).	Av	dessa	skäl	kommer	

denna	undersökning	att	se	på	problemtyper	och	deras	placering	i	matematikböcker	för	årskurs	3.	
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Syfte	

Syftet	med	uppsatsen	är	att	undersöka	problemlösningsuppgifter	i	läroböcker	för	årskurs	3.		

Frågeställningar	

1. I	 vilken	 utsträckning	 finns	 olika	 typer	 av	 problemlösningsuppgifter	 i	 matematikböcker	 för	

årskurs	3?	

2. Lärs	matematik	ut	för	eller	genom	problemlösning	i	matematikböcker	för	årskurs	3?	

	

Frågeställning	 1	 handlar	 om	 se	 i	 vilken	 utsträckning	 olika	 problemtyper	 existerar	 i	 läroböcker	 för	

årskurs	 tre.	Detta	kommer	att	 visa	 ifall	 vissa	 typer	av	uppgifter	återfinns	oftare	än	andra	och	vilka	

typer	 av	 problemlösningsuppgifter	 som	 överhuvudtaget	 kan	 hittas	 i	 matematikböckerna.	

Problemtyper	 i	 uppgifter	 som	 benämns	 ”Problemlösning”	 i	 matematikböckerna	 är	 av	 speciellt	

intresse.	

	
Frågeställning	2	handlar	om	placeringen	av	problemlösningsuppgifter	i	matematikböcker.	Intressant	

är	 att	 se	 ifall	 problemet	 introducerar	 ett	 nytt	moment	 eller	 utnyttjar	 redan	 inlärda	 strategier.	 Ifall	

problem	 introducerar	 ny	 matematik	 lärs	 matematik	 ut	 genom	 problemlösning	 och	 om	 problem	

tillämpar	tidigare	genomgången	matematik	lärs	matematik	ut	för	problemlösning.	
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Olika	typer	av	matematiska	problem		
Det	 finns	många	 olika	 sätt	 att	 dela	 in	 problem	 och	 i	 litteraturen	 går	 det	 inte	 att	 hitta	 en	 allmänt	

accepterad	 indelning	 av	 problemlösningsuppgifter.	 I	 detta	 avsnitt	 kommer	 olika	 indelningar	 att	

presenteras.	 De	 problemtyper	 som	 är	 användbara	 i	 denna	 uppsats	 kommer	 att	 lyftas	 fram	 och	

argument	 för	 varför	 andra	 problemtyper	 inte	 är	 lika	 användbara	 kommer	 att	 framföras.	 Därefter	

beskrivs	 vilken	 definition	 på	 problem	 som	 kommer	 att	 användas	 i	 denna	 undersökning.	 Även	

problem	med	definitionen	kommer	att	tas	upp	och	diskuteras.		

	

Verklighetstrogna	problem	

Praktiska	problem	 handlar	 inte	bara	om	matematik	 trots	 att	matematik	 kan	 vara	 inblandat	 (Polya,	

1970,	 s	 160).	 Dessa	 praktiska	 problem	 är	 sådana	 vi	 stöter	 på	 i	 ”verkligheten”.	 Löwing	 och	 Kilborn	

(2002,	 s	 246)	 presenterar	 två	 olika	 sorters	 verklighetstrogna	 problem,	 vardagsproblem	 av	

rutinkaraktär	 och	mer	komplicerade	 vardagsproblem.	 Vardagsproblem	av	 rutinkaraktär	 är	problem	

som	bör	 bli	 rutinuppgifter	 eftersom	 vuxna	 behöver	 klara	 av	 dem	 snabbt	 och	 effektivt	 i	 sin	 vardag	

(Löwing	 &	 Kilborn,	 2002,	 s	 247).	 De	 kan	 exempelvis	 handla	 om	 priser	 och	 busstidtabeller.	 Mer	

komplicerade	 vardagsproblem	är	 betydligt	mer	 komplexa	 (ibid,	 s	 254-255).	 I	 dem	 finns	 det	många	

faktorer	att	 ta	 i	beaktande.	De	är	dessutom	ämnesöverskridande,	eftersom	exempelvis	kunskaper	 i	

svenska	 eller	 de	 samhällsorienterade	 ämnena	 kan	 vara	 nödvändiga	 för	 att	 lösa	 problemet.	

Avslutningsvis	 lyfter	 Ahlberg	 (1995,	 s	 57)	 fram	 tillämpningsproblem,	 som	 är	 vardagsproblem	 som	

omfattar	mer	än	matematik,	men	där	matematik	är	viktigt	för	att	lösa	problemet.				

	

Polya	 (1970),	 Löwing	 och	 Kilborn	 (2002)	 samt	 Ahlberg	 (1995)	 beskriver	 dessa	 typer	 av	

verklighetstrogna	problem	på	olika	sätt,	men	det	gemensamma	med	dem	är	att	de	handlar	om	mer	

än	matematik.	De	mer	komplicerade	problemen	av	denna	sort	är	komplexa	och	tvingar	 lösaren	att	

tänka	på	hur	 situationen	 skulle	 fungera	 i	 verkligheten.	 Enligt	 Löwing	och	Kilborn	 (2002,	 s	254-255)	

borde	dessa	mer	komplexa	problem	i	själva	verket	höra	till	skolans	viktigaste	undervisning.	

	

Översättningsproblem		

I	översättningsproblem,	som	indelas	i	enstegs-	och	flerstegsproblem,	går	det	att	översätta	uppgiften	

till	 matematiska	 uttryck.	 Ifall	 det	 är	 ett	 enstegsproblem	 översätts	 uppgiften	 till	 ett	 uttryck.	

Flerstegsproblem	 fungerar	 på	 samma	 sätt,	 informationen	 i	 en	 uppgift	 översätts	 till	 matematiska	

uttryck,	 men	 åtminstone	 två	 uträkningar	 behövs	 för	 att	 komma	 fram	 till	 svaret	 (ibid,	 s	 11).	 Även	

Löwing	och	Kilborn	(2002,	s	246)	använder	enkla	enstegsproblem	och	flerstegsproblem	som	två	typer	
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av	problem,	men	definierar	dem	inte	närmare.	Däremot	anser	de	att	undervisning	i	problemlösning	

borde	börja	med	enkla	enstegsproblem	och	planeras	på	lång	sikt	så	att	eleverna	efter	denna	första	

problemsort	 långsamt	 kommer	 i	 kontakt	 med	 mer	 komplicerade	 problemtyper	 (2002,	 s	 247).	

Speciellt	enstegsproblem	är	enligt	Ahlberg	(1992,	s	11)	lätta	att	hitta	i	matematikböcker.		

	

Lester	 (1996,	s	88)	 tar	också	upp	enstegs-	och	flerstegsproblem	men	anser	att	de	ska	 förekomma	 i	

mindre	 grad	 i	 undervisningen	 som	 istället	 borde	 fokusera	 på	mer	 utvecklande	 problemtyper,	 som	

processproblem.	Ur	dessa	kommentarer	går	det	att	se	att	översättningsproblem	är	eller	i	alla	fall	har	

varit	 vanliga	 i	 matematikböcker	 (Ahlberg,	 1992,	 s	 11)	 och	 kan	 användas	 för	 att	 introducera	

problemlösning,	medan	andra	problemtyper	i	det	långa	loppet	borde	vara	i	majoritet	(Lester,	1996,	s	

88).	

