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Problemlösningsuppgifter i två läroböcker i matematik för årskurs 4  

- med fokus på matematiska utvecklingsmöjligheter 

 

Problem solving tasks in two mathematical workbooks for 10 year old pupils 

- with focus on opportunities for mathematical development 

 

Abstrakt 
Syftet med studien är att kartlägga vilka typer av problemlösningsuppgifter som 

förekommer i Matte Direkt Borgen 4A och Prima Formula 4. Vidare ämnar studien 

undersöka vilka möjligheter problemlösningsuppgifterna skapar för att utveckla de olika 

faserna i problemlösningsprocessen. Samt att undersöka vilka matematiska kunskaper 

som kan utvecklas genom arbete med uppgifterna. 

 

För att nå ett resultat att analysera konstruerades ett ramverk, vilket bygger på  bland 

annat idéer från forskarna Pólya, Schoenfeld, Lester och Taflin samt variationsteorin. 

Detta ramverk användes sedan i form av ett antal frågor som ställdes mot, dels 

problemlösningsuppgifterna i läroböckerna, och dels lärarhandledningarna. 

 

Vid kategorisering av uppgifter, som i läroböckerna benäms som 

problemlösningsuppgifter, visar resultatet att majoriteten av uppgifterna kategoriseras 

som Rika och Övriga problem. Det förekommer även Textuppgifter och Rutinuppgifter. 

Resultaten visar också att uppgifterna skiljer sig åt i karaktär och fokuserar på olika delar 

av problemlösningsprocessen. Alla delar i problemlösningsprocessen tränas i arbete med 

uppgifterna. Av resultatet framgår det också att det förekommer variationsmönster i 

läroböckerna. 

 

Analysen synliggör att problemlösningsuppgifterna i läroböckerna förvisso kommer med 

stora utvecklingsmöjligheter för eleverna men även att stort ansvar ligger på läraren i 

arbetet med uppgifterna.  
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1 Inledning 
Utifrån erfarenheter från den verksamhetsförlagda utbildningen har ett samband mellan 

problemlösning och elevers intresse för matematik framkommit. Problemlösning tycks 

vara ett område som de många elever uppskattar inom matematiken. Av egna erfarenheter 

i verksamheten upplevs problemlösning också som något aktuellt och samtida hos många 

lärare. Detta eftersom det är något som diskuteras flitigt mellan lärare.  

 

Enligt kursplanen för matematik i Lgr 11 ska undervisningen ge möjlighet för eleverna 

att utveckla fem förmågor (Skolverket 2016). En av dessa förmågor är 

problemlösningsförmågan, vilken detta arbete är relaterat till. Den är övergripande för 

alla matematiska områden och innefattas av alla räknesätt.  

 

Problemlösning förknippas ofta med extrauppgifter som eleverna blir tilldelade som 

belöning för att ha blivit klara med lektionens innehåll (Boesen 2006). Då 

problemlösningsuppgifter används på detta vis hamnar de utanför ordinarie undervisning 

och eleverna förknippar inte aktiviteten med matematik (Schoenfeld 1992). Huruvida en 

uppgift kräver problemlösningskompetens är olika beroende på vem som ställs inför den 

(Boesen 2006). Samtidigt som en uppgift kan vara en problemlösningsuppgift för en elev, 

kan samma uppgift vara en rutinuppgift för en annan. 

 

Johansson (2003) hävdar att läroböckerna är det centrala i undervisningen. Hon menar att 

undervisningen bygger på boken i så stor grad att den blir en representation av kursplanen. 

Vidare menar Johansson (2003) att författare till läroböcker i Sverige inte har i uppdrag 

att utforma läroböckerna på ett sätt som möjliggör för eleverna att uppfylla läroplanens 

kunskapskrav. Det finns heller ingen central granskning av läroböcker i Sverige 

(Skolverket 2015a), istället ligger detta ansvar på lärarna. Således är det en viktig uppgift 

att som lärare kunna analysera de läroböcker som används i undervisningen, för att förstå 

vad de egentligen tillför och vad som eventuellt behöver kompletteras. Lindström & 

Pennlert (2009) skriver att en viktig förmåga för lärare är att didaktiskt reflektera över sitt 

arbetssätt. Detta innefattar att betänka på vilket sätt lärandematerial stödjer 

undervisningen och bidrar till elevernas utveckling (Skolverket 2015b).   

