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Sammanfattning 

Matematikundervisning kan ses som ett väldigt läroboksbundet ämne, där eleverna förväntas att 

utföra olika räkneoperationer föreskrivna i läroböckerna. I denna studie undersöks fem 

läroböcker avsedda för årskurs 4 där det studeras i hur stor utsträckning eleverna får arbeta med 

problemlösning både individuellt och i grupp, med fokus på de fyra räknesätten där metoden för 

undersökningen utgörs av en kvantitativ läromedelsanalys. Problemlösning associeras ofta med 

textuppgifter där många sätter ett likhetstecken dem emellan. Men egentligen ser det annorlunda 

ut då definitionen av vad en textuppgift är inte alltid överensstämmer med hur en 

problemlösningsuppgift definieras. För att kunna finna problemlösningsuppgifter bland 

textuppgifter användes Frank Lesters och Randall Charles definition av problemlösningsstrategier 

för att kunna klassificera vilka textuppgifter är rutinuppgifter och vilka är 

problemlösningsuppgifter.  

Resultaten visade att problemlösning bland textuppgifter inte förekommer i så stor utsträckning. I 

de flesta matematikböcker som har analyserats, dominerar rutinuppgifter. Av samtliga undersökta 

textuppgifter utgörs ca 82% av rutinuppgifter inom de fyra räknesätten. Även i hur stor 

utsträckning eleverna får arbeta i grupp gällande problemlösning undersöktes. Resultaten visade 

att läroböckerna innehåller ytterst få sådana problemlösningsuppgifter där eleverna får arbeta i 

grupp.  

Om läroböckerna i fortsättningen ska vara utgångsmaterial för matematikundervisningen är det 

då viktigt att lärarna granskar läroböckerna som de har valt att arbeta med, samtidigt som det är 

viktigt att lärarna kompletterar vissa delar av boken med eget material eller något material för att 

kunna uppnå målen i Lgr 11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: problemlösning, läroböcker, de fyra räknesätten, matematik  
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Inledning 

Den internationella studien (TIMSS 2011) där Sverige har deltagit, visar att svenska elevers 

matematikkunskaper inte är goda jämfört med andra länder, att de är få områden som de svenska 

eleverna är bra på. Enligt TIMSS (2011, s.11) använder Sverige läroboken i matematik som 

utgångsmaterial i större utsträckning än andra länder i Europa. Samtidigt som läroboken har en 

sådan styrande roll inom matematiken finns det ingen granskning av läromedlen. 

Läromedelsgranskningen upphörde 1991 och idag är det upp till varje skola/lärare att bestämma 

vilken lärobok det är som ska användas i undervisningen (Harrie, 2009, s.13-14; Lärarnas 

Riksförbund, 2012, s.11; Skolverket, 2006, s.24-25). Under min verksamhetsförlagda utbildning 

(VFU) upplevde jag att de gånger problemlösning användes var det ett av de områden som 

eleverna hade svårt med. Under flera av mina VFU:er har jag uppmärksammat att läroboken 

fungerar som utgångsmaterial i undervisningen där eleverna förväntas att lösa många uppgifter, 

där det är kvantitet och inte kvalitet som står i fokus. Om läroboken har en sådan styrande roll 

borde läroböckerna vara av högsta kvalité, eftersom de har så pass styrande karaktär. Därför har 

studiens syfte varit att titta närmare på hur läroböcker inom matematiken ser ut, med avseende på 

problemlösning inom de fyra räknesätten. Anledningen till varför jag har valt problemlösning är 

för att mina egna erfarenheter visar på att problemlösning är ett svårt ämne för eleverna. I studien 

försökte jag upptäcka i hur stor utsträckning läroboken uppmanar eleverna att arbeta med 

problemlösning inom de fyra räknesätten.  
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Bakgrund 

I detta avsnitt kommer det att presenteras hur problemlösning respektive rutinuppgifter 

definieras följt av vilken definition läroboken har och där avsnittet avslutas med presentation och 

kort resultat av TIMMS- studien där Sverige har deltagit.  

Problemlösning och rutinuppgifter 

Enligt läroplanen är problemlösning en viktig del i matematiken (Skolverket, 2011, s.8). I 

kommentarmaterialet till läroplanen har Skolverket definierat problemlösning på följande sätt:  

Matematiska problem är, till skillnad från rena rutinuppgifter, situationer eller uppgifter 
där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas. I arbetet med matematiska 
problem måste eleverna i stället undersöka och pröva sig fram för att finna en lösning. 
Problem kan ha kopplingar till olika matematiska kunskapsområden och kan ta sin 
utgångspunkt i egna intressen, fantasier eller verkliga situationer. Ibland förekommer ett 
problem i en specifik situation som gör att eleverna behöver tolka och göra en 
matematisk formulering av situationen. Problemen kan också vara rent matematiska och 
sakna direkt samband med vardagen.” (Skolverket 2011, s.9).  

Grevholm (1991, s.148) menar att en problemlösningsuppgift kan både bestå av text  men 

även kunna vara ett problem utan att innehålla någon text. Det som gör en 

problemlösningsuppgift till ett problem, är själva eleven som löser problemet där elevens 

förkunskaper är viktiga (ibid s.150). Enligt Grevholm (1991, s.159) är problemlösning när 

eleverna utan ett förgivet svar löser olika matematiska problem med hjälp av sitt sunda förnuft 

och sina tidigare kunskaper. Hagland och Taflin (2005, s.27-28) definierar problemlösning utifrån 

tre kriterier:  

- Att eleven ska antingen vilja eller behöva lösa uppgiften.  

- Eleven inte har en förgiven mall på hur uppgiften skulle kunna lösas 

- Eleven måste anstränga sig för att kunna lösa problemet.  

Mouwritz (2007, s.61) menar att problemlösningsuppgifter inte ska lösas med de metoder man 

har lärt sig utan dessa inlärda metoder ska ligga till grund för lösningen.  

Motsatsen till problemlösningsuppgifter är rutinuppgifter som definieras som uppgifter där 

eleverna inte behöver anstränga sig för att lösa dem. Sådana sorters uppgifter är eleverna bekanta 

med och där syftet för dessa uppgifter är ren färdighetsträning (Hagland & Taflin 2005, s.27-28; 

Taflin 2007, s.31, 38).  

En problemlösningsuppgift brukar enligt Björkqvist (2001, s.118) relateras till att den står 

skriven i text det vill säga en textuppgift, där han förklarar det på följande sätt:  
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Traditionellt har man ofta identifierat ”problem” med matematiska uppgifter som ska 
utföras (Schoenfeld 1992, s.337). Det innebär att man till dem bl.a. hänfört också 
uppgifter vilkas primära syfte har varit att erbjuda träning i en viss lösningsteknik, ofta har 
därtill ett problem förutsatt vara en ”textuppgift” eller en ”benämnd uppgift”, vilket har 
haft till följd att man ibland använt orden synonymt (s. 118)  

Malmer (1990, s.60) menar precis som Björkqvist att det finns en relation mellan en 

textuppgift och en problemlösningsuppgift:  

För många kan enbart ordet problemlösning föra tanken till något svårt och krångligt - 
något man inte klarar av. En viktig anledning till detta är att de oftast möter "problemen" 
i verbal form och att de själva ska läsa innehållet. Många elever med långsam lästakt och 
därmed ofta svag innehållsuppfattning har stora svårigheter att tolka innehållet.  

Läroböcker i matematik 

Selander (1988, s.17) menar att en lärobok är först och främst en pedagogisk text vars syfte är att 

användas i pedagogiska sammanhang. Rezat (2006, s.410-411) menar samma, men poängterar att 

läroböckernas användning skiljer sig åt över hela världen. Han ställer frågan om matematikböcker 

kan anses som ett verktyg för lärandet, eller om matematikböcker är själva lärandet? Han menar 

vidare att matematikböckernas syfte inte är att ersätta läraren, utan syftet är att läraren ska 

förmedla innehållet till eleverna.  