	

Processproblem	

Lester	 (1996,	 s	 88)	 definierar	 i	 kapitlet	 ”Problemlösningens	 natur”	 ett	 processproblem	 som	 ett	

problem	som	kräver	mer	än	beräkningar	för	att	kunna	lösas.	Han	anser	att	de	är	viktiga	eftersom	de	

visar	 hurdana	 processer	 och	 hurdant	 tänkande	 som	 behövs	 vid	 lösning	 av	 verkliga	 problem,	 alltså	

situationer	 där	 strategin	 för	 att	 lösa	 problemet	 inte	 är	 tydlig.	 Lester	 anser	 att	 undervisning	 om	

problemlösning	 borde	 ha	 sin	 tyngdpunkt	 i	 processproblem	 på	 grund	 av	 dessa	 egenskaper.	 Enligt	

Lester	är	en	av	orsakerna	till	att	vissa	elever	har	svårt	för	problemlösning	det	faktum	att	många	bara	

undervisas	 i	 en	problemlösningsstrategi,	 att	 välja	 rätt	uträkning	 samt	utföra	den,	 vilket	är	det	 som	

görs	i	översättningsproblem.	Elever	borde	istället	få	lära	sig	att	exempelvis	rita	bilder,	göra	listor	eller	

göra	tabeller	vid	problemlösning	(Lester,	1996,	s	88).	Alla	dessa	strategier	kan	användas	vid	 lösning	

av	processproblem.		

	

Även	Ahlberg	(1992,	s	11)	skriver	om	processproblem,	och	berättar	att	man	inte	kan	lösa	dem	genom	

att	 välja	 ut	 räkneoperationer,	 utan	 snarare	 genom	 att	 ”gissa	 och	 kontrollera,	 använda	 logiskt	

resonemang,	rita	en	bild,	göra	en	lista	eller	tabell	och	leta	efter	ett	mönster”	(Ahlberg,	1995,	s	57).	

Varken	 Ahlberg	 (1992;	 1995)	 eller	 Lester	 (1996)	 ger	 en	 mer	 exakt	 definition	 på	 processproblem.	

Problemtypen	tolkas	därför	 i	denna	uppsats	som	en	typ	av	uppgift	där	 lösningen	kräver	mer	än	att	

läsa	 uppgiften,	 välja	 beräkning	 utgående	 från	 den	 information	 som	 finns	 i	 själva	 uppgiften	 samt	

utföra	beräkningen.			

	

Översättningsproblem	 och	 processproblem	 definieras	 på	 basen	 av	 lösningsmetod.	 Vid	

översättningsproblem	 översätter	 eleven	 uppgiften	 till	 uträkningar	 och	 i	 processproblem	 används	



 15 
 

olika	processer	för	att	komma	fram	till	svaret.	Ahlberg	påminner	om	att	denna	indelning	sker	enligt	

den	strategi	som	är	mest	relevant	(Ahlberg,	1992,	s	12).	Här	kan	det	vara	viktigt	att	komma	ihåg	hur	

lösaren	bör	tas	i	beaktande	vid	definition	av	problem	(Ahlberg,	1995;	Björkqvist,	2001).	En	elev	som	

inte	 lärt	 sig	 division	 ännu	 kanske	 inte	 klarar	 av	 ett	 enstegsproblem	 som	 kräver	 division,	 utan	

använder	sig	av	en	annan	lösningsmetod,	som	exempelvis	att	rita	en	bild.	Då	har	uppgiften	blivit	ett	

processproblem	för	denna	elev.	Den	relevanta	lösningsmetoden	beror	alltså	på	lösaren.		

	

Rika	problem	

Ytterligare	 ett	 sätt	 att	 se	 på	 problemlösning	 är	 att	 göra	 en	 indelning	 i	 ”vanliga”	 problem	 och	 rika	

problem.	 Haglund	m.fl.	 (2005,	 s	 27-30)	 har	 skapat	 definitioner	 för	 dessa	 uppgiftstyper.	 För	 att	 en	

uppgift	ska	vara	ett	”vanligt”	problem	krävs	att	lösaren	inte	har	en	strategi	för	att	klara	av	uppgiften,	

att	 personen	 ifråga	 vill	 eller	 alternativt	 behöver	 lösa	 uppgiften	 samt	 att	 ansträngning	 krävs	 för	 att	

lösaren	ska	komma	 fram	till	ett	 svar.	Rika	problem	har	 sju	 tilläggskrav	utöver	dessa.	För	det	 första	

introducerar	 rika	problem	viktiga	matematiska	 idéer	eller	 lösningsstrategier.	 För	det	 andra	 ska	det	

vara	 lättförståeligt	och	vara	en	utmaning	 för	 lösare	på	många	olika	nivåer.	Det	 tredje	kravet	är	att	

lösaren	ska	anse	det	vara	en	utmaning,	det	får	alltså	inte	vara	en	rutinuppgift.	Det	ska	även	få	ta	tid.	

För	det	fjärde	ska	olika	strategier	kunna	användas	för	att	lösa	problemet.	Enligt	det	femte	kravet	ska	

problemet	 ge	 tillfällen	 till	 matematiska	 diskussioner	 om	 exempelvis	 olika	 lösningsstrategier.	 Det	

sjätte	 kravet	 är	 att	 problemet	 fungerar	 ”som	 brobyggare	 mellan	 olika	 matematiska	 områden”	

(Haglund	m.fl.,	2005,	s	29).	Detta	ger	elever	en	möjlighet	att	se	samband	mellan	olika	områden	inom	

matematiken.	Dessutom,	som	sista	krav,	ska	rika	problem	ge	elever	möjlighet	att	formulera	nya	egna	

problem	baserat	på	de	matematiska	idéer	som	det	rika	problemet	lärt	ut.		

	

På	grund	av	dessa	kriterier	är	det	svårt	att	se	att	ett	översättningsproblem	skulle	kunna	vara	ett	rikt	

problem,	 eftersom	 det	 vid	 lösning	 av	 dem	 i	 själva	 uppgiften	 går	 att	 hitta	 strategin	 som	 lösaren	

förväntas	använda	sig	av	och	val	av	strategi	därför	är	begränsat.	Processproblem,	där	det	krävs	mer	

än	 uträkningar	 för	 att	 komma	 fram	 till	 svaret,	 kan	 vara	 rika	 problem	 men	 alla	 processproblem	

behöver	 inte	vara	rika	problem.	En	uppgift	behöver	exempelvis	 inte	 introducera	matematiska	 idéer	

eller	ge	tillfällen	till	matematiska	diskussioner	för	att	räknas	som	ett	processproblem.		

	

Övriga	problemtyper	

Öppna	problem	är	problem	som	har	 fler	än	ett	 rätt	 svar	 (Bergsten,	2006,	s	168).	Öppna	 frågor	kan	

skapa	motivation	hos	eleven	eftersom	eleven	kan	bli	mer	motiverad	att	 lösa	en	uppgift	 ifall	eleven	
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ser	 problemet	 som	 sitt	 eget.	 	 Den	möjlighet	 att	 välja	 tillvägagångsätt	 och	 svar	 som	 finns	 i	 öppna	

problem	kan	nämligen	vara	ett	sätt	att	få	eleverna	att	se	en	uppgift	som	sin	egen	(Björkqvist,	2001,	s	

119).		

	

Vid	översättningsuppgifter,	alltså	en-	och	flerstegsproblem,	finns	den	information	som	behövs	för	att	

räkna	ut	 svaret	 i	 uppgiften	 (Ahlberg,	1992,	 s	11).	Med	denna	 information	går	det	att	 göra	en	eller	

flera	beräkningar	och	komma	fram	till	ett	svar.	Ifall	det	finns	okända	värden	i	uppgiften	går	det	inte	

att	 översätta	 den	 till	 en	 eller	 flera	 beräkningar	 och	då	 är	 uppgiften	 inte	 ett	 översättningsproblem.	

Eftersom	 översättningsproblem	 innehåller	 värden	 som	 ska	 användas	 i	 beräkningar	 antas	 det	 att	

översättningsproblem	inte	kan	vara	öppna.		