 

Mot denna bakgrund går det att konstatera att det finns direktiv från Skolverket och 

forskningsvärlden rörande vikten av problemlösningsförmågan. Arbetet kommer därför 

att fokusera på hur läroböcker stödjer utvecklingen av elevernas 

problemlösningsförmåga.  
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1.1 Syfte 

Studiens syfte är att kartlägga vilka typer av problemlösningsuppgifter som förekommer 

i Matte Direkt Borgen 4A och Prima Formula 4. Studien ämnar även att undersöka vilka 

möjligheter det finns för eleverna att utveckla de olika faserna i 

problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifter i respektive 

lärobok. Slutligen undersöks vilka matematiska kunskaper eleverna kan utveckla då de 

arbetar med problemlösningsuppgifter i läroböckerna. 

 

1.2 Frågeställningar 

 

 Vilka typer av problemlösningsuppgifter förekommer i Matte Direkt Borgen 4A 

respektive Prima Formula 4? 

 

 Vilka möjligheter finns det för eleverna att utveckla de olika faserna i 

problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifter i Matte 

Direkt Borgen 4A respektive Prima Formula 4? 

 

 Vilka matematiska kunskaper kan eleverna utveckla då de arbetar med 

problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A respektive Prima Formula 4? 
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2 Litteraturbakgrund 
Följande avsnitt kommer måla upp en bild av vad som är generellt vedertagen forskning 

inom ämnet problemlösning. Stor inspiration har hämtats från den ungersk-amerikanske 

matematikern George Pólya som skrev boken Problemlösning - En handbok i rationellt 

tänkande. Enligt Pólya (1957) innefattar problemlösning fyra faser, vilka han förklarar i 

ett problemlösningsschema. Detta probemlösningsschema redogörs det för i kapitlet. 

Avsnittet förhåller sig även till forskning gjord av matematikerna Frank Lester och Alan 

H. Schoenfeld.  

 

2.1 Problemlösning 

Problemlösning är en övergripande aktivitet i matematikundervisningen och bör ses både 

som ett mål och ett medel (Häggblom 2013). Den kan även användas som brygga för att 

koppla samman det matematiska innehållet med vardagliga situationer och skapar 

relevans i de abstrakta uppgifterna (Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz 2000). Ett problem 

börjar med att eleven först måste tolka problemet och sedan avgöra vad som krävs för att 

finna en lösning (Pólya 1957). Detta är däremot enbart det första steget i processen 

problemlösning.  

 

Inom matematik måste eleven vara villig att försöka lösa problemet med tidigare 

förvärvad kunskap (Pólya 1957). För att detta ska vara möjligt måste eleven ha någon 

form av personlig relevans till uppgiften. Personlig relevans innefattar huruvida uppgiften 

är kopplad till elevens liv eller intresse (Marton & Booth 2000). Det är skolans och 

lärarens uppgift att synliggöra vad som är matematiskt nödvändigt för eleverna genom att 

låta matematiken relatera till elevernas intressen (Skolverket 2016).  

 

Enligt Pólya (1957) har matematikläraren ett stort ansvar i att inte lägga hinder i vägen 

för elevernas utveckling genom att enbart bedriva sin undervisning med rutinuppgifter. 

Istället måste läraren utmana eleverna med problemlösningsuppgifter som är anpassade 

till deras nivå och ge dem möjlighet att utveckla det självständiga tänkandet (Pólya 1957). 

Problemlösning beskrivs som en praktisk verksamhet som liknas med att exempelvis lära 

sig cykla. Först måste eleverna ges möjlighet att härma och imitera sedan kan de själva 

öva och praktisera (Pólya 1957). 

 

2.2 Pólyas problemlösningsschema 
Nedan följer förklaringar av de fyra faser som tillsammans utgör Pólyas 

problemlösningschema. Dessa fyra faser är alla nödvändiga för 

problemlösningsprocessen (Pólya 1957).   

 
2.2.1 Att förstå problemet 

Den första fasen i problemlösningsschemat är att eleven ska förstå problemet. För att 

hjälpa eleven på vägen kan läraren ställa generella frågor som till exempel “vad är det 

som efterfrågas?”. Det är av vikt att läraren ställer frågor som är universella för 

problemlösning. På så vis får eleven verktyg för att senare kunna ägna sig åt 

problemlösning på egen hand (Pólya 1957). För att eleverna själva ska ställa sig frågan 

“vad är det som söks?”, behöver problemet vara elevnära eftersom detta ökar 

motivationen (Pólya 1957:16). 