Englund (1999, s. 329-337) har gjort en översikt över läromedelsstyrningen i Sverige där hans 

rapport visar att läroboksstyrningen har gått ned i åldrarna samt att kraven på att bedöma de 

yngre eleverna har ökat. Bremler (2003, s.109) menar däremot att läroboken har fått en mer 

central roll i undervisningen på grund av att det är enklare för föräldrarna att ta del av sitt barns 

undervisning. Vidare har Englund (1999, s.333, 339-340) sammanställt de främsta anledningarna 

till varför lärare använder sig av läroboken i så stor utsträckning; 

- Lärarna anser att de inte klarar av skapa en struktur på samma sätt som läroboken gör  

- Lärarna förlitar sig på att läromedlen tar upp och följer kursplanen  

- Lärarna kan anse att de saknar tillräckligt med kunskap för att undervisa utanför läroboken 

- Läroboken underlättar för lärarna att utvärdera eleverna  

- Användandet av läroboken underlättar lärarnas vardag som är redan belastad och stressad 

- Läroboken gör så att eleverna är sysselsatta vilket skapar en disciplin i klassrummet 

Möllehed (2001, s.13-14) menar att individuellt arbete i läroboken är det vanligaste sättet för 

eleverna att lära sig matematik. På grund av att läroboken har en sådan styrande roll i 

matematikundervisningen bör användandet av läroböckerna medvetandegöras. Vid 

framställandet av läroböckerna är det oftast de ekonomiska förutsättningarna som styr vilket 

innehåll läroboken har. Eftersom läromedelsförfattarna inte har någon skyldighet att följa 

styrdokumenten är det inte heller garanterat att läroböckerna har sin grund i styrdokumenten 

(Johansson, 2006, s.28-30).  
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För att eleverna skall uppleva lusten med att arbeta med matematik krävs det att uppgifterna 

som de arbetar med passar elevernas förmågor och förutsättningar. Eleverna måste uppleva att de 

lyckas med matematik och om de gör det, upplevs matematik som roligt och meningsfullt. När 

eleverna tvärtom upplever att de inte lyckas med matematiken, tappar de motivationerna. 

Rapporten Lusten att lära – med fokus på matematik (2003, s.26) tar upp att när eleverna upplever att 

uppgifterna i läroböcker är för enkla, finner de ingen mening med att lösa uppgifterna. 

Granskningen visar också att när eleverna arbetar med svårare uppgifter, kopierar eleverna 

lösningsstrategier som läroboken erbjuder, detta är för att eleverna inte förstår uppgifterna till 

fullo, istället väljer dem då att kopiera en redan färdig metod, vilket leder till att eleverna räknar 

uppgifter utan att ha egentlig förståelse för dem. Genom att eleverna inte förstår uppgifterna och 

väljer att kopiera bokens sätt att lösa uppgiften på, tappar de på så sätt förståelse både i det läget 

när de löser uppgiften men även förståelsen för att lösa liknande uppgifter i framtiden (ibid, s.29). 

Rapporten belyser även vilken styrande roll läroboken har i undervisningen (ibid, s.39).  

Johansson (2006, s.58-60) menar att eleverna inte får så mycket utrymme i läroboken där de ska 

lösa uppgifter på egen hand och tänka själva, utan istället kopierar eleverna de färdiga 

lösningsmetoderna som finns i läroböckerna. 

Ahlberg (1995, s.16, 34-35) poängterar vikten av att kunna diskutera matematik och kunna 

föra matematiska resonemang kring problemlösning istället för att arbeta så mycket med ”tyst 

läsning” i läroboken. Löwing och Kilborn (2008, s.264) framför liknande resonemang och menar 

att enskilt arbete i läroboken inte hjälper eleverna vid arbetandet med problemlösning. Eftersom 

eleverna måste lära sig att kunna använda sig av olika lösningsstrategier när de arbetar med 

problemlösning samt kunna föra resonemang kring dessa, är det viktigt att eleverna får möjlighet 

till diskussion och reflektion.  

När eleverna arbetar med problemlösning är det viktigt att de möter olika typer av problem 

istället för att arbeta med uppgifter som har färdiga lösningsmetoder som eleverna kan kopiera. 

Eleverna måste arbeta med sådana typer av uppgifter där de kan finna lösningen på egen hand 

och tänka själva, genom sådan typ av arbetssätt kan det förhindras att eleverna räknar mekaniskt i 

läroboken och istället börjar reflektera över uppgifterna som de löser (Möllehed 2001, s.11; 

Ahlberg 1995, s.54).  

Wistedt (1995, s.44-45) menar att problemet ligger i hur läroboken är utformad. Eleverna vet 

på förhand vilken räknemetod de ska använda sig av vid lösandet av uppgiften samt att all 

information som finns i uppgiften ska användas. Riesbeck (2000, s.124) poängterar samma sak 

och menar att det framgår tydligt hur textuppgifter i läroboken ska lösas vilket leder till att 

eleverna tränar på det de redan kan istället för att bygga ny kunskap.  Wyndhamn (1991, s.58-59) 

pratar om begreppet lotsning som innebär att eleven utför olika matematiska uträkningar utan att 

egentligen ha förståelse för dem eller förvärvat någon ny kunskap. Lotsning kan komma från 

olika håll, bland annat från; läraren, mönster i läroboken, texten som uppgiften innehåller eller 

avsnittsrubriken. Wyndhamn (1991, s.59-60) kategoriserar lotsning in i olika kategorier: 
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-  Metodisk lotsning innebär att eleven är fast i en viss tankegång. Det kan antingen vara läraren eller 

läroboken som visar ett exempel på lösningsstrategi och där eleven senare följer denna strategi.  

- Textlotsning innebär att eleven letar olika ledtrådar i texten och där vissa ord för eleven kan 

symbolisera ett visst räknesätt t.ex. ordet tillsammans betyder addition.  

- Horisontell metodisk lotsning innebär att rubriker i läroboken ger oftast en vägledning om vilket 

räknesätt som eleven ska använda sig av.  

 

Internationell studie 

Syftet med IEA:s (International Association for the Evaluation of Education Achievement) 

studie TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study har varit att försöka 

förklara men inte minst beskriva elevernas prestationer i ämnena; matematik, naturvetenskap 

samt läsförståelse gentemot andra länder. IEA utgår i sin studie utifrån de deltagande ländernas 

aktuella kurs- och läroplan där de försöker hitta något gemensamt. Fördelen med den 

internationella studien är att den ger en möjlighet för jämförelse mellan olika länder där 

utbildningen samt kurs- och läroplanerna skiftar. 

Sverige har deltagit i flera olika internationella studier för att kunna mäta de svenska elevernas 

kunskaper gentemot andra länder, samt för att kunna se om utvecklingen inom det svenska 

skolväsendet har förändrats.  

TIMSS är en internationell jämförande och återkommande studie i matematik och 

naturvetenskap som utförs av elever i årskurs 4 och 8. Sverige har varit deltagande i denna studie 

fyra gånger (1995, 2003, 2007 samt 2011) där årskurs 4 har deltagit år 2007 och 2011. I den 

senaste studien som gjordes 2011 deltog det 50 länder i årskurs 4 samt 42 länder i årskurs 8 

(Skolverket, 2012, s.8). Inom matematikområdet testas eleverna på olika matematiska förmågor 

där studien även fokuserar på vilken inställning eleverna har till ämnet matematik och attityden 

till matematikundervisningen (ibid, s.9).  

Elevernas resultat i TIMSS 2011 (2012 , s.8) från årskurs 4 i matematik var lägre än 

genomsnittet jämfört med andra EU/OECD -länder som deltog i studien. En jämförelse har 

gjorts mellan TIMSS tidigare studie i årskurs 4 år 2007, som visar att ingen förändring bland 

svenska elevers kunskaper har skett jämfört med studien 2011, resultaten är i snitt detsamma 

(ibid, s.8). TIMSS 2011 visar även att i Sverige används läroboken i matematik som 

utgångsmaterial i en större utsträckning än i andra EU/OECD- länder (ibid, s.11).  
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Forskningsöversikt 

Olika forskare har studerat problemlösning inom en rad olika områden. Vissa forskare har 

fokuserat på de äldre årskurserna vilket omfattar högstadiet, gymnasiet samt universitet 

(Bergqvist, 2005; Palm Torulf, Boesen Jesper, Lithner Johan, 2005; Möllehed, 2001) medan andra 

forskare har undersökt hur eleverna arbetar med problemlösning i grupper (Ahlberg, 1992; 

Barnes, 1978). Det som binder samman dessa forskare är att problemlösning har ständigt varit i 

centrum.  