	

Konstruerade	 problem	 kan	 även	 kallas	 knep	 och	 knåp	 (Löwing	 &	 Kilborn,	 2002,	 s	 265).	 De	 kan	

engagera	 vissa	 elever	 men	 frustrera	 andra	 som	 inte	 ser	 sambandet	 mellan	 dessa	 konstruerade	

problem	och	hur	saker	och	ting	skulle	fungera	i	verkligheten	(ibid,	s	267).	Därför	anser	författarna	att	

lärare	behöver	 fundera	noggrant	 över	 hurdana	 konstruerade	problem	 som	ges	 till	 eleverna,	 så	 att	

elever	inte	behöver	frustreras	över	uppgifternas	icke-existerande	verklighetsförankring	(ibid,	s	267).		

	

Sökproblem	handlar	om	att	hitta	någonting	okänt,	 som	exempelvis	en	storhet	 (Polya,	1970,	s	183).	

Bevisproblem	är	en	annan	typ	av	problem	som	Polya	(1970,	s	183)	tar	upp.	Svaret	i	ett	bevisproblem	

skapas	genom	att	på	ett	bindande	sätt	visa	att	påståendet	stämmer,	eller	alternativt	är	falskt.	Polya	

skriver	att	sökproblem	är	vanligare	 i	mer	elementär	matematik	medan	bevisproblem	blir	viktigare	 i	

högre	matematik	(ibid,	s	185).	

	

Polya	(1970,	s	173)	lyfter	även	fram	rutinproblem	som	en	kategori	av	problem.	I	dem	ska	eleven	sätta	

in	nya	värden	 i	ett	 redan	 löst	problem	eller	 följa	en	modell	 som	redan	är	känd.	Eftersom	strategin	

redan	är	känd	eller	presenterad	går	det	ändå	att	argumentera	för	att	dessa	uppgifter	aldrig	kan	vara	

problem,	eftersom,	som	tidigare	diskuterats,	 strategin	bör	vara	okänd	 för	att	en	uppgift	 ska	kunna	

räknas	som	ett	problem	(Ahlberg,	1995;	Björkqvist,	2001;	Hagland	m.fl.,	2005;	Sandahl,	2014).	

	

Överlappning	av	problemtyper	

Ovan	nämnda	problemtyper	är	exempel	på	hur	olika	författare	valt	att	dela	in	problem.	Ett	problem	

kan	på	grund	av	detta	höra	 till	 flera	problemtyper	 samtidigt.	 Ett	 konstruerat	problem	kan	vara	ett	

processproblem	ifall	dess	lösning	exempelvis	kräver	att	eleven	ska	rita	en	bild.	Det	kan	samtidigt	vara	

ett	öppet	problem	om	det	finns	flera	möjliga	svar	och	ifall	uppgiften	går	ut	på	att	hitta	någonting	som	
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är	okänt	är	det	dessutom	ett	sökproblem.	Om	det	utöver	detta	inbegriper	alla	de	krav	som	finns	på	

ett	 rikt	problem	kan	det	höra	 till	 den	 typen	också.	Många	av	de	ovan	nämna	problemtyperna	 kan	

alltså	överlappa	varandra,	men	behöver	inte	göra	det.		

	

Översättningsproblem,	 både	 en-	 och	 flerstegsproblem,	 är	 lite	 av	 en	 kategori	 för	 sig.	 De	 kan	 vara	

sökproblem,	men	inte	öppna	problem,	processproblem	eller	konstruerade	problem.	Processproblem	

i	 sin	 tur	 täcker	 en	 stor	 del	 av	 dessa	 övriga	 problemtyper,	 eftersom	 det	 gemensamma	 med	 olika	

processproblem	är	att	det	krävs	någon	sorts	”process”,	något	utöver	en	översättning	av	uppgiften,	

för	 lösning	av	den	(Lester,	1996,	s	88).	Rika	problem	och	konstruerade	problem	kräver	båda	någon	

sorts	”process”	 för	att	kunna	 lösas.	Även	verklighetstrogna	problem	som	kräver	mer	än	matematik	

kan	räknas	till	processproblemen,	eftersom	dessa	inte	heller	kan	lösas	genom	att	översätta	uppgiften	

till	beräkningar.		

	

Problemtyper	som	används	i	analysen	

I	 undersökningen	 kommer	 Lesters	 (1996,	 s	 88)	 tre	 problemtyper,	 alltså	 enstegs-,	 flerstegs-	 och	

processproblem,	att	användas,	eftersom	uppgifter	kan	placeras	in	i	de	olika	typerna	på	basen	av	den	

lösningsstrategi	som	är	relevant	i	sammanhanget,	och	ingen	överlappning	av	problemtyper	sker.	Ifall	

uppgiften	 kan	 översättas	 till	 en	 uträkning	 är	 det	 ett	 enstegsproblem,	 ifall	 det	 krävs	 mer	 än	 en	

uträkning	är	det	ett	flerstegsproblem	och	om	lösningen	kräver	något	utöver	en	eller	flera	uträkningar	

är	 det	 ett	 processproblem.	 Som	 tidigare	 nämnts	 är	 framför	 allt	 enstegsproblem	 mycket	 vanliga	 i	

matematikböcker	 enligt	 Ahlberg,	 därför	 är	 det	 relevant	 att	 ha	 denna	 problemtyp	 med.	

Flerstegsproblem	 kan	 ses	 som	 en	 mer	 komplex	 version	 av	 enstegsproblem	 eftersom	 fler	 än	 en	

beräkning	 krävs	 för	 rätt	 svar.	 Processproblem	 är	 en	 ganska	 vag	 kategori	 där	 den	 gemensamma	

nämnaren	 är	 det	 krävs	 någon	 sorts	 ”process”,	 funderande,	 prövande	 eller	 ritande,	 för	 att	 komma	

fram	 till	 svaret.	 Eftersom	 Lester	 anser	 att	 processproblem	 borde	 vara	 de	 vanligaste	

problemlösningsuppgifterna	är	det	intressant	att	undersöka	problem	utifrån	denna	indelning.		

	

Öppna	och	slutna	problem	kommer	även	att	analyseras,	men	inte	vid	sidan	av	Lesters	problemtyper	

utan	 som	 nästa	 steg	 i	 analysprocessen.	 Öppna	 problem	 är	 intressant	 eftersom	 de	 kan	 vara	

motivationshöjande	 (Björkqvist,	 2001,	 s	 119).	 	 	 Ett	 processproblem	kan	alltså	både	 vara	 slutet	och	

öppet	men	översättningsproblem	antas	vara	slutna.	Den	begränsade	omfattningen	av	ett	arbete	av	

denna	storleksklass	gör	att	fyra	problemtyper	blir	tillräckligt.	
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Ifall	 verklighetstrogna	 problem	 finns	 i	 matematikböcker	 kommer	 de	 att	 ses	 i	 relation	 till	 Lesters	

problemtyper.	Polyas	(1970)	rutinproblem	kommer	inte	att	vara	med	i	analysen	eftersom	kravet	att	

eleverna	inte	ska	ha	sett	en	likadan	uppgift	tidigare	i	kapitlet	gäller	och	elever	i	rutinproblem	har	en	

given	 modell	 som	 de	 ska	 använda.	 Eftersom	 främst	 sökproblem	 existerar	 i	 elementär	 matematik	

kommer	en	jämförelse	mellan	andelen	sök-	och	bevisproblem	inte	att	göras.	Sökproblem	i	sig	är	inte	

heller	 intressant	att	undersöka	vid	 sidan	av	Lesters	problemtyper,	eftersom	det	är	möjligt	att	hitta	

både	översättnings-	och	processproblem	som	handlar	om	att	söka	efter	ett	svar,	som	exempelvis	en	

storhet.	Rika	problem	och	konstruerade	problem	kräver	båda	mer	än	översättningar	av	uppgiften	till	

beräkningar	 för	 att	 kunna	 lösas.	 Därför	 inbegriper	 kategorin	 processproblem	 även	 dessa	

problemtyper.	