 



  
 

8 

2.2.2 Att göra upp en plan 

Den andra fasen är att göra upp en plan. Då krävs det att samband mellan givna uppgifter 

och att obekanta variabler upptäcks. Eleven kan dra sig till minnes andra liknande 

problem som lösts förr. Läraren kan ställa frågor som “Har du sett samma problem i en 

något annorlunda form?” (Pólya 1957:16). 

 
2.2.3 Att genomföra planen 

Den tredje fasen är att genomföra planen. Då planen eller uträkningen genomförs är det 

av stor vikt att eleven är noggrann och kontrollerar varje steg. Frågor läraren kan ställa 

för att uppmuntra detta är “kan du bevisa att det är riktigt?” (Pólya 1957:17). Denna fas 

kräver en stor portion tålamod (Pólya 1957). Problem kan uppstå då eleven inte själv 

kommit fram till sin plan och därför inte är förtrogen med den. Det som i sådana fall kan 

inträffa är att eleven sonika glömmer viktiga steg i räkneprocessen (Pólya 1957).  

  
2.2.4 Att se tillbaka 

I denna, fjärde fas, säkerställer eleven att svaret är riktigt genom att kontrollera om 

beräkningen är korrekt genomförd. Svaret ska även genomgå en rimlighetsavvägning 

(Pólya 1957). Denna fas glöms lätt bort och även de mest framgångsrika eleverna tenderar 

att hellre gå vidare till nästa problem snarare än att stanna upp och reflektera (Pólya 1957). 

Pólya menar att det är i denna fas som problemlösningsförmågan verkligen har möjlighet 

att utvecklas. Genom att granska resultatet och tillvägagångssättet kan eleven befästa sina 

kunskaper (Pólya 1957).  

 

2.3 Nyansering av Pólyas problemlösningsschema 

Vid sidan av Pólya finns det andra framstående forskare, Schoenfeld och Lester, som 

menar att det saknas innehåll i hans problemlösningsschema. De anser sig inte vara 

alternativ till Pólya, snarare komplement (Lester 1988, Schoenfeld 1992). Nedan följer 

en redogörelse för hur de bygger vidare på Pólyas problemlösningsschema.  

 

2.3.1 Problemlösningsstrategier, komplement till den andra fasen 

Schoenfelds (1992) kompetens problemlösningsstrategier, det vill säga vilket 

tillvägagångssätt som är lämpligt för att lösa uppgiften, passar väl ihop med Pólyas andra 

fas. Denna kompetensen utvecklas genom att arbeta med nya, såväl som gamla, strategier 

(Schoenfeld 1992). Lester (1988) menar att denna kompetens kan utvecklas genom att 

läraren synliggör strategin i diskussioner efter arbetet. 

 

2.3.2 Matematiska förkunskaper, komplement till den tredje fasen 

För att komplettera den tredje fasen benämner Schoenfeld (1992) kompetensen 

matematiska förkunskaper. Dessa inkluderar bland annat begrepp och algoritmer. Utan 

dessa klarar inte eleven av att genomföra de operationer problemlösningsuppgifter kräver. 

Lester (1988) kallar denna kompetens för kunskap och användande, men de kan ses som 

helt synonyma. Lester (1988) skriver att denna kompetens utvecklas då undervisningen 

är engagerande för eleverna.  

 

2.3.3 Metakognition, komplement till den fjärde fasen 

Den kompetens som kan ställas tillsammans med Pólyas fjärde fas är metakognition, det 

innefattar förmågan att tänka runt sitt eget tänkande (Schoenfeld 1992). Schoenfeld 

(1992) menar att eleven måste förstå sig på sina egna tankegångar och kunna analysera 

dem. För att utveckla denna kompetens förespråkas en metod där läraren ställer frågor 

som uppmuntrar eleven att reflektera runt sitt tänkande och på så vis synliggöra det. Lester 
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(1988) å andra sidan kallar denna kompetens för kontroll. Lesters begrepp innefattar 

snarlikt innehåll från fas två, tre och fyra, nämligen hur man planerar, utvärderar och styr 

sitt tänkande.  