Vid urvalet av vilken forskning som har varit relevant för denna studie har jag i letandet utgått 

ifrån forskare som studerat problemlösning inom skolväsendet. Under sökningen av litteraturen 

har jag använt mig av LIBRIS -databas där nyckelordet var problemlösning. När de första böckerna 

som har varit intressanta för studien valts, använde jag mig vidare av böckernas referenslistor för 

att hitta ytterligare relevant forskning. Samma strukur använde jag på alla studier jag hade kommit 

åt och fokuserat på studiernas referenslistor tills jag hittade forskning som används i studien. 

Eftersom jag inte fann någon forskning som behandlade det jag har själv valt att studera, har valet 

fallit på forskare som kommer att beskrivas i avsnitten nedanför. 

Imitativt och kreativt resonemang  

En av orsakerna till varför eleverna kan ha svårigheter i matematik är att när eleverna arbetar med 

olika slags uppgifter får de en mer ytlig inlärning istället för ”riktiga kunskaper”. Fler studier visar 

också att eleverna har svårigheter med att lösa uppgifter som är av icke rutinmässig karaktär 

(Palm Torulf; Boesen Jesper; Lithner Johan, 2005, s.2).  

Elevernas klassrumsmiljö vilket är samtidigt deras inlärningsmiljö, tycks vara en av orsakerna 

till den ytliga inlärning som eleverna får. När eleverna förväntas arbeta i läroboken samt att 

uppgifterna som de får arbeta med är enformiga, är det en sådan matematik som eleverna får lära 

sig (Palm et al, 2005, s 1-2; Bergqvist, 2005, s.3-4).  

Tidigare har det gjorts två studier i Sverige som undersöker vilken typ av matematiskt 

resonemang krävs för att kunna klara av en tentamen eller ett prov och där båda studierna har 

baserats på Lithners ramverk. 

Under år 2003-2004 genomförde Ewa Bergqvist sin forskning kring tentamen i matematik där 

hon analyserade över 200 uppgifter från 16 olika tentamen från olika universitet i Sverige. Hennes 

resultat visade att de flesta  av de undersökta uppgifterna gick att lösa med imitativa resonemang 

(IR) som innebär att eleven inte anstränger sig för att lösa uppgiften och att lösning grundar sig i 

att kopiera en färdig lösningsmetod, studenterna kunde på så sätt med hjälp av IR bli godkända 

på tentamen. Studien kompletterades med intervjuer av sex lärare som menade att anledningen 

till att lösningen av kreativa resonemang (KR), där ingen färdig lösningsmetod finns 
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representerad, var svårare än imitativa matematiska resonemang på grund av elevernas 

försämrade kunskaper och att eleverna har svårare att tillämpa kreativa matematiska resonemang 

(Bergqvist 2006, s.42 och vii).  

Den andra studien genomfördes på gymnasienivå där nationella prov och prov konstruerade 

av lärare undersöktes för att ta reda på vilka matematiska resonemang som krävs för att kunna 

lösa uppgifterna. Resultaten visade att skillnaderna mellan de olika proven var stora. De prov som 

blev konstruerade av lärare krävde att en liten del  av uppgifterna skulle lösas med kreativa 

resonemang som betyder att eleverna inte på förhand vet vilken lösningsmetod som ska användas 

och kan inte kopiera en redan färdig lösningsmetod för att lösa uppgiften (jmf problemlösning) 

medan de nationella proven hade större andel uppgifter som kunde lösas med kreativa 

resonemang. Genom att studenterna använder imitativa resonemang (IR) i lösningen av 

uppgifterna leder det till att studenterna inte behöver producera någon ny kunskap utan de övar 

på redan befintlig kunskap. Prov konstruerade av lärare och nationella prov kräver två helt olika 

resonemang där de nationella proven kräver i större omfattning att eleverna använder kreativa 

resonemang för att lösa uppgifterna medan proven konstruerade av lärarna innehöll i större 

utsträckning uppgifter som kunde lösas med imitativa resonemang (Palm et al, 2005, s. 19-20, 22).  

1993 undersökte Möllehed (2001, s.15) vilka faktorer som påverkar elevernas 

problemlösningsförmåga via en enkätundersökning i årskurserna 4-9. I undersökningen deltog 

det ca 100 elever från årskurs 4-9 och som löste 25 matematiska problem. Resultaten visade att 

det är 16 olika faktorer som påverkar hur elever löser problem och där textförståelse är en av de 

främsta faktorer som bidrar till att elever misslyckas med att lösa matematiska problem. Med 

andra ord så förstår eleven inte uppgiften och har därför svårt att koppla ihop helheten med dess 

delar (ibid, s.73). Möllehed (2001, s.142) anser att brister i matematikkunskaper snarare handlar 

om elevernas kognitiva utveckling och där Malmer (1996, s.39) menar att oftast är eleverna 

medvetna om hur problemlösning kan lösas men det är språket som orsakar svårigheter. 

Möllehed (2001, s.145) föreslår att matematiken borde samarbeta med andra ämnen så att 

eleverna kan arbeta mer tematiskt. Genom att göra olika samarbeten samt att använda konkret 

och laborativt material kan det bidra till att elevernas kognitiva utveckling påskyndas.  

Problemlösning och grupparbete  

I början av 1900-talet presenterade John Dewey ett arbetssätt som kallas för ”learning by doing”. 
Med det menade han att teori och praktik hör ihop med varandra, den ena går inte att förstå utan 

det andra (Sundgren, 2011, s.110). Dewey menade också att det laborativa arbetet som eleverna 

arbetar med  måste ske i grupp så att eleverna kan se och lära sig av sina klasskamrater (Stensmo, 

1994, s.185-186).  

I sin forskning lät Barnes (1978, s.29, 71-72) eleverna arbeta i grupper när de skulle lösa 

problem. Det visade sig att eleverna kommunicerar och tar ansvar på ett helt annat sätt när de 

arbetar med varandra än i den vardagliga matematikundervisningen. Eleverna väljer själva om de 
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vill tillägga någonting i anslutning till uppgiften, samt att elevernas tankesätt förändras när de får 

arbeta i grupp. När eleverna får arbeta tillsammans lär de sig av varandra, samtidigt som det kan 

vara lättare för eleverna att förstå varandras tankesätt istället för lärarens, eftersom lärarens syn på 

hur problemet ska lösas kan skilja från elevens.  

Ahlberg (1992, s.137-139) undersökte hur eleverna arbetade i grupp när de löste problem. 

Resultaten visade att både lärare och eleverna var eniga om att grupparbete i problemlösning 

bidrog till att elevernas förståelse ökade. Genom att kommunicera och lyssna på varandra kunde 

fler lösningsmetoder presenteras och eleverna fick olika förslag på hur problemen kunder lösas.  
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Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel kommer den teoretiska utgångspunkten som har legat som underlag för denna 

studie att tas upp. Först presenteras själva teorin som efterföljs av hur teorin har används i 

studien.  

Problemlösningsstrategier  

Björkqvist (2001, s.129-130) beskriver några vanliga problemlösningsstrategier som eleverna kan 

använda sig av när de löser problem; eleven kan söka efter mönster, eleven kan konstruera en 

tabell, eleven kan arbeta baklänges med uppgiften samt att eleven kan se problemet från ett annat 

perspektiv.  

George Polya (1945, s. xvi-xvii) har utvecklat en modell för hur arbetet med problemlösning kan 

ske där denna modell består av fyra faser:  

- Att förstå problemet 

- Att skapa en plan  

- Att utföra planen 

- Att gå tillbaka och kontrollera resultatet 

När eleverna börjar arbeta med problemlösning är det viktigt att läraren introducerar vilka 

strategier eleverna kan använda sig av för att kunna lösa problemet. Enligt Eriksson (1991, s.105-

106) finns det en rad olika strategier som eleverna kan använda sig av vid problemlösning; 

- Att gissa sig fram till svaret, där denna strategi är vanligast bland eleverna  

- Att rita, där det kan vara lättare att se uppgiften visuellt 

- Att göra en lista eller en tabell, där det kan vara lättare att organisera sitt tänkande. 

Elever som främst har arbetat med uppgifter där bara ett svar krävs blir förvirrade när deras 

vanliga arbetssätt bryts och eleverna efterfrågas de kunskaper som de tidigare inte har använt. 