	

Definition	på	problemlösningsuppgift		

I	 denna	uppsats	 kommer	ett	problem	att	definieras	 som	en	uppgift	 som	ska	 lösas	med	en	 strategi	

som	 inte	 är	 given	 (Ahlberg,	 1992).	 Eftersom	 denna	 uppsats	 är	 en	 textanalys	 går	 det	 inte	 att	 veta	

hurdana	strategier	lösaren	känner	till	och	ett	problem	är	därför	en	uppgift	där	strategin	inte	är	given	

eller	 beskriven	 i	 uppgiften,	 oberoende	 av	 lösarens	 förkunskaper,	 tidigare	 erfarenheter	 och	

intresseområden.	Undersökningen	kan	alltså	inte	säga	hur	många	problemlösningsuppgifter	det	finns	

i	 matematikböcker,	 den	 kan	 endast	 berätta	 hur	många	möjligheter	 till	 problemlösning	 det	 finns	 i	

läroböckerna.	Utöver	eleven	kan	lärarens	roll	inte	heller	undersökas,	trots	att	lärare	genom	sitt	stöd	

till	eleverna	kan	göra	ett	problem	till	en	rutinuppgift	(Brehmer,	2015).		

	

Brehmer	m.fl.	 (2015,	s	6-7)	använder	fyra	kriterier	 för	att	bestämma	ifall	en	uppgift	är	ett	problem	

eller	 inte.	 Dessa	 fyra	 kriterier	 används	 i	 denna	 undersökning	 för	 att	 specificera	 kravet	 på	 att	 en	

uppgift	är	ett	problem	ifall	den	ska	lösas	med	en	icke	angiven	strategi	(Ahlberg,	1992).	

	

1.	För	att	en	uppgift	ska	ses	som	ett	problem	ska	det	inte	finnas	exempel	som	visar	hur	

uppgiften	 ska	 lösas.	 Både	exempel	 som	ger	 svaret	 eller	 exempel	 som	visar	 strategin	

som	ska	användas	gör	uppgiften	till	ett	icke-problem.	

2.	Det	ska	inte	finnas	tidigare	uppgifter	som	är	likadana	eller	liknande,	eftersom	detta	

begränsar	lösarens	förmåga	att	resonera	kring	uppgiften	och	välja	strategi.		

3.	 En	 uppgift	 är	 ett	 icke-problem	 ifall	 det	 tidigare	 i	 boken	 finns	 ett	 schema	 för	 hur	

uppgiften	kan	lösas.		

4.	Hjälp	att	lösa	uppgiften	ska	inte	gå	att	hitta	i	själva	uppgiften.	

 	



 19 
 

Metod	och	analys	 	 	

I	detta	kapitel	diskuteras	de	metoder	som	kommer	att	användas	för	att	svara	på	frågeställningarna.	

Kapitlet	börjar	med	en	presentation	av	de	 läroböcker	som	kommer	att	användas	 i	undersökningen.	

Sedan	 kommer	 tabellen	 som	 används	 vid	 analysen	 att	 presenteras.	 För	 att	 tydliggöra	 hurdana	

uppgifter	 som	 kommer	 att	 räknas	 som	 respektive	 problemtyp	 kommer	 exempel	 hämtade	 ur	 de	

använda	böckerna	att	presenteras	och	analyseras.		

	

Urval	och	material	

På	grund	av	den	begränsade	tiden	har	endast	läroböcker	för	en	årskurs	valts	till	undersökningen.	På	

detta	 sätt	 kan	 olika	 förlags	 läroböcker	 undersökas.	 Alternativet	 skulle	 vara	 ett	 välja	 ett	 förlags	

läroboksserie	från	årskurs	1-3,	men	genom	att	välja	böcker	från	flera	förlag	kan	flera	olika	syner	på	

problemlösning	undersökas.		

	

Läroböcker	 för	 årskurs	 3	 kommer	att	 undersökas	eftersom	eleverna	då	 är	 lite	 äldre	och	 redan	har	

haft	 formell	matematikundervisning	 i	ett	par	år.	Löwing	och	Kilborn	(2002)	anser	att	undervisning	 i	

problemlösning	borde	påbörjas	med	enstegsproblem	och	planeras	 på	 lång	 sikt.	Detta	 betyder	 inte	

nödvändigtvis	att	läroböcker	i	matematik	för	årskurs	1-2	inte	skulle	innehålla	andra	problemtyper	än	

enstegsproblem,	men	kan	 tyda	på	att	 sannolikheten	att	hitta	många	olika	 sorters	problemtyper	 är	

större	i	äldre	elevers	läroböcker.		

	

Två	 matematikboksserier	 har	 valts	 till	 denna	 undersökning.	 De	 har	 båda	 utkommit	 efter	 den	 nya	

läroplanen	Lgr	11	(2011).	Båda	förlagen	har	valt	att	göra	två	böcker	för	skolår	3.	Den	ena	benämns	3A	

och	den	andra	3B.	Båda	böckerna	kommer	att	analyseras	i	denna	studie,	så	ifall	läroboksförfattarna	

har	 valt	 att	 placera	 fler	 problemlösningsuppgifter	 i	 den	 ena	 boken	 kommer	 detta	 inte	 att	 påverka	

resultatet.	 	 Böckerna	 som	 analyseras	 är	 Mästerkatten	 3A	 (2013)	 och	 3B	 (2013),	 skrivna	 av	 Curt	

Öreberg,	och	Nya	Matematikboken	3A	(2012)	och	3B	(2012),	som	är	skrivna	av	Karin	Andersson	och	

Eivor	Johansson.		

	

Analysens	genomförande	

Undersökningen	 är	 en	 textanalys	 där	 matematikböckerna	 granskas	 i	 kronologisk	 ordning.	 Bok	 3A	

granskas	alltid	först	från	början	till	slut	och	efter	det	granskas	bok	3B.	Först	sållas	potentiella	problem	

ut	 genom	en	märkning	 av	 de	 uppgifter	 som	 ska	 lösas	med	 en	 strategi	 som	 inte	 är	 given,	 vilket	 är	

uppsatsens	definition	på	ett	problem.	Med	detta	menas	uppgifter	 som	 inte	 innehåller	 information	
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om	hur	lösaren	ska	gå	tillväga,	exempelvis	kommentarer	om	räknesätt	som	ska	användas.	Efter	detta	

gallras	 problemen	 ut	 genom	 att	 de	 märkta	 uppgifterna	 granskas	 utifrån	 de	 fyra	 kriterierna	 som	

nämndes	 efter	 underrubriken	 ”Definition	 på	 problemlösningsuppgift”.	 Ifall	 uppgiften	 stämmer	

överens	med	dessa	fyra	kriterier	räknas	den	som	en	problemlösningsuppgift.	

	

Efter	 detta	 moment	 kommer	 de	 hittade	 problemen	 att	 placeras	 in	 i	 en	 av	 48	 kategorier	 enligt	

tabellen	nedan	(Bild	1).	Alla	tomma	vita	eller	gråa	rutor	utgör	en	kategori.		

	
Bild	1:	Tabellen	som	kommer	att	användas	vid	analysen	

	

Tabellen	är	baserad	på	Lesters	tre	problemtyper.	Först	kommer	därför	att	bestämmas	ifall	de	hittade	

problemen	 är	 enstegsproblem,	 flerstegsproblem	 eller	 processproblem.	 Ifall	 de	 är	 processproblem	

kommer	de	att	delas	in	antingen	öppna	eller	slutna	problem.	Slutligen	kommer	de	olika	problemens	

placering	 att	 analyseras.	 Då	 går	 det	 att	 se	 ifall	 problemen	 introducerar	 ny	matematik	 (matematik	

genom	problemlösning)	eller	tillämpar	redan	inlärda	saker	(matematik	för	problemlösning).		