 

2.3.4 Ytterligare kompletement till problemlösningsschemat 

Både Lester (1988) och Schoenfeld (1992) beskriver kompetensen beliefs and affects. 

Den handlar dels om elevens självbild men också om elevernas bild av matematik som 

fenomen. De menar att elevernas syn på sig själva och sina förmågor, samt synen på vad 

som är matematik och hur det utövas, är en avgörande faktor för hur framgångsrika 

problemlösare eleverna är. Det finns däremot ingen utstakad väg för hur arbetet ska 

bedrivas för att träna denna kompetens (Lester 1988). Häggblom (2013) skriver att 

framgång i matematik är nyckeln till att förbättra sin syn på matematik. 

 

2.4 Lyckad problemlösning 

Problemlösning är svårt att undervisa om (Lester 1988). Många elever får för lite av både 

kvalitativ och kvantitativ undervisning. Lester har i sin forskning sammanfattat fyra 

huvudprinciper som de viktigaste vid undervisning av problemlösning. Den första är att 

eleven måste få möjlighet att träna och lösa många matematiska problem. Den andra 

handlar om att problemlösningsförmågan tar lång tid att utveckla. Den tredje är ett 

samspel mellan elever och lärare, där läraren måste indikera att problemlösning är 

betydelsefullt för eleverna. I den fjärde menar Lester att elever gynnas av systematisk 

undervisning. Med systematisk problemlösning förespråkar han att undervisningen bör 

följa ett program bestående av tre punkter. Dessa tre programpunkter är lämpligt innehåll, 

undervisningsstrategier samt genomförande (Lester 1988). 

 

Häggblom benämner utvärderingar som en faktor som torde vara avgörande för en 

framgångsrik problemlösning (2013). Genom muntliga utvärderingar får läraren insyn i 

elevernas tankegångar och får därmed större underlag att anpassa undervisningen efter 

elevens behov.  

 

Lester (1988) lyfter tankar om hur lärare bör agera före, under och efter lektionen för att 

ge eleverna störst möjlighet att utvecklas som problemlösare. Lektionen bör innefatta 

genomgång av strategier, upprepat arbete med uppgifter som kräver samma strategier 

samt att eleverna får möjlighet att skapa liknande uppgifter på egen hand (Lester 1988). 

Lester (1988) sammanfattar en lista över hur läraren ska arbeta under lektionen för att 

skapa ett så framgångsrikt problemlösningsklimat som möjligt. Denna lista benämns även 

av Häggblom (2013) som en bra mall att följa. 

 

Före problemlösningen borde läraren visa vikten av att läsa problemlösningsuppgiften 

noggrant. Det är viktigt att ta fram den information som är viktig för problemet i fråga, 

vilket kan göras genom att ställa frågor till uppgiften. Sedan uppmuntras eleverna att 

komma på förslag till hur uppgiften ska kunna lösas. Då ska läraren vara uppmuntrande 

och försöka få fram en mångfald av idéer (Lester 1988). 

 

Under problemlösningen bedöms eleverna formativt, läraren kan stötta eleverna genom 

att ställa frågor till dem (Lester 1988). Det är viktigt att stötta elever innan de upplever 

frustration över problemet. Läraren bör uppmuntra eleverna till noggranhet och att 

kontrollera sina beräkningar.  

 

Efter problemlösningen bör läraren föra en diskussion om problemet. Lester (1988) 

skriver att elevers möjliggheter till lärande ökar då läraren visar hur strategin kan 
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användas på andra, liknande problem. Det är även viktigt att peka på delar av 

informationen som återfinns i problemet för att synliggöra det som inte är intressant för 

problemets lösning (Lester 1988). 

 

2.5 Språkets betydelse 

Problemlösningsuppgifter kräver en god språklig färdighet hos eleverna (Möllehed 2001). 

Det handlar både om att kunna tolka och förstå uppgifter samt att diskutera och resonera 

kring dem (Häggblom 2013, Taflin 2007). 

 

Textuppgifter inom matematik innehåller ofta ett språk som är specifikt för matematiken 

och som inte används i elevernas vardagsspråk (Häggblom 2013). Därför måste eleven 

ha ett ämnesrelevant vokabulär (Skolverket 2012). Som matematiklärare krävs således en 

god förståelse för språket i undervisningsämnet. Då problemlösning benämns i Lgr 11 

som en förmåga vars syfte är att vara användbart i det vardagliga livet (Skolverket 2016), 

krävs en kännedom av både vardagsspråk och matematiskt språk. Ord och termer från de 

båda språken måste kunna översättas och appliceras på såväl verkliga som matematiska 

sätt (Skolverket 2012). 