Lärarens uppgift blir att ge eleverna tid till att arbeta med problemlösning samt visa vilka 

strategier eleven kan använda sig av vid lösandet av problemuppgifter (Lendahls & Runesson, 

1995, s.80).  

Charles och Lester (1982 i Ahlberg 1992, s.12) kategoriserar problemuppgifter i fyra 

övergripande områden där de utgår ifrån vilka strategier som används för att kunna lösa den 

ställda uppgiften: 

- Översättningsproblem är de mest förekommande uppgifter i matematikläroboken som innebär en 

översättning av orden i uppgiften till en algoritm och därefter lösningen av den. Denna typ av 

problem brukar också benämnas för enstegsproblem och där lösningen kan fås t.ex. genom att 

subtrahera två tal.   
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- Komplexa översättningsproblem är uppgifter som liknar översättningsproblem men där lösningen sker i två 

steg. Brukar även benämnas för flerstegsproblem och där lösningen kan fås t.ex. genom att först 

subtrahera för att sedan kunna summera.  

- Processproblem löses genom att man gissar och kontrollerar svaren, man kan också använda sig av bild 

eller lista för att kunna komma fram till ett svar.  

- Tillämpningsproblem är vardagsanknutna problem/ realistiska problem. 

Problemlösningsstrategier i studien 

I denna studie kommer Charles och Lesters (1982, i Ahlberg 1992, s.12) definition av 

problemlösningsstrategier att användas. Med hjälp av dessa strategier kan textuppgifterna 

kategoriseras i läroboken efter olika lösningskategorier där det kommer att framgå vilka 

textuppgifter är rutinuppgifter och vilka uppgifter hör till problemlösning.  
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Syfte och frågeställningar 

TIMSS 2011 visar att svenska elevers matematikkunskaper har sjunkit samt att Sverige använder 

läroboken som utgångsmaterial i högre utsträckning än andra Europeiska länder. Både Björkqvist 

(2001) och Malmer (1990) menar på att det är ofta som ett likhetstecken sätts mellan 

textuppgifter och problemlösningsuppgifter. Syftet för denna studie är att analysera textuppgifter 

i läroböckerna för årskurs 4 med fokus på de fyra räknesätten för att kunna avgöra i hur stor 

utsträckning eleverna uppmanas att arbeta med problemlösning respektive med rutinuppgifter i 

läroböckerna både med avseende på individuellt arbete och både arbete i grupp. Arbetet bygger 

på en komparativ studie och de frågeställningar som arbetet skall besvara är följande: 

 
1. I hur stor utsträckning uppmanar läroboken eleverna att arbeta med rutinuppgifter? 

 
2. I hur stor utsträckning uppmanar läroboken eleverna att arbeta med problemlösningsuppgifter?  

 
3. I hur stor utsträckning uppmanar läroboken eleverna att arbeta i grupp gällande problemlösning?  
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Metod 

I följande kapitel kommer metoden för studien att presenteras. Därefter kommer en beskrivning  

av hur urvalet av läroböckerna har gått till. Kapitlet kommer att avslutas med hur bearbetning av 

data gick till samt reliabilitet och validitet hos undersökningen.  

Val av metod 

Metoden för denna studie utgörs av en läromedelsanalys. De valda läroböckerna har analyserats 

och jämförts med varandra vilket innebär att en komparativ studie har gjorts (Stukát, 2005, s.60). 

Den komparativa studien går ut på att likheter och skillnader lyfts fram och analyseras.  

Enligt Stukát (2005, s.60-61) är en dokumentanalys det lämpligaste verktyget för att kunna 

analysera olika slags texter. Dokumentanalysen består av två olika typer av analyser; textanalys 

och innehållsanalys. Textanalysen används främst för att kunna utföra teoretiska granskningar 

som sker på djupet av en text, medan innehållsanalys har sitt fokus på själva texten, det vill säga 

orden/symboler i texten. Innehållsanalys kan användas när en granskning av text ska ske på ett 

kvantifierat sätt där det utvalda i texten mäts och räknas (Bergström och Boréus, 2012, s.50; 

Stukát, 2005, s.60-61).  

Utifrån studiens syfte har det gjorts en textanalys och en innehållsanalys med kvantitativa 

inslag. En fördel med en sådan typ av analys är att det fanns möjlighet att gå tillbaka och 

kontrollera resultaten. För att minska risken för felaktigheter utfördes det en pilotstudie som i 

efterhand hjälpte att modifiera begrepp som används i denna studie, samt ge en tydligare 

förklaring av vad som avses med textuppgift och problemlösningsuppgift.  
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Urval  

I urvalet av läroböckerna har bekvämlighetsurvalet används vilket innebär att det är materialet 

som är lättast att få tag på (Esaiasson m.fl., 2007, s.214). Samtliga läroböcker fanns tillgängliga på 

Blåsenhus bibliotek i Uppsala och där urvalet av läroböckerna utgicks ifrån de läroböcker som 

biblioteket hade att erbjuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla böcker består av en A- och en B-bok. A-boken är avsedd att användas på höstterminen 

medan B-boken är avsedd att användas under vårterminen. För att få en likvärdig bedömning av 

läroböckerna valdes alla läroböcker bort som inte bestod av två delböcker.  

Totalt har 10 läroböcker analyserats från fyra olika förlag. De förlag som finns presenterade i 

studien är; Natur & Kultur, Bonnier, Sanoma utbildning samt Gleerups.  

Avgränsningar  

I läroböckerna analyserades det textuppgifter med fokus på de fyra räknesätten som omfattar; 

addition, subtraktion, multiplikation och division. I läroböckerna valde jag ut de kapitel som 

specifikt behandlade de fyra räknesätten. Anledningen till valet av de fyra räknesätten är för att 

den utgör en viktig del av mellanstadiets matematik och en stor del av tiden tillägnas de fyra 

räknesätten. Intervjuer och enkäter valdes bor på grund av tidsbrist, men det hade varit en 

intressant komplettering till denna studie.  

Studiens syfte var att analysera textuppgifter i läroboken för att kunna avgöra i hur stor 

utsträckning eleverna uppmanas att arbeta med problemlösning. För att kunna definiera 

begreppet textuppgift, har jag valt att utgå från Hagland och Taflins (2011, s.27) definition av vad 

en textuppgift är:  

Textuppgift/benämnd uppgift/vardagsuppgift är given med en text utöver 
eventuella matematiska symboler. Denna text är till för att visa på en tillämpning av 
matematik och/eller leda till en matematisk modell. 

Tabell 1 Översikt över analyserade läroböcker Tabell 1 Översikt över analyserade läroböcker 
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Begreppet textuppgift kommer att fokusera på definitionen i citatet ovanför men även omfatta 

de textuppgifter som kan lösas med hjälp av en figur, tabell eller bild. Textuppgifter som inte 

kommer att analyseras i studien är sådana sorters textuppgifter som har en instruerande karaktär, 

t.ex. Vilket tusental ligger närmast? Använd tecknet ≈ eller Beräkna!.  

Genomförande  

I denna studie kommer tre av fyra Lester och Charles (1982, i Ahlberg, 1992, s.12) strategier att 

användas; översättningsproblem, komplexa översättningsproblem samt processproblem. Den fjärde kategorin, 

tillämpningsproblem, är inte med eftersom den saknar relevans för denna studie. Anledningen till att 

just denna strategi används ligger i att den bäst motsvarar studiens syfte. Polyas modell har inte 

kunnat användas i denna studie eftersom hans modell kräver mer en observation och elevernas 

lösningar på problemlösning medan Lester och Charles strategier passar för att kunna utföra en 

komparativ innehållsstudie.  

Bild 1 nedan presenterar hur analysen av textuppgifterna har gått till.  

 

 
Bild 1: Mall över hur uppgifterna i läroboken har kategoriserats 

Uppgifter som är den ledande rubriken avser samtliga uppgifter som läroboken innehåller. Med 

räkneuppgifter avses uppgifter som har en instruerande karaktär som t.ex. Beräkna! 352-179 samt att 

dessa uppgifter inte har stort textligt innehåll, dessa uppgifter har jag frånsett under analysen. 

Med textuppgifter avses uppgifter som består av text men som kan innehålla matematiska symboler 

och som baseras på Haglands och Taflins (2011) definition av vad en textuppgift är samt de 

textuppgifter som går att lösa men hjälp av en bild, tabell eller figur. Denna kategori är indelad i 

tre underkategorier; översättningsproblem, komplexa översättningsproblem samt processproblem.  