	

Till	grupp	1	hör	de	uppgifter	som	benämns	som	problemlösningsuppgifter	i	läroböckerna.	Till	grupp	2	

hör	de	uppgifter	som	är	problem	men	inte	benämns	som	problem	i	matematikböckerna.			

	

I	 tabellen	 registreras	 antalet	 problem	 som	 hittas	 i	 varje	 kategori.	 Sedan	 kommer	 summorna	 att	

räknas	ut.	Mängden	problem	i	de	två	olika	grupperna	(grupp	1	och	grupp	2)	kommer	först	att	räknas	

ut	skilt	och	slutligen	räknas	de	två	grupperna	ihop.	

	

Nedan	 följer	 en	presentation	 av	 hur	 de	hittade	problemen	har	 analyserats	 och	delats	 in	 i	 de	olika	

problemtyperna.		Även	exempel	på	olika	sorters	problem	lyfts	fram.		
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Enstegsproblem	

Enstegsproblem	har	 tidigare	 definierats	 som	 en	 uppgift	 där	 det	 går	 att	 översätta	 uppgiften	 till	 ett	

matematiskt	uttryck	(Ahlberg,	1992,	s	11).	 I	enstegsproblem	är	det	bara	ett	 led	som	behövs	för	att	

komma	fram	till	svaret.	

	

Exempel:	 

En	 dag	 var	 det	 69	 husvagnar	 på	 campingen.	 Nästa	 dag	 kom	 det	 10	 till.	 Hur	många	

husvagnar	var	det	då?	(Nya	Matematikboken	3A,	s	5) 

 

För	att	svara	på	uppgiften	måste	eleven	addera,	alltså	räkna	69+10=79.	Tidigare	på	samma	sida	har	

eleverna	 räknat	uppgifter	med	addition,	 så	utgående	 från	det	kan	det	anses	att	denna	uppgift	bör	

klaras	 av	 med	 en	 uträkning.	 De	 fyra	 kraven	 (Brehmer	 et	 al.,	 2015)	 uppfylls	 också.	 Det	 finns	 inga	

exempeluppgifter	tidigare	 i	boken	som	visar	hur	eleven	ska	tänka	vid	en	sådan	här	textuppgift.	Det	

finns	 heller	 inga	 tidigare	 liknande	 textuppgifter	 som	 kräver	 addition	 som	 strategi.	 Det	 finns	 inget	

lösningsschema	och	heller	ingen	kommentar	i	uppgiften	om	vilket	räknesätt	som	bör	användas.		

	

Flerstegsproblem	

Vid	 flerstegsproblem	 kan	 uppgiften	 översättas	 till	 matematiska	 uttryck,	 men	 åtminstone	 två	

uträkningar	krävs	för	att	komma	fram	till	svaret	(Ahlberg,	1992,	s	11).	

	

Exempel:	

Tyra	har	40	vackra	stenar.	Eva	har	bara	18.	Hur	många	stenar	ska	Tyra	ge	Eva	för	att	de	

ska	få	lika	många	var?	(Mästerkatten	3A,	s	115)	

	

För	att	lösa	uppgiften	måste	eleven	först	känna	till	differensen	mellan	Tyras	och	Evas	stensamlingar,	

alltså	40-18=22.	Sedan	ska	differensen	delas	med	två	för	att	eleven	ska	komma	fram	till	hur	många	

stenar	Tyra	ska	ge	till	Eva,	alltså	22/2=11.	Textuppgiften	har	alltså	översatts	till	matematiska	uttryck	

och	 två	 uträkningar	 krävdes	 för	 att	 komma	 fram	 till	 rätt	 svar.	 Eleverna	 har	 redan	 fått	 jobba	med	

division	med	små	tal,	som	exempelvis	2,	i	nämnaren,	därför	går	det	att	anta	att	de	ska	klara	av	denna	

division.	De	har	även	utfört	liknande	subtraktionsberäkningar.	Därför	är	detta	ett	flerstegsproblem.		
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Processproblem	

Processproblem	inbegriper	som	tidigare	nämnts	en	mängd	olika	problem,	vars	lösning	kräver	mer	än	

beräkningar	(Lester,	1996,	s	88).		

	

Exempel:	

I	Björns	by	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,	s	53)	

	

För	 att	 lösa	uppgiften	 går	 det	 inte	 att	 välja	 beräkning	och	 räkna,	 eftersom	det	 inte	 finns	 tillräcklig	

information	i	uppgiften	för	att	göra	detta.	Istället	måste	eleverna	använda	logiska	resonemang,	som	

att	 förstå	 att	 det	 inte	 kan	 finnas	 tio	 hus	 där	 det	 bor	 6	 personer	 utan	 mängden	 hus	 måste	 vara	

betydligt	mindre	samt	gissa	och	kontrollera	ifall	de	har	rätt.	De	kan	även	rita	husen	eller	använda	sig	

av	 en	 tabell.	 Användningen	 av	 dessa	 eller	 liknande	 lösningsstrategier	 gör	 denna	 uppgift	 till	 ett	

processproblem.	Det	är	möjligt	att	hitta	en	beräkning	som	visar	svaret,	exempelvis	4x5+6x2=32,	men	

denna	beräkning	går	inte	att	komma	fram	till	genom	att	läsa	uppgiften.	För	att	skriva	ner	den	krävs	

antingen	 logiskt	 resonemang	 eller	 en	 gissning.	 Därför	 är	 problemet	 inte	 ett	 en-	 eller	

flerstegsproblem.	

	

Utöver	 detta	 räknas	 bland	 annat	 uppgifter	 där	 eleverna	 ska	 fortsätta	 en	 tallinje	 som	 ett	

processproblem,	eftersom	de	i	denna	typ	av	uppgifter	bland	annat	ska	leta	efter	mönster,	vilket	hör	

till	de	strategier	man	kan	använda	vid	processproblem.		

	

Slutna	problem	

Slutna	problem	har	bara	ett	rätt	svar.	De	ovan	visade	exemplen	på	enstegs-	och	flerstegsproblem	är	

exempel	på	slutna	problem.	

	

Öppna	problem	

Öppna	problem	är,	som	tidigare	nämnts	enligt	definitionen	av	Bergsten	(2006,	s	168),	problem	som	

inte	har	ett	rätt	svar.	Processproblemet	från	Mästerkatten	som	analyserades	ovan	är	ett	exempel	på	

ett	öppet	problem,	eftersom	det	finns	två	olika	 lösningar.	Det	kan	antingen	finnas	två	hus	med	sex	

personer	och	fem	hus	med	fyra	personer	eller	så	kan	det	finnas	fyra	hus	med	sex	personer	och	två	

hus	med	fyra	personer.	
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Övriga	problem	

Ifall	 problem	 som	 inte	 passar	 in	 i	 ovanstående	 kategorier	 hittas	 kommer	 dessa	 att	 tas	 upp	 i	

resultaten.	Dessa	övriga	problem	har	ingen	egen	kategori	i	den	ovan	beskrivna	tabellen.	