 

2.6 Problemlösningens fallgropar 

Inom problemlösning finns det vissa fallgropar som olika författare lyfter fram. Dessa har 

sammanfattats med hjälp av underrubrikerna Språkliga fallgropar, Organisatoriska 

fallgropar, och Kognitiva fallgropar.  

 

2.6.1 Språkliga fallgropar 

För de flesta finns det stereotypa matematiska textuppgifter (Marton & Booth 2000). 

Orden och layouten är formade på ett sätt som gör att lösningsmetoden till uppgiften kan 

identifieras snabbt. Det som främst skiljer dessa textuppgifter 

från  problemlösningsuppgifter är att problemlösningsuppgifter ofta inte följer den givna 

mallen (Marton & Booth 2000). Läsförmågan lyfts fram av Möllehed (2001) som den 

mest avgörande faktorn relaterat till elevers misslyckande med problemlösning. Språket 

i texten gör det svårt för eleverna att läsa in vad som står i uppgiften och hur den ska 

tolkas (Möllehed 2001). 

 

För att synliggöra orsaken till elevernas problematik i matematik granskar Häggblom 

felsvar på textuppgifter i sin undersökning från 2000. Hon kommer fram till att 

feltolkningar av texten i textuppgifter är en vanlig orsak till svårigheter för eleverna. Då 

de misslyckas med att förstå innehållet utförs inte uträkningarna korrekt (Häggblom 

2000).  

 

2.6.2 Organisatoriska fallgropar 

Schoenfeld (1992) beskriver att svårigheter i problemlösning ofta är förknippade med 

läraren. Han menar att det är svårt att arbete efter Pólyas modell eftersom läraren sätts i 

en ansträngd situation. Läraren måste överväga elevernas strategier för att veta om de 

fungerar eller vad som fattas. Om något fattas måste läraren rycka in för att stötta eleverna 

utan att leda dem till svaret. Schoenfeld (1992) beskriver lärarens situation som en svår 

situation av ovetande. Vidare hävdar han att riktig problemlösningsundervisning är lika 

krävande för lärare som elev.  
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2.6.3 Kognitiva fallgropar 

Enligt Häggblom (2013) har lågpresterande elever svårigheter med 

problemlösningsuppgifter, hon skriver att eleverna helt sonika får svårt att hitta 

lösningarna till problemen. Pólya (1957) presenterar tanken att det är den naturligt 

invecklade processen i att lösa en problemlösningsuppgift som skapar svårigheter för 

elever. Problemlösning kräver ofta att eleverna tar sig igenom ett visst antal faser för att 

finna en lösning. Dessa faser kan involvera både ny och gammal kunskap vilket gör 

uppgiften mer kognitivt krävande. Möllehed (2001) menar likt Pólya att 

problemlösningsprocessen och dess många steg är en vanlig fallgrop. 

 

Problemlösning består av flera steg och involverar många olika procedurer och 

kunnanden (Lester 1988). Först måste eleven förskaffa sig ett visst kunnande som enligt 

Lester (1988) är fakta, algoritmer, strategier samt kännedom om problemtyper. Dessa 

kunnande måste sedan kombineras och struktureras för att ett resultat ska kunna 

frambringas. Då eleven stöter på ett problem är det sannolikt, och lämpligt, att inte all 

kunskap som krävs för att lösa problemet redan är utvecklat. För att kunna lösa problemet 

måste eleven således använda sina tidigare kunskaper på ett sätt som gör att de 

kompenserar bristerna. Denna anpassning är nödvändig för att lyckas, och en potentiell 

fallgrop (Lester 1988). 
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3 Teoretisk utgångspunkt 
Som teoretisk utgångspunkt används ett urval av begrepp från tidigare forskare inom 

problemlösning samt utdrag från variationsteorin. Begreppen i kapitlet återfinns i det 

ramverk som konstruerats för datainsamlingen. Ramverket delas in i tre delar, en för varje 

frågeställning. Nedan följer en redogörelse för de begrepp som är relevanta för respektive 

frågeställning. 