Översättningsproblem samt komplexa översättningesproblem är uppgifter där eleven kan utläsa svar 

direkt i texten. Sådana sorters uppgifter brukar också benämnas för rutinuppgifter eller benämda 
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uppgifter. Skillnaden mellan översättningsproblem samt komplexa översättningsproblem är att det är en 

rutinuppgift som löses antingen i ett steg (översättningsproblem) eller i flera steg ( komplexa 

översättningsproblem). Processproblem är uppgifter där eleven på förhand inte vet svaret på uppgifter och 

där svaret inte går att utläsa i uppgiften. Sådana sorters uppgifter brukar också benämas för 

problemlösning där eleven ska använda sina matematiska kunskaper och reflektioner för att 

kunna lösa uppgiften.  

För att kunna svara på mina frågeställningar utformades ett antal frågor som analysredskap. 

Redskapet delades in i sju steg där dessa steg  låg till grund för analysen av läroböckerna. 

Frågorna är utformade på så sätt att de ska kunna besvaras kvantitativt, det vill säga svaren på 

frågorna kan sammanfattas genom att räkna dem. I tabell 2 nedan presenteras frågorna som har 

används i analysen av läroböckerna.  

 
Tabell 2 Frågor som besvarades vid analysen av läroböckerna 

Samtliga läromedel bestod av två böcker; en A- och en B-del där A- och B-böckerna 

analyserades var för sig. I läroböckerna analyserades det de kapitel som behandlade de fyra 

räknesätten samt samtliga delar som tillhörde kapitlet dvs. diagnoser, extrauppgifter i anslutning 

till kapitlet mm. I steg 1-6 analyserades textuppgifterna enligt Charles och Lesters (1982, i 

Ahlberg, 1992, s.12) benämning för problemlösningsstrategier. I studien separerades addition och 

subtraktion respektive multiplikation och division eftersom det är oftast denna uppdelning 

läroböckerna använder sig av. I steg 7 analyserades textuppgifter som kunde uppmana eleverna 

att arbeta i grupper där jag i analysen utgick ifrån läroböckernas egna benämnda gruppuppgifter 

och där klassificeringen kunde delas in i antingen en gruppuppgift eller 

problemlösningsgruppuppgift. I steg 8 gjordes det en analys av de insamlade data, där också 

slutsatsen kunde dras om vilka läroböcker innehöll stor andel problemlösning respektive liten del.  
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Forskningsetik  

Enligt vetenskapsrådets forskningsetik där syftet är att skydda personer som deltagit i en 

undersökning är inte aktuella i denna studie eftersom studien inte berör några personer. Istället 

baseras denna studie på APA-manualen som är ett system för hantering av referenser (Stukát, 

2005, s.151-152). APA- manualen innebär att inte använda någon annans text och resultat och 

ange dessa som sina egna. Det innebär att i denna studie kommer det tydligt att redogöras för 

vilka resultat och texter som är mina och vilka tillhör som någon annan.  

Reliabilitet och validitet 

För att kunna ha en hög reliabilitet krävdes det att analysverktyget var pålitligt, därför 

genomfördes det en pilotstudie för att minimera olikheter. Under pilotstudien korrigerades och 

definierades mer specifikt vad som avsågs med bland annat textuppgifter respektive 

problemlösningsuppgifter. Detta gjordes för att de analyserade textuppgifterna skall behandlas 

utifrån samma krav. För att reliabiliteten skulle stärkas ytterligare, räknades samtliga textuppgifter 

igen för att kunna minska på missförstånd eller slarvfel (Bergström och Boréus, 2012, s.56-57). 

Reliabilitet innebär att mätningen som har planerats att göra har gjorts korrekt, därför har 

analysschemat följts konsekvent (Thuren, 2007, s.26). Enligt Stukát (2005, s.133-134) är 

reliabilitet och validitet bundna med varandra. Validitet går inte att mäta utan reliabilitet. Genom 

att denna studie baseras på vetenskaplig forskning stärks på så sätt validiteten.  
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Analys 

I detta kapitel kommer samtliga undersökta läroböcker att presenteras. Varje lärobok redogörs 

var för sig, där först A-boken presenteras och därefter B-boken. Efter att varje lärobok 

presenteras kommer en figur att presenteras med en översikt över de analyserade textuppgifterna. 

Till sist görs en sammanfattning av båda delböckerna i en figur som visar respektive andel av de 

kategoriserade uppgifterna.   

Tänk och Räkna  

I läroboken analyserades det två kapitel; 4 och 5. Efter varje avslutat kapitel kommer; repetera, 

räknestigen, formövning, läs och räkna och problemlösning. I slutet av läroboken kommer det; spel, 

miniräknaren, projekt och träna. Samma struktur förekommer i B-boken.  

Som det framgår i tabell 3, analyserades det totalt 239 textuppgifter i A-boken. 113 

textuppgifter fanns inom addition och subtraktionsmomentet medan 126 finns inom 

multiplikation och division.  

Tänk och räkna 4 A 

 
Tabell 3 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

Översättningsproblem dominerar inom addition och subtraktion med 60,1 %, medan i division 

och multiplikation förekom komplexa översättningsproblem mer oftare än översättningsproblemen. 

Processproblem förekommer i nästan lika stor utsträckning inom samtliga områden, med 25,6 % 

inom addition och subtraktion och med 28,5 % inom multiplikation och division. Tabell 3 visar 

att av samtliga analyserade textuppgifter dominerade översättningsproblem med 44,3 % och där 

komplexa översättningsproblem samt processproblem förekom i nästan samma utsträckning.  
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Tänk och räkna 4B 

Från tabell 4 framgår det att inga textuppgifter som behandlar addition och subtraktion 

analyserades. Detta på grund av att läroboken inte innehöll något kapitel om addition och 

subtraktion. Sammanlagt analyserades det 36 textuppgifter inom multiplikation och division. 

Processproblem var den ledande kategorin, som utgjorde 50 % av dem analyserade uppgifterna och 

där komplexa översättningsproblem hade minst förekomst med 19,4 %.  

 

Sammanfattning 
Totalt för båda läroböckerna Tänk och Räkna analyserades det 263 textuppgifter. Bild 2 nedan 

visar hur de analyserade kategorierna är fördelade mellan varandra. Översättningsproblemen utgör 

den största andelen, 43 %. Det innebär att när elever arbetar med textuppgifter inom de fyra 

räknesätten arbetar eleverna mest med rutinuppgifter. Komplexa översättningsproblem förekom i 

nästan lika stor utsträckning som processproblem.  

 

Bild 2: Översikt över andel uppgifter från båda böckerna 

43% 

27% 

30% 

 Tänk och Räkna 

Översättningsproblem

Komplexa

Översättningsproblem

Problemlösning

Figur 2 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel Tabell 4 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 
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Matte Direkt Borgen  

Först kommer det en gemensam del som samtliga elever ska arbeta med som efterföljs av en 

diagnos. Båda läroböckerna är indelade i två delar, antingen arbetar eleven med Tornet eller med 

Rustkammaren. Beroende på hur det gick på diagnosen fortsätter eleverna med antingen Tornet där 

eleverna får arbeta med mer utmanande uppgifter eller till Rustkammaren där eleverna får träna 

mer. I slutet av kapitlet kommer det en sammanfattning som efterföljs av utmaningar i form av 

svårare uppgifter. I slutet av läroboken får eleverna arbeta med repetition som finns till varje 

kapitel.  

Matte Direkt Borgen 4 A 

 
Tabell 5 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I Direkt Matte Borgen analyserades det totalt 208 textuppgifter där fördelningen mellan de fyra 

räknesätten var ganska jämn totalt sett, sammanlagt analyserades det 2 kapitel; 2 och 5. Tabell 5 

ovan visar att översättningsproblem förekom i samma utsträckning inom de fyra räknesätten och som 

utgjorde ca 67 % av dem analyserade textuppgifterna. Det fanns fler processproblem inom addition 

och subtraktion än i multiplikation och division, medan komplexa översättningsproblem var fler till 

antalet inom multiplikation och division.  

Totalt för samtliga analyserade textuppgifter i läroboken, utgjorde processproblem endast 14,4 % 

av textuppgifterna jämfört med översättningsproblem som utgjorde 67,7 %.  