	

Matematik	genom	problemlösning	

Precis	 som	 Brehmer	 m.fl.	 (2015)	 kommer	 denna	 undersökning	 i	 enlighet	 med	 den	 första	

frågeställningen	 att	 granska	 problemlösningsuppgifters	 placering,	 för	 att	 se	 om	 matematik	

förekommer	 för	 eller	 genom	 problemlösning.	 Brehmer	 m.fl.	 utgår	 i	 sin	 undersökning	 från	

lärobokskapitlen,	men	 i	 denna	 undersökning	 kommer	 utgångspunkten	 att	 vara	 båda	 böckerna	 för	

årskurs	3	 i	samma	läroboksserie	som	helhet.	Detta	sker	eftersom	matematikböckerna	för	årskurs	3	

inte	går	igenom	en	ny	sak	i	varje	kapitel,	varje	kapitel	går	igenom	en	mängd	olika	saker	och	böckerna	

kan	introducera	något	i	ett	kapitel	och	återkomma	till	det	några	kapitel	senare.	Därför	går	det	inte	att	

se	ifall	ett	problem	introducerar	en	ny	strategi	endast	genom	att	granska	uppgiften	som	en	del	av	ett	

kapitel.		

	

Ifall	 problemet	 förekommer	 före	 andra	 övningsuppgifter	 om	 en	 viss	 strategi	 kan	 det	 ses	 som	 att	

matematik	lärs	ut	genom	problemlösning.		I	Mästerkatten	3B	(s	20)	finns	exempelvis	en	fråga	om	hur	

långt	Odins	korpar	hinner	på	en	halvtimme	ifall	de	hinner	100	mil	på	en	minut.	Genomgången	av	hur	

eleven	 bör	 tänka	 vid	 multiplikation	 med	 stora	 tal	 finns	 däremot	 först	 tre	 kapitel	 senare.	 Därför	

kategoriseras	uppgiften	 som	ett	problem	som	ska	 introducera	matematik,	 alltså	matematik	 genom	

problemlösning.		

	

Matematik	för	problemlösning	

Om	problemet	kräver	användning	av	en	strategi	som	redan	lärts	ut	i	samma	läroboksserie	för	årskurs	

3	kommer	det	att	ses	som	att	matematik	lärs	ut	för	problemlösning.	I	Mästerkatten	3B	(s	59)	finns	en	

uppgift	om	hur	mycket	vatten	hästen	Sleipner	har	kvar	i	sin	hink	om	han	redan	druckit	hälften	av	12	

liter	vatten.	Både	i	den	tidigare	boken,	Mästerkatten	3A,	samt	tidigare	i	samma	kapitel	har	eleverna	

fått	 arbeta	 med	 division.	 Därför	 ses	 uppgiften	 som	 ett	 problem	 som	 tillämpar	 redan	 förvärvade	

kunskaper,	alltså	matematik	för	problemlösning.		

	

Genomgången	 av	 matematikböckerna	 sker	 som	 ovan	 nämnts	 i	 kronologisk	 ordning,	 så	 att	 varje	

uppgift	 ses	 som	 en	 del	 helheten,	 alltså	 läroboken,	 och	 inte	 bara	 som	 separata	 uppgifter.	 Genom	
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detta	 arbetssätt	 går	 det	 att	 se	 ifall	 en	 uppgift	 introducerar	 något	 nytt	 eller	 om	 den	 tillämpar	 en	

strategi	som	redan	lärts	ut.		

	

Uppgifter	som	benämns	”problemlösning”	

I	 undersökningen	 sker	 en	 jämförelse	 mellan	 gruppen	 uppgifter	 som	 i	 matematikböckerna	 kallas	

”problem”,	”problemlösning”	eller	”problemlösningsuppgift”	och	gruppen	med	övriga	uppgifter	som	

klassas	som	problem	men	inte	kallas	för	problem	i	läroböckerna.	Då	går	det	att	se	ifall	andelarna	av	

olika	 problemtyper	 är	 olika	 i	 de	 två	 undersökta	 grupperna	 och	 ifall	 sannolikheten	 är	 större	 att	

uppgiften	är	av	en	viss	problemtyp	ifall	den	kallas	för	problem.		

	

Endast	 bokserien	 Mästerkatten	 har	 uppgifter	 som	 benämns	 som	 problemlösningsuppgifter.	 I	 Nya	

Matematikboken	finns	det	inga	uppgifter	som	kallas	för	problem.		

	

Om	en	uppgift	kallas	för	problem	kommer	den	inte	automatiskt	att	ses	som	ett	problem,	även	dessa	

uppgifter	kommer	att	analyseras	utgående	från	de	fyra	kraven	på	problemlösningsuppgifter.				

	

Reliabilitet	och	validitet	

Reliabilitet	 mäter	 i	 vilken	 utsträckning	 en	 metod	 som	 används	 ger	 likadant	 resultat	 vid	 olika	

mätningstillfällen	(Bell,	2006,	s	117).	För	att	förstärka	reliabiliteten	i	detta	arbete	användes	Brehmers	

m.fl.	(2015)	fyra	krav	för	definition	av	en	problemlösningsuppgift.	Utan	dessa	krav	skulle	det	ha	varit	

betydligt	svårare	att	bestämma	ifall	strategin	till	en	uppgift	inte	är	given	och	uppgiften	därmed	är	ett	

problem.	

	

Eftersom	endast	matematikböcker	 för	årkurs	3	användes	kan	det	hända	att	vissa	uppgifter	som	nu	

sågs	 som	 introducerande	 skulle	ha	 registrerats	 som	 tillämpande	 ifall	 böcker	 i	 samma	bokserier	 för	

årskurs	 1-2	 skulle	 ha	 tagits	 i	 beaktande.	 Brehmer	 m.fl.	 (2015)	 undersökte	 i	 sin	 studie	 endast	

uppgifters	 placering	 i	 kapitlet	 för	 att	 se	 ifall	 uppgiften	 lärde	 ut	 matematik	 för	 eller	 genom	

problemlösning,	 och	 de	 tog	 alltså	 inte	 i	 beaktande	 ifall	 något	 liknande	 redan	 introducerats	 i	 ett	

tidigare	 kapitel.	 I	 denna	 undersökning	 sågs	 uppgifterna	 som	 en	 del	 av	 ett	 helt	 års	 undervisning.	

Utifrån	detta	anses	att	en	uppgift	som	introducerar	något	nytt	för	årskurs	3	och	följs	av	information	

och	 övningsuppgifter	 inom	 samma	 område	 är	 en	 introducerande	 uppgift,	 trots	 att	 eleverna	 redan	

kan	ha	gått	igenom	något	liknande	i	en	tidigare	årskurs.	
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Validitet	mäter	 ifall	det	som	ska	mätas	verkligen	mäts	 i	undersökningen	(Bell,	2006,	s	117).	 I	denna	

studie	används	en	tabell	(Bild	1)	för	att	registrera	resultatet.	Tabellen	baseras	på	forskningsfrågorna.	

För	 att	 svara	 på	 den	 första	 forskningsfrågan,	 som	 behandlade	 i	 vilken	 utsträckning	 det	 finns	 olika	

typer	 av	problem	 i	matematikböcker,	 registreras	 i	 tabellen	hur	många	av	de	olika	problemtyperna	

som	hittas	 i	matematikböckerna.	Detta	visas	även	i	ett	diagram	(Bild	3).	Med	mer	tid	skulle	en	mer	

detaljerad	genomgång	av	uppgifterna	vara	möjlig,	och	fler	problemtyper	skulle	kunna	användas.	För	

att	 svara	 på	 den	 andra	 forskningsfrågan,	 om	matematik	 lärs	 ut	 för	 eller	 genom	 problemlösning	 i	

läroböcker	 i	 matematik,	 registreras	 i	 tabellen	 hur	 många	 av	 de	 hittade	 problemen	 av	 olika	

problemtyper	 som	 lär	 ut	matematik	 för	 eller	 genom	 problemlösning.	 För	 att	 visualisera	 resultatet	

konstrueras	ett	diagram	(Bild	4).		
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Resultat	
Resultatet	har	sammanställts	i	tabellen	som	presenterades	i	metodkapitlet	(Bild	2).		