 

3.1 Kategorisering av problemlösningsuppgifter 

För att sortera de olika problemlösningsuppgifterna har fyra kategorier valts, dessa 

kategorier är: Textuppgifter, Rutinuppgifter, Rika problem samt Övriga problem. 

Definitionerna av de olika kategorierna finns beskrivna i detta kapitel. 

 

3.1.1 Olika benämningar på uppgifterna 

Textuppgifter är textbaserade matematiska uppgifter där abstrakta siffror har ersatts med 

föremål och/eller händelser. För att eleven ska kunna lösa en Textuppgifter krävs det att 

eleven tolkar och översätter språket till en matematisk uppgift. Textuppgifter kan vara av 

varierande svårighet och involvera ett eller flera räknesätt (Skolverket 2014).   

 

Rutinuppgifter är uppgifter som eleverna förväntas lösa med hjälp av tidigare förvärvad 

kunskap som har presenterats av läraren eller i boken (Skolverket 2014). Eleverna ska ges 

möjlighet att lära sig att känna igen specifika uppgiftstyper och hur man löser dem. 

Rutinuppgifter kan också ha en skiftande svårighetsgrad och innehålla ett eller flera 

räknesätt (Skolverket 2014).  
 

3.1.2 Rika problem och Övriga problem 

Taflin (2007) har sammanfattat forskning och kommit fram till ett definitionsverktyg 

bestående av sju kriterier ett problem måste uppfylla för att kunna kallas för ett Rikt 

problem. Rika problem är uppgifter som i en viss situation uppfyller de sju kriterierna i 

definitionen. De kan vid andra situationer klassas som Övriga problem. Förändringen 

mellan Rika och Övriga problem är ständigt fluktuerande och kan ändras beroende på 

olika faktorer. Ett exempel på en sådan faktor är då ett problem inte introducerar till ett 

nytt område, vilket kan bero på att den som genomför problemet redan behärskar det nya 

området uppgiften gränsar till (Taflin 2007). Nedan följer de sju kriterierna i Taflins 

definitionsverktyg. 

 

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer (Taflin 2007:11). Ett 

exempel på en matematisk idé är den kommutativa lagen. 

 

2. Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det 

(Taflin 2007:11). För att en uppgift ska bli enklare att förstå kan den presenteras i 

olika representationsformer. Enligt Taflin (2007) kan olika representationsformer 

komplettera varandra och göra uppgiften möjlig för alla att arbeta med.  

 

3. Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid 

(Taflin 2007:12). För att ett problem ska kunna uppfylla detta kriterium måste 

uppgiften observeras i en verklig undervisningssituation (Taflin 2007).  

 

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer (Taflin 2007:12). De tre kriterier i Taflins (2007) punkt fyra är 
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enligt henne sammanhörande och bildar tillsammans en helhet. Ett exempel på hur 

de kan höra samman är att en uppgift som kan lösas med både tabeller och 

gissning/kontroll ger upphov till olika matematiska idéer och representationer.  

 

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas 

skilda lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer (Taflin 

2007:12). För att uppfylla detta kriterium ska uppgiften bidra till att eleverna kan 

välja strategi utifrån sina personliga förkunskaper (Taflin 2007). En elev kan till 

exempel använda upprepad addition istället för multiplikation. 

 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare (Taflin 2007:12). Problemet kan 

fungera som brygga mellan både matematiska idéer och matematiska områden. En 

uppgift ska till exempel kunna synliggöra sambandet mellan addition och 

multiplikation och på så sätt bilda en brygga mellan de matematiska områdena. 

Brobyggande uppgifter används för att leda uppgiftslösaren till olika matematiska 

områden och idéer. Det gäller att läraren har god kompetens inom problemlösning 

och använder elevsvaren som startpunkt för nya områden och idéer (Taflin 2007).   

 

7. Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta 

problem (Taflin 2007:12). Då en ny uppgift formuleras ska den matematiska idéen 

föras över samtidigt som andra delar kan bytas ut.  

 

Syftet med att ta reda på om ett problem är Rikt eller inte är för att kunna identifiera vilka 

matematiska kunskaper som får möjlighet att framträda i arbetet med uppgiften (Taflin 

2007). Häggblom (2013) hävdar att Rika problem stöder elevernas matematiska 

utveckling och att Taflins sju kriterier kan fungera som riktlinjer för att rama in det 

perfekta problemet. Potentialen i ett problem som kan fungera som en brobyggare till 

andra, nya, matematiska idéer anses särskilt utvecklande (Häggblom 2013). 