 

Matte Direkt Borgen 4 B 

 
Tabell 6 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

Tabell 6 ovan, visar att i B-boken analyserades det totalt 161 textuppgifter, där 88 av dem var 

inom addition och subtraktion och 73 inom multiplikation och division, sammanlagt analyserades 

det 2 kapitel; 2 och 5. I jämförelse med multiplikation och division var de analyserade 
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kategorierna ganska jämt fördelade inom addition och subtraktion där översättningsproblem utgjorde 

37,5 %, komplexa översättningsproblem 30,6 % samt processproblem 31,8%. Multiplikations- och 

divisions textuppgifter bestod främst av översättningsproblem som utgjorde 68,4 % medan 

processproblem utgjorde endast 10,9 %.  

Sammanlagt för de analyserade textuppgifterna i läroboken, var översättningsproblemens 

förekomst större än komplexa översättningsproblem samt processproblem. Förekomsten av processproblem 

utgjorde endast 22,3 %.  

Sammanfattning 

Sammanlagt för båda läroböckerna Matte Direkt Borgen, analyserades det 369 textuppgifter. Bild 

3 nedan visar hur stor del varje kategori utgör bland textuppgifterna. Översättningsproblem utgör den 

största andelen av textuppgifterna med 61 %. Processproblem samt komplexa översättningsproblem 

förekom i nästan samma utsträckning, där den första utgjorde 18 % av textuppgifterna medan 

den sistnämnda 21 %.  

 

Bild 3: Översikt över andelen uppgifter i båda läroböckerna.  

Koll på matematik 

Koll på matematik 4A och 4B böcker har samma struktur där eleverna först arbetar med ett nytt 

område som efterföljs av Välj bland förmågorna. När kapitlet har introducerat samtliga nya 

områden får eleverna arbeta med; Träna mera, Fördjupning samt Begrepp och metoder. Varje bok 

avslutas med projektbeskrivning, enheter samt kunskapskrav.  
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Matte Direkt Borgen 
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Koll på matematik 4 A 

 
Tabell 7 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I läroboken analyserades det 104 textuppgifter, där 49 av dem var inom addition och 

subtraktion och 55 inom multiplikation och division, sammanlagt analyserades det 2 kapitel; 3 

och 4. Tabell 7 ovan visar att översättningsproblem utgör den största majoriteten av textuppgifterna 

inom de fyra räknesätten. Processproblem förekommer mer än komplexa översättningsproblem inom 

addition och subtraktion medan inom multiplikation och division förekommer de i lika stor 

omfattning.  

Utifrån samtliga analyserade textuppgifterna dominerar översättningsproblem i ganska hög grad, 

där dessa textuppgifter utgör sammanlagt 72,1 %. Komplexa översättningsproblem samt processproblem 

förekommer i rätt liknande omfattning.  

Koll på matematik 4 B 

 
Tabell 8 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I B-boken analyserades det totalt 88 textuppgifter, där de är jämt fördelade mellan addition 

och subtraktion, och mellan multiplikation och division där det sammanlagt analyserades 2 

kapitel; 6 och 9. I båda fallen utgör översättningsproblem den största andelen av analyserade 

textuppgifterna. Inom båda fallen förekommer även processproblem i lite större omfattning än vad 

komplexa översättningsproblem gör, där dessa utgör ca 20 %.  

Tabell 8 ovan, visar att totalt för samtliga analyserade textuppgifter, så utgör översättningsproblem 

den största andelen med 62,5 %. Både komplexa översättningsproblem samt processproblem förekommer 

i mycket mindre utsträckning än vad översättningsproblemen gör, där komplexa översättningsproblem 

utgör 15,9 % och processproblem 21,5 %.  
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Sammanfattning  

Sammanlagt för både läroböckerna Koll på matematik, analyserades det totalt 192 textuppgifter. 

Bild 4 nedan, visar hur mycket varje kategori tas upp i läroböckerna. Översättningsproblem förekom i 

68 % av textuppgifterna och där processproblem förekom endast med 2 % mer än vad komplexa 

översättningsproblem gjorde.  

 

Bild 4: Översikt över andel uppgifter i båda läroböckerna  

Pixel  

Pixel 4A och 4B har samma struktur, där det efter avslutat kapitel kommer en sammanfattning följt 

av en diagnos, övningsuppgifter och utmaningar.  

Pixel 4 A 

A-boken innehöll inga kapitel som behandlade de fyra räknesätten, av denna anledning har 

läroboken inte analyserats.  

Pixel 4 B 

 
Tabell 10 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I B-boken analyserades det 32 textuppgifter där samtliga fanns inom multiplikation och 

division. Tabell 10 ovan, visar att komplexa översättningsproblem samt processproblem förekom i samma 

utsträckning, med 15,6 %. Majoriteten av textuppgifterna var översättningsproblem och som utgjorde 

68,7 % av samtliga analyserade textuppgifterna.  

68% 
14% 

18% 

Koll på matematik 

Översättningsproblem

Komplexa

översättningsproblem

Problemlösning
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Sammanfattning  

För båda läroböckerna, Pixel, analyserades det totalt 32 textuppgifter. Bild 5 nedan, visar att 

översättningsproblem utgör majoriteten av dem analyserade textuppgifterna, 69 %. Komplexa 

översättningsproblem samt processproblem förekom inte i så stor utsträckning, där den första utgjorde 

15% och den sistnämnda 16 %.   

 
Bild 5: Översikt över andel uppgifter i båda läroböckerna 

Eldorado  

Eldorado 4A och 4B har samma struktur på böckerna. Efter varje kapitel kommer det en 

utvärdering följt av repetition och kul med matte. Båda böckerna avslutas med att det finns repetition 

till samtliga kapitel samt viktigt att kunna.  

Eldorado 4 A  

 
Tabell 11 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I A-boken analyserades det totalt 110 textuppgifter, där majoriteten av dessa var inom 

addition och subtraktion. Tabell 11 ovan, visar att översättningsproblemen dominerar inom de fyra 

räknesätten, där dessa utgör 57,9 % inom addition och subtraktion och 68,1 % inom 

multiplikation och division. Komplexa översättningsproblem förekommer i nästan lika stor 

utsträckning inom båda områdena, där dessa utgör ca 20 %. Processproblem förekommer i lite större 

utsträckning inom addition och subtraktion medan processproblem utgör endast 9 % av 

textuppgifterna inom multiplikation och division. Sammanlagt för samtliga analyserade 

textuppgifterna i läroboken, utgjorde översättningsproblem 60 % av dessa. Komplexa 

översättningsproblem samt processproblem , förekom i nästan samma utsträckning, med ca 20 %.  
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Eldorado 4 B 

 
Tabell 12 Antal uppgifter som har blivit analyserade i läroboken utifrån kategorier med utmärkning av procentandel 

I B-boken analyserades det 81 textuppgift, där samtliga var inom multiplikation och division. 

Tabell 12 ovan, visar att översättningsproblem dominerar med 60,4 % och där komplexa 

översättningsproblem utgjorde 29,6 %. Processproblem förekom med endast 9,8 % av samtliga 

analyserade textuppgifter.  

Sammanfattning 

Sammanlagt för båda böckerna, Eldorado, analyserades det totalt 191 textuppgifter. Bild 6 nedan, 

visar att översättningsproblem utgör 60 % av dessa textuppgifter. Processproblem utgjorde 15 % av 

uppgifterna medan komplexa översättningsproblem 25 %.  