	

	

Bild	2:	Resultatet	av	analysen		

	

	

I	 de	 två	 läroboksserierna	 för	 årskurs	 3	 finns	 sammanlagt	 74	 problem.	 Av	 dessa	 hittas	 37	

(7+7+16+7=37),	 alltså	 exakt	 hälften,	 i	 Mästerkatten,	 och	 den	 andra	 hälften	 (21+16=37)	 i	 Nya	

Matematikboken.	Båda	bokseriernas	A-böcker,	alltså	Mästerkatten	3A	och	Nya	Matematikboken	3A,	

har	 fler	 problem	 än	 B-böckerna,	 23	 (7+16=23)	 respektive	 21	 problem,	 medan	 B-böckerna	 har	 14	

(7+7=14)	respektive	16	problem.	

	

De	vanligaste	problemen	är	 flerstegsproblem	som	tillämpar	redan	 inlärd	matematik,	av	dessa	 finns	

sammanlagt	18	stycken.	Minst	finns	det	av	öppna	problem	som	introducerar	ny	matematik,	endast	

ett	sådant	problem	hittades.	Ifall	problem	som	introducerar	ny	och	tillämpar	redan	inlärd	matematik	

räknas	ihop	blir	den	vanligaste	problemtypen	slutna	problem	(11+13=24).		

	

Nedan	följer	en	mer	detaljerad	genomgång	av	resultatet.	Detta	visualiseras	genom	två	diagram	(Bild	

3	och	bild	4)	som	skapats	utgående	från	tabellen	(Bild	2),	men	även	information	som	hämtats	direkt	

från	 tabellen	 lyfts	 fram.	 Vid	 denna	 genomgång	 används	 namnet	 på	 bokserien,	 exempelvis	

Mästerkatten,	 ifall	 båda	 böckerna	 för	 årskurs	 3	 menas,	 och	 namnet	 på	 den	 specifika	 boken,	

exempelvis	Mästerkatten	3A,	om	resultatet	för	den	enskilda	boken	diskuteras.		
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Problemtyper	

	
Bild	3:	Andelar	av	olika	problemtyper	

	

I	 diagrammet	 ovan	 visas	 andelarna	 av	 de	 olika	 problemtyperna	 som	 hittas	 i	 de	 fyra	 undersökta	

matematikböckerna.		

Översättningsproblem	

I	 läroböckerna	 finns	 sammanlagt	 39	 översättningsproblem.	 Av	 dem	 är	 17	 enstegsproblem	 och	 22	

flerstegsproblem.	Det	finns	fler	enstegsproblem	i	A-böckerna,	6	stycken	i	både	Mästerkatten	3A	och	

Nya	Matematikboken	3A.	 	 I	 B-böckerna	 finns	det	3	enstegsproblem	 i	Mästerkatten	3B	och	2	 i	Nya	

Matematikboken	 3B.	 Det	 finns	 alltså	 ungefär	 lika	 många	 enstegsproblem	 i	 båda	 bokserierna.	

Flerstegsproblemen	är	också	ganska	jämt	fördelade	mellan	de	två	bokserierna,	i	Mästerkatten	finns	

det	10	stycken,	5	i	bok	A	och	5	i	bok	B.	I	Nya	Matematikboken	finns	det	12,	4	i	bok	A	och	8	i	bok	B.		

Processproblem	

Det	 finns	 sammanlagt	 35	 processproblem	 i	 läroböckerna.	 Eftersom	 det	 finns	 39	

översättningsproblem	och	37	processproblem	är	skillnaden	mellan	antalet	översättningsproblem	och	

processproblem	inte	stort.		

	

Skillnaderna	mellan	 bokserierna	 är	 även	 här	 liten.	 I	 Mästerkatten	 finns	 18	 processproblem,	 i	 Nya	

Matematikboken	finns	17	problem	av	samma	typ.	Däremot	är	skillnaden	mellan	A-	och	B-böckerna	
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större,	 i	Mästerkatten	 3A	 finns	 12	 processproblem,	 i	 Nya	Matematikboken	 3A	 finns	 11,	medan	 B-

böckerna	i	båda	serierna	har	6	processproblem.	

	

Öppna	eller	slutna	problem	

I	läroböckerna	hittades	sammanlagt	11	öppna	processproblem.	Detta	betyder	att	14	%	av	problemen	

är	 öppna.	 Av	 dessa	 hittades	 6	 stycken	 i	 Mästerkatten	 och	 5	 i	 Nya	 Matematikboken,	 så	 båda	

matematikböckerna	hade	ungefär	 lika	många	öppna	problem.	 I	Nya	Matematikboken	är	 de	öppna	

problemen	ganska	jämt	fördelade	mellan	bok	A	och	bok	B,	men	i	Mästerkatten	hittas	5	av	de	öppna	

problemen	i	bok	A.	

	

Uppgifter	som	benämns	som	problem	

Av	uppgifterna	som	benämns	som	problemlösningsuppgifter	(se	bild	A,	grupp	1)	i	Mästerkatten	är	de	

flesta	 processproblem.	 3	 uppgifter	 är	 flerstegsproblem	och	 11	 är	 processproblem,	 antingen	 slutna	

eller	öppna.	Ingen	av	de	uppgifter	som	kallas	för	problem	är	enstegsproblem.	Detta	tyder	på	att	ifall	

en	 uppgift	 kallas	 för	 ”problem”	 eller	 ”problemlösning”	 så	 är	 sannolikheten	 att	 problemet	 är	 ett	

processproblem	högre.	

	 	

Matematik	för	problemlösning	eller	genom	problemlösning?	

	

	
Bild	4:	Matematik	genom	eller	för	problemlösning	
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Matematik	 för	 problemlösning	 är	 vanligare	 än	 matematik	 genom	 problemlösning.	 Av	 74	 funna	

problem	är	47	stycken,	eller	64	%,	matematikproblem	som	tillämpar	redan	 inlärda	strategier.	34	%	

introducerar	ny	matematik	(Bild	4).		

	

De	 introducerande	 och	 tillämpande	 problemen	 är	 relativt	 jämt	 fördelade	 över	 de	 fyra	 undersökta	

böckerna.	Det	finns	14	introducerande	problem	i	Mästerkatten	och	13	i	Nya	Matematikboken.	Av	de	

tillämpande	problemen	finns	23	i	Mästerkatten	och	24	i	Nya	Matematikboken.	I	de	båda	bokserierna	

har	A-böckerna	fler	introducerande	och	tillämpande	problem	än	B-böckerna.	

	

Majoriteten	 enstegsproblem,	 mer	 exakt	 65	 %,	 är	 introducerande.	 Däremot	 är	 majoriteten	 av	

flerstegsproblemen	 och	 de	 öppna	 processproblemen	 tillämpande.	 82	 %	 av	 flerstegsproblemen	 är	

tillämpande	och	90	%	av	de	öppna	processproblemen	är	tillämpande.	De	slutna	processproblemen	är	

både	 tillämpande	 och	 introducerande	 i	 ganska	 lika	 andelar,	 eftersom	 54	 %	 av	 de	 slutna	

processproblemen	är	tillämpande	(Bild	4).		