 

3.2 Vilka faser i problemlösningsprocessen kan utvecklas 

För att analysera vilka möjligheter det finns för eleverna att utveckla de olika faserna i 

problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifter i läroböckerna 

undersöks hur uppgifter samspelar med Pólyas problemlösningsschema. Även de delar 

utav Lester och Schoenfelds kompetenser som relaterar till respektive fas undersöktes i 

förhållande till uppgifterna. För att vara en problemlösare krävs det att behärska samtliga 

faser (Pólya 1957). Lesters och Schoenfelds kompetenser är ett komplement som både 

förstärker och förtydligar vad som innefattas av de olika faserna.  

 

3.2.1 Fas 1  

I den första fasen krävs att eleverna förstår problemet. Uppgiftens direktiv ska vara 

lättolkade och inte ge upphov till missförstånd (Pólya 1957). Fokus läggs även på att 

bedöma om uppgiften är guidande men inte avslöjande. Tid är en viktig faktor för att 

eleverna ska förså problemet (Pólya 1957).   

 

3.2.2 Fas 2 och problemlösningsstrategier 

I den andra fasen gör eleverna upp en plan. Då krävs det att de kan dra sig till minnes av 

andra, liknande problem och hur de löstes (Pólya 1957). Det är intressant för 

undersökningen att undersöka hur mycket utrymme som ges för eleverna att själva 

komma fram till en strategi. Både Lester (1988) och Schoenfeld (1992) förespråkar att 

eleverna ska träna ofta såväl som med många olika problemlösningsuppgifter. 
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3.2.3 Fas 3 och matematiska förkunskaper 

I den tredje fasen genomför eleverna sin plan, då krävs det att de klarar av att hantera det 

matematiska innehållet (Lester 1988, Schoenfeld 1992). Genom arbetet finns även 

möjlighet för färdighetsträning för eleverna. För undersökningen är det intressant att 

undersöka vilka matematiska förkunskaper som problemlösningsuppgifterna möjliggör 

för eleverna att utveckla. Vidare undersöks om frågan är elevnära, eftersom det ökar 

motivationen för eleverna (Pólya 1957). 

 

3.2.4 Fas 4 och metakognition 

I den fjärde fasen ser eleverna tillbaka på sin uträkning och gör en rimlighetsbedömning 

(Pólya 1957). Detta fordrar kompetensen metakognition. Denna kompetens är enligt 

Schoenfeld (1992) viktig för att både vara en framgångsrik problemlösare men framförallt 

också för att kunna utvecklas till en bättre problemlösare. För undersökningen är det 

intressant att se i vilken utsträckning eleverna tillfrågas hur de kom fram till sitt svar.  

 

3.3 Vilka matematiska kunskaper kan utvecklas 

För att undersöka vilka matematiska kunskaper eleverna kan utveckla då de arbetar med 

problemlösningsuppgifterna i de båda lärböckerna används olika begrepp i analysen. Ur 

variationsteorin kommer begreppen lärandeobjekt, lärandemål, kritiska aspekter och 

variationsmönster att användas. Utöver dessa begrepp beskrivs vilka kunskapskrav ur Lgr 

11 som relaterar till problemlösning. 

 

3.3.1 Lärandeobjekt och lärandemål 

Lärandeobjektet är den valda förmågan som tränas och har valts i relation till det 

lärandeinnehåll som lärs ut (Magnusson & Maunula 2011). Lärandeobjektet är objektivt 

och får olik innebörd beroende på hur det tolkas (Marton & Booth 2000). Frågor lärare 

kan ställa sig för att specificera lärandeobjektet är “vad är det vi vill att våra elever ska 

lära sig och vad innebär det att kunna det” (Magnusson & Maunula 2013:84). Enligt Lo 

(2014) fokuserar lärandeobjekt på startprocessen i lärande och att det är föränderligt under 

arbetets gång.  