 
Bild 6: Översikt över andel uppgifter i båda läroböckerna 

Gruppuppgifter inom problemlösning  

Problemlösningsuppgifter där eleverna ska lösa uppgifter i grupp förekom inte i så stor 

utsträckning. Endast tre av fem läroböcker innehöll sådana uppgifter, där Koll på matematik samt 

Eldorado inte innehöll sådana uppgifter. Tabell 13 nedan, visar antalet gruppuppgifter som fanns i 

läroböckerna. Samtliga läroböcker innehöll däremot grupparbeten i form av lekar eller andra 

laborationer, men dessa kunde inte klassas som problemlösningsuppgifter eftersom de inte 

krävdes någon uträkning på uppgiften. Tänk och räkna hade den största andelen gruppuppgifter 

bland de analyserade läroböckerna och som innehöll fem sådana uppgifter.  
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Tabell 13 Översikt över gruppuppgifter i samtliga analyserade läroböckerna 

Sammanfattning  

 

 
Bild 7: Översikt över läroböckerna i förhållande till de kategoriserade textuppgifterna 

 

Bild 7 ovan, visar de analyserade textuppgifterna i samtliga läroböcker med de indelade 

kategorierna i förhållande till varandra. Matte Direkt Borgen är den lärobok som innehåller flest 

översättningsproblem, där dessa utgör 224 stycken. Pixel är den lärobok som innehåller minst antal 

textuppgifter i de samtliga kategorierna dvs. översättningsproblem, komplexa översättningsproblem 

samt processproblem. Bild 7 visar även att översättningsproblemen är den ledande kategorin inom alla 

läroböcker. I Tänk och Räkna samt Koll på matematik överstiger antalet processproblem antalet 

komplexa översättningsproblem. I resterande läroböcker; Matte Direkt Borgen, Eldorado samt Pixel är 

det vice versa dvs. komplexa översättningsproblem överstiger antalet processproblem, vilket gör att i 

tre av fem läroböcker förekommer processproblem minst. Endast Tänk och Räkna har en jämnare 

fördelning mellan de olika kategorierna jämfört med andra läroböcker.  
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Diskussion 

Är problemlösning ett problem?  

Studiens syfte var att analysera textuppgifter i matematikläroboken för åk 4 med fokus på de fyra 

räknesätten för att kunna se i hur utsträckning läroboken uppmanar eleverna att arbeta med 

problemlösningsuppgifter respektive med rutinuppgifter. För att kunna uppnå syftet med min 

studie samt besvara mina frågeställningar har jag i studien använt mig av Charles och Lester 

(1982) problemlösningsstrategier.  

Analysen av läroböckerna visade att samtliga läroböcker innehåller en stor del rutinuppgifter 

som i denna studie kallas för översättningsproblem samt komplexa översättningsproblem. Av samtliga 

analyserade textuppgifter utgör ca 60 % av dessa översättningsproblem och där komplexa 

översättningsproblem förekommer med ca 22%. Sammanlagt utgör 82% av samtliga analyserade 

textuppgifter, rutinuppgifter där lösningen sker antingen i ett eller flera steg. Dem återstående 

18% utgör processproblem som med andra ord kan förklaras som problemlösning.  

Den lärobok som innehöll flest översättningsproblem samt komplexa översättningsproblem är Matte 

Direkt Borgen som utgjorde 224 stycken till antalet men det är även denna lärobok som innehöll 

näst flest processproblem, som var 66 till antalet där detta presenteras i tabell 5 och 6. Den 

läroboken som innehöll flest processproblem är Tänk och Räkna där det fanns 83 stycken 

processproblem. Pixel är den lärobok som innehöll minst antal textuppgifter och det är av denna 

anledning som denna lärobok hamnar sist på listan bland samtliga undersökta kategorier. Endast 

Pixel B analyserades eftersom A-boken inte innehöll några kapitel som behandlade de fyra 

räknesätten. Alla läroböcker förutom Tänk och Räkna innehöll dubbelt så många 

översättningsproblem som processproblem. Bild 2 och 7 visar på att den lärobok som innehöll störst 

antal processproblem är Tänk och Räkna.. Av samtliga analyserade textuppgifter i läroboken Tänk 

och Räkna utgjorde processproblem ca 30% av textuppgifter. 

Bremler (2003, s.104) samt Lusten att lära (Skolverket 2003, s.39) menar på att 

matematikundervisningen är ett läroboksstyrt ämne, där TIMSS 2011 menar också att i Sverige 

används matematikläroboken som ett utgångsmaterial i undervisning mer än i någon annan 

EU/OECD- land (2012, s.11). Bild 7 visar översikten av samtliga analyserade läromedel där 

majoriteten av samtliga textuppgifter inom de fyra räknesätten utgörs av rutinuppgifter.  

Läroböckerna har ett tydligt upplägg, som visas i bilaga 1, där eleverna vet på förhand vilken 

lösningsmetod det är som förväntas av dem och där Wyndhamn(1991, s.58-60) benämner ett 

sådant tydligt upplägg för horisontell metodisk lotsning. En annan lotsning som Wyndhamn talar 

om är metodisk lotsning som innebär att eleven är fast i en viss tankegång där antingen läraren 

eller läroboken har presenterat denna tankegång. Med metodisk lotsning menas då att eleven 

använder samma uträkningsmetod som läroboken eller läraren presenterar. Ett sådant metodiskt 
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arbetssätt kan leda till att eleven blir fast i ett mönster. Flera läroböcker ger upphov till en 

metodisk lotsning där läroboken kan presentera ett visst räknesätt och där det därefter kommer 

flera uppgifter vars syfte är att använda samma uträkningssätt. Löwing och Kilborn (2008, s.263-

264) presenterar liknande resonemang där de precis som Wyndhamns (1991) metodiska lotsning 

menar att när läroboken har ett tydligt upplägg behöver inte eleverna reflektera över vilken metod 

dem skall använda sig av vid lösningen av uppgiften vilket kan skapa hinder i elevernas lärande. 

För att kunna förhindra ett sådant arbetssätt erbjuder Riesbeck (2008, s.124) att uppgifter blandas 

så att eleverna inte får tillgång till en uppenbar lösningsmetod. Möllehed (2001, s.145) föreslår att 

matematikämnet borde arbeta tematisk med andra skolämnen där ett konkret och laborativt 

material ska användas, anledningen till det ligger i att kunna påskynda elevernas kognitiva 

förmågor som hon menar ligger till grund för elevernas svårigheter i matematik.  

I sin studie gjorde Ewa Bergqvist analys av matematiktentamen i olika universitet i Sverige där 

henens resultat visade att de flesta uppgifter gick att lösa med imitativa resonemang (2005, s.31-

32). De imitativa resonemangen som bygger på Lithners ramverk kan jämföras med denna studies 

begrepp; översättningsproblem och komplexa översättningsproblem och där de kreativa resonemangen 

kan jämföras med denna studies processproblem. Denna studie precis som Bergqvists studie visar på 

att det är för få problemlösningsuppgifter som elever på olika nivåer får arbeta med. Elever i 

årskurs 4 uppmanas mest till att arbeta med olika sorters rutinuppgifter och där Ewa visar på att 

studenter i universiteten uppmanas att klara tentamen med hjälp av rutinuppgifter.  

När elever löser problem finns det en mängd olika problemlösningsstrategier som eleverna 

kan använda sig av. Några av dem presenteras av Polya (1945) och Eriksson (1991). Eftersom 

eleverna främst arbetar med rutinuppgifter har eleverna inte så stor möjlighet att använda sig av 

strategierna eller öva på dem för senare bruk, istället övar eleverna på det de redan har kunskap 

om.  

Studien visar även det som Johansson (2006, s.58-60) menar, att eleverna inte får tillräckligt 

med utrymme för att kunna lösa uppgifter och använda sig av olika lösningsstrategier, istället 

kopierar eleverna de färdiga lösningsmetoderna och tränar på det som eleverna har kännedom 

om. Ahlberg (1995, s.54) framför liknande resonemang och menar att elev måste arbeta med 

sådana typer av uppgifter där eleverna kan finna lösningen på egen hand istället för att räkna 

mekaniskt i läroboken. Den lärobok som har varierande textuppgifter är Tänk och Räkna där 

studiens undersökta kategorier förekommer i någon mera jämn fördelning medan resterande 

läroböcker visar på en tendens som Ahlberg motsätter sig mot, nämligen det mekaniska 

räknandet som eleverna utför. Lusten att lära (2003, s.26) visar i sin rapport att eleverna upplever 

många uppgifter som enkla, vilket styrks av studien, där majoriteten av textuppgifterna är 

rutinuppgifter. När elever möter många rutinuppgifter minskar elevernas lust för lärande. Ett 

arbetssätt där eleverna mestadels arbetar med rutinuppgifter bidrar till svårigheter i framtiden för 

eleven när denne ska lösa problem. Eftersom eleven inte är vana vid att lösa problemuppgifter 
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skapas det hinder i lärandet och förståelsen och eleven klarar inte av att lösa sådana sorters 

problem.  