	

Sammanfattning	av	resultat	

Slutligen,	för	att	sammanfatta,	går	det	alltså	att	avläsa	resultaten	och	komma	fram	till	att	matematik	

främst	 lärs	 ut	 för	 problemlösning	 i	 läroböcker	 för	 årskurs	 3.	 37	 problem	 hittas	 i	 vardera	

läroboksserien,	 och	 slutna	processproblem	är	den	 vanligaste	problemtypen.	Även	enstegsproblem,	

flerstegsproblem	 och	 öppna	 processproblem	 finns	 i	 viss	 utsträckning.	 Problem	 som	 inte	 kunde	

placeras	in	i	någon	av	de	använda	problemtyperna	hittades	inte.	Skillnaderna	mellan	bokserierna	är	

små,	 de	 innehåller	 ungefär	 lika	många	 problem	 av	 varje	 problemtyp.	Däremot	 finns	 det	 skillnader	

mellan	A-	och	B-böckerna.	A-böckerna	innehåller	i	allmänhet	fler	problem,	23	stycken	i	Mästerkatten	

3A	och	21	i	Nya	Matematikboken	3A	mot	14	i	Mästerkatten	3B	och	16	i	Nya	Matematikboken	3B.	
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Diskussion	

Typer	av	problemlösningsuppgifter	i	matematikböckerna	

Den	 första	 frågeställningen	 i	 denna	 uppsats	 handlade	 om	 i	 vilken	 utsträckning	 olika	 typer	 av	

problemlösningsuppgifter	 finns	 i	 matematikböcker	 för	 årskurs	 3.	 Alla	 olika	 sorters	 problemtyper	

hittades	i	böckerna.	Även	om	det	finns	skillnader	mellan	mängden	problem	så	går	det	ändå	tydligt	att	

se	 att	 alla	 problemtyper	 är	 representerade	 eftersom	det	 finns	mest	 av	 slutna	 processproblem,	 24	

stycken,	och	minst	av	öppna	processproblem,	11	stycken.			

	

Det	 skulle	 ha	 varit	 intressant	 att	 ta	 med	 andelen	 problem	 i	 jämförelse	 med	 övriga	 uppgifter	 i	

undersökningen,	 vilket	 Brehmer	m.fl.	 (2015)	 gjorde	 i	 sin	 undersökning.	Utan	 denna	 jämförelse	 går	

det	inte	att	säga	ifall	antalet	problem	är	högt	eller	lågt	i	böckerna.	Det	visade	sig	ändå	problematiskt	

att	räkna	antalet	uppgifter	i	matematikböckerna,	eftersom	uppgifterna	inte	var	numrerade.	Av	detta	

skäl	undersöktes	inte	den	procentuella	andelen	problem.	

 

Det	 är	 anmärkningsvärt	 att	 problemen	 är	 så	 jämt	 fördelade	mellan	 de	 två	 bokserierna.	 Det	 finns	

exakt	 lika	många	problem	i	de	båda	serierna	och	skillnaderna	mellan	förekomsten	av	olika	typer	av	

problem	 är	 små.	 Däremot	 innehåller	 A-böckerna	 både	 i	 bokserien	 Mästerkatten	 och	 serien	 Nya	

Matematikboken	 fler	 problem.	 Detta	 kan	 eventuellt	 bero	 på	 att	 A-böckerna	 kronologiskt	 kommer	

före,	så	ifall	det	finns	likadana	uppgifter	i	A-	och	B-böckerna	kommer	de	endast	att	kunna	räknas	som	

problem	i	A-boken.		

	

Ahlbergs	(1992)	kommentar	om	att	enstegsproblem	är	mycket	vanliga	i	matematikböcker	kunde	inte	

bevisas,	 eftersom	 det	 fanns	 fler	 av	 både	 av	 flerstegsproblem	 och	 slutna	 processproblem.	 Dock	 är	

Ahlbergs	 forskning	 gjord	 för	 över	 20	 år	 sedan.	 Det	 finns	 sammanlagt	 17	 enstegsproblem	 i	

matematikböckerna,	 vilket	 är	 7	 problem	mindre	 än	 den	 oftast	 förekommande	 typen	 av	 problem,	

slutna	processproblem.	Eftersom	andelen	uppgifter	som	är	problem	inte	undersöktes	går	det	inte	att	

kommentera	hur	vanliga	enstegsproblemen	är	i	allmänhet.		

	

Lesters	(1996,	s	88)	önskemål	om	att	majoriteten	av	problemen	borde	vara	processproblem	uppfylls	

inte.	 Resultatet	 visar	 dock	 att	 matematikböckerna	 inte	 är	 långt	 från	 detta	 mål,	 eftersom	 nästan	

hälften	av	uppgifterna,	mer	exakt	35	av	74,	är	processproblem.	Eleverna	får	genom	dessa	möjligheter	

att	lösa	problem	på	andra	sätt	än	genom	översättningar	och	beräkningar,	vilket	ger	dem	möjligheter	
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att	utvecklas	som	problemlösare	(ibid,	s	88).	Dock	skulle	några	fler	processproblem	i	böckerna	krävas	

för	att	tyngdpunkten	skulle	ha	flyttats	till	dem.	

	

Eftersom	 endast	 så	 få	 öppna	 problem	 existerar	 i	 dessa	 böcker	 går	 det	 att	 ifrågasätta	 ifall	 öppna	

problems	motivationshöjande	 effekt	 kan	 uppnås.	 I	 de	 två	 bokserierna	 finns	 5	 respektive	 6	 öppna	

problem	och	det	är	alla	öppna	problem	eleverna	stöter	på	i	böckerna	under	ett	helt	skolår.		

 

Introducerande	eller	tillämpande	matematiska	problem?	

Den	 andra	 frågeställningen	 handlade	 om	 matematik	 lärs	 ut	 för	 eller	 genom	 problemlösning	 i	

matematikböcker	 för	 årskurs	 3.	 Ungefär	 två	 tredjedelar	 av	 problemen	 tillämpar	 redan	 inlärda	

kunskaper,	 så	här	 finns	en	 tydlig	 skillnad.	Dock	 introducerar	en	 tredjedel,	eller	mer	exakt	34	%,	av	

problemen	 ny	 matematik	 vilket	 kan	 sägas	 vara	 en	 betydande	 andel.	 Båda	 grupperna	 finns	 alltså	

representerade	i	läroböckerna. 

	

84	%	av	problemen	som	hittades	i	Brehmers	(2015)	studie	tillämpade	redan	inlärd	kunskap.	I	denna	

studie	 är	 andelarna	 tillämpade	 och	 introducerande	 problem	 i	matematikböcker	 för	 årskurs	 3	mer	

jämt	fördelade.	Andelen	problemlösningsuppgifter	som	lär	ut	matematik	genom	problemlösning	är	i	

själva	 verket	 något	 större	 än	 vad	 som	 kunde	 förväntas	 utgående	 från	 tidigare	 forskning	 om	

problemlösning	i	läroböcker	eftersom	hela	34	%	av	problemen	introducerar	ny	matematik.	

	

Matematik	genom	problemlösning	ger	tillfällen	till	förståelse	(Lester	&	Lambdin,	2004,	s	192)	och	de	

undersökta	matematikböckerna	ger	på	grund	av	den	relativt	höga	andelen	introducerande	problem	

tillfällen	till	detta,	även	om	de	flesta	problemen	är	tillämpande.		

	

Avslutande	reflektion	

Problemen	 som	 hittades	 behöver	 inte	 vara	 problem	 för	 enskilda	 elever	 som	 använder	 boken.	

Undersökningen	 kan	 därmed	 inte	 visa	 lärare	 vilka	matematikböcker	 det	 lönar	 sig	 att	 använda	 ifall	

klassen	ska	träna	på	problemlösning.		

	

Problemlösning	kan	vara	 intresseväckande	och	roligt,	det	kan	skapa	 förståelse	samt	motivation.	På	

grund	av	den	vikt	 som	svenska	matematiklärare	sätter	på	 läroboken	är	 studier	om	problemlösning	

som	en	del	av	stoffet	 i	matematikboken	relevant.	Kunskap	om	vilka	möjligheter	 till	problemlösning	
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som	 ett	 urval	 böcker	 för	 årskurs	 3	 erbjuder	 är	 en	 början,	 och	 detta	 har	 genom	 de	 två	

forskningsfrågorna	varit	målsättningen	med	denna	undersökning.	
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