 

  

Problemlösning och grupparbete  

Samtliga böcker i undersökningen innehöll väldigt få problemlösningsuppgifter där eleverna 

skulle samarbeta för att kunna lösa de. Löwing och Kilborn (2008, s. 264) menar att eleverna 

behöver föra en diskussion kring lösningsmetoder som de kan använda sig av. De menar också 

att enskilt arbete i läroboken inte räcker till och att läroboken behöver kompletteras med 

gruppuppgifter. Enligt Barnes (1978, s.29,71-72) och Ahlberg (1992, s.137-139) finns det olika 

positiva aspekter med att arbeta med problemlösning i grupp. Bland annat utvecklar eleverna sitt 

tankesätt på hur man kan lösa problemlösning samt att genom grupparbete har eleverna 

möjlighet att lära sig av varandra. Sådana textuppgifter förekom inte i så stor utsträckning i 

läroböckerna vilket leder till att eleverna mister möjligheten att dela med sig av sina tankar och 

funderingar samt att dem mister möjligheten att lära sig av varandra genom att förklara hur var 

och en av dem tänker när de löser uppgiften. Eftersom problemlösning är ett svårt avsnitt inom 

matematikämnet är då ytters viktigt att eleverna lär sig att handskas med sådana typer av 

uppgifter. Genom grupparbeten kan eleverna få möjlighet till ett nytt tänkande. Elever som 

tycker att problemlösning är svårt, blir gynnade av att kunna prata om det i grupp och kunna föra 

en diskussion kring hur problemet kan lösas, på så sätt kan eleven få en trygghet och större 

självförtroende när denne ska i framtiden lösa problem själv.  
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Konklusion  

Analysen av samtliga läromedel visar på att problemlösning inte förekommer i stor utsträckning, 

det är istället rutinuppgifter som är den vanligaste sortens uppgifter som dominerar bland 

textuppgifter inom de fyra räknesätten. Inom samtliga analyserade läromedel är det 

översättningsproblem som dominerar, Tänk och Räkna var den läroboken som innehöll störst antal 

processproblem. Direkt Matte Borgen är den lärobok som skiljer sig från andra läroböcker genom att 

läroboken innehöll störts antal översättningsproblem, vilket bild 7 illustrerar.  

Malmer (1990, s.60) och Björkqvist (2001, s.118) talar om att det finns en relation mellan 

problemlösning och rutinuppgifter. Min studie visar på att deras påstående stämmer i en viss 

grad, nämligen i att ca 1/5 av textuppgifterna inom de fyra räknesätten utgörs av 

problemlösningsuppgifter medan resterande textuppgifter är rutinuppgifter. När elever får arbeta 

med problemlösning i sådan låg utsträckning får elever svårigheter i framtiden att lösa 

problemlösningsuppgifter i bland annat internationella studier.  

Det är väldigt intressant att så mycket rutinuppgifter förekommer i läroböckerna eftersom det 

är i årskurs 4 som eleverna börjar delta i de internationella studierna. TIMSS 2011 (2012, s.11) 

och Lusten att lära (2003, s.39) betonar att läroboken har en styrande roll i 

matematikundervisningen och när eleverna får arbeta med så mycket rutinuppgifter gällande 

textuppgifter är det förståeligt att elevernas resultat i TIMSS- studien är lägre än andras länders 

där även problemlösningsförmågan testas. Eftersom läroboken används i stor utsträckning, så 

bör läroböckerna förbereda eleverna på sådant som testas i internationella studier. Textuppgifter 

ska inte likställas med problemlösning, lärarna måste vara medvetna om att när elever arbetar 

med en textuppgift blir inte textuppgiften automatiskt en problemlösningsuppgift. Ett annat sätt 

att granska läromedlen är att återinföra läromedelsgranskningen, där dessa kan granska 

läroböckerna i förhållande till aktuella kurs- och läroplanen samt till den globala 

kunskapsstandarden i matematik. Om granskningen införs och läromedlens standard höjs, kan 

det bidra till att Sverige höjer sin position inom internationella studier och kan på lång sikt 

jämföras med de länder som anses bäst på matematik. 

Slutsatsen om att alla textuppgifter borde vara problemlösningsuppgifter i en lärobok skall inte 

dras eftersom en uppgift, inte minst en textuppgift, kan vara ett problem för en elev medan för 

en annan elev kan samma uppgift vara en rutinuppgift. Det jag har uppmärksammat i denna 

studie är att det är för få problemlösningsuppgifter inom textuppgifter som närvarar bland de fyra 

räknesätten, vilket bild 7 visar på. Eftersom eleverna inte övar på problemlösning i så stor 

utsträckning har de inte heller möjlighet att kunna lösa sådana sorters problem som finns 

representerade i internationella studier. Vidare ska inte studiens resultat gälla som generella 

resultat för alla läroböcker som finns eftersom det är för liten studie för att kunna dra generella 

slutsatser. Däremot kan denna studie ligga som riktning för vidare forskning kring 
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problemlösning i läroböcker och på vilket sätt uppgifterna i läroböckerna kan påverkar elevernas 

kunskaper och resultat på prov eller internationella studier.  
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Bilaga  

Tänk och räkna 4 A består av följande fem kapitel; 

- Kapitel 1: Våra tal  

- Kapitel 2: Huvudräkning upp till 10 000 

- Kapitel 3: Olika räknemetoder  

- Kapitel 4: Multiplikation och division 

- Kapitel 5: Multiplikation med stora tal 

B-boken fortsätter där A-boken slutade och innehåller sammanlagt sex kapitel; 

- Kapitel 6: Vi mäter tid 

- Kapitel 7: Geometri  

- Kapitel 8: Division 

- Kapitel 9: Bråk 

- Kapitel 10: Vi mäter och väger 

- Kapitel 11: Repetition  

Matte Direkt Borgen 4 A består av följande kapitel:  

- Kapitel 1: Taluppfattning 

- Kapitel 2: Addition och Subtraktion 

- Kapitel 3: Geometri 

- Kapitel 4: Multiplikation och Division  

- Kapitel 5: Tabeller och diagram 

Matte Direkt Borgen 4B innehåller följande kapitel:  

- Kapitel 1: Tid  

- Kapitel 2: Addition och subtraktion  

- Kapitel 3: Geometri  

- Kapitel 4: Bråk  

- Kapitel 5: Multiplikation och Division  

Koll på matematik 4A innehåller följande kapitel: 

- Kapitel 1: Taluppfattning och problemlösning  

- Kapitel 2: Geometri objekt, längd och omkrets  

- Kapitel 3: Addition och subtraktion  

- Kapitel 4: Multiplikation och division 

- Kapitel 5: Almanackan, klockan och tidsskillnad  

Koll på matematik 4B fortsätter med följande kapitel:  
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- Kapitel 6: Taluppfattning addition och subtraktion 

- Kapitel 7: Skala, vinklar och area 

- Kapitel 8: Tabeller, diagram och lägesmått 

- Kapitel 9: Multiplikation och division 

- Kapitel 10: Geometriska objekt, massa och volym 

Pixel A-boken innehåller följande kapitel: 

- Kapitel 1: Heltal 

- Kapitel 2: Statistik  

- Kapitel 3: Decimaltal 

- Kapitel 4: Geometri  

Pixel B-boken fortsätter med följande kapitel:  

- Kapitel 5: Mätning  

- Kapitel 6: Bråk 

- Kapitel 7: Multiplikation och division 

- Kapitel 8: Mönster  

Eldorado 4A innehåller följande kapitel:  

- Kapitel 1: Talsystem 1 – 1 000 000, Tallinjer och olika hopp, Jämföra och storleksordna tal  

- Kapitel 2: Symboler, räknesätt och räknelagar, Generalisering av talkombinationer, Räknemetoder, 

addition och subtraktion 

- Kapitel 3: Tvådimensionella figurer, Vinklar, Symmetri 

- Kapitel 4: Räknehändelser, textuppgifter, Problemlösningsstrategier  

B-boken fortsätter med följande kapitel:  

- Kapitel 5: Multiplikation, Räknemetoder, multiplikation, Multiplicera med 10, 100 och 1 000.  

- Kapitel 6: Längdmätning med omkrets, Skala, Tabeller 

- Kapitel 7: Division, Räknemetoder, division, Dividera med 10, 100 och 1 000, 

Problemlösningsstrategier  

- Kapitel 8: Bråk, tiondelar, Decimaltal, tiondelar  
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