 

Lärandemål är, till skillnad från lärandeobjekt, ett oföränderligt mål i undervisningen som 

kan relateras till kunskapskraven (Wernberg 2009). En annan skillnad är att lärandemål 

är ett korrekt svar, samtidigt som ett lärandeobjekt kan innefattas av både ett korrekt och 

ett felaktigt svar (Wernberg 2009). Wernberg (2009) förklarar att inom variationsteorin 

kan lärandeobjektet ses som ett steg i ledet mot lärandemål. Detta eftersom ett felaktigt 

svar kan vara begynnelsen till ett korrekt svar. Lo (2014) menar att lärandemål i 

läroplanen används som referenser för undervisningen. På så vis har undervisningen 

tydligt utstakade mål som eleverna ska kunna uppnå genom undervisningen. Därför är 

det intressant att undersöka lärandemålen i studien. 

 

3.3.2 Kritiska aspekter 

Marton (2015) skriver att kritiska aspekter är det okända en elev behöver lära sig för att 

förstå ett innehåll. Magnusson & Maunula (2011) åsyftar att det är skillnaden mellan 

lärarens korrekta och elevernas felaktiga tankesätt som utgör de kritiska aspekterna. Om 

läraren kan brygga den skillnaden kan eleven tillgodogöra sig kunskapen. Med vetskapen 

om att det är varje enskild elevs uppfattning i kontrast till lärarens som utgör kritiska 

aspekter menar Magnusson & Maunula (2011) att det skulle kunna finnas lika många 

kritiska aspekter som elever. Däremot hävdar de att elever vanligtvis har liknande 
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feluppfattningar. Det innebär att läraren kan utgå ifrån generella kritiska aspekter i sin 

undervisning för att på så vis undvika de vanligaste fallgroparna (2011). 

  

3.3.3 Variationsmönster 

Ett viktigt begrepp inom variationsteorin är variationsmönster. Det är ett fenomen då 

innehållet i undervisningen varieras för att synliggöra kritiska aspekter (Lo 2014). Då 

kritiska aspekter synliggörs skapas möjligheter för elevers lärande. Därmed är det 

intressant att undersöka hur variationsmönster förekommer i läroböckerna, då dessa 

bidrar till att eleverna kan tillgodogöra sig innehållet. Enligt Magnusson & Maunula 

(2011) finns det två former av variationsmönster som är grundläggande inom 

variationsteorin, separation och fusion.  

 

Separation innebär att en aspekt av ett lärandeobjekt separeras och varieras samtidigt som 

annat hålls konstant. Denna variation kan ske på två sätt och delas in i två underkategorier 

till separation, kontrast och generalisering (Magnusson & Maunula 2011), som följer 

nedan. 

 

 
Figur 1. Uppgiften visar kontrast (Falck, Picetti & Sundin 2017:98) 

 

För att demonstrera vad någonting är visar man vad det inte är (Magnusson & Maunula 

2011). I exemplet ovan kan eleven välja olika sätt att lösa uppgiften på, exempelvis att 

skapa figurerna och vika ihop dem för att kontrollera om det går. Eleven kan lära sig vilka 

kriterier figurerna behöver uppfylla för att kunna skapa en kub genom att urskilja 

skillnaden mellan de figurer som går att vika ihop, med figuren som inte går att vika ihop.  

 

 
Figur 2. Uppgiften visar generalisering (Falck, Picetti & Sundin 2017:66) 

Generalisering innebär att en dimension varieras samtidigt som annat hålls konstant 

(Magnusson & Maunula 2011). I uppgiften ovan är summan 750kr konstant samtidigt 

som eleven generaliserar de olika valörerna och dess värde för att skapa olika 

kombinationer av termer.  

 

En annan form av variation är fusion. Det är då flera olika aspekter av ett objekt varieras 

samtidigt som de kritiska aspekterna hålls konstanta (Magnusson & Maunula 2013). 

Fusion kan användas i den inledande fasen av inlärning, men lämpligtvis inte fristående 

från annan variation, till exempel kontrastering (Magnusson & Maunula 2013).  
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För att gestalta fusion i problemlösning används två egenkomponerade uppgifter. Dessa 

båda uppgifterna har olika sammanhang men gemensamma kritiska aspekter.  

 

 
Figur 3. Exempel på fusion (Skapad av Rasmus Pettersson & Stefan Barath) 

I exemplen ovan varieras sammanhang, personer och enheter, däremot återstår 

grundprincipen i uppgifterna. Den kritiska aspekten som behålls är att den återstående 

delen av totalen utgörs de två obekanta delarna och att storleken på dessa kan variera.  

 

3.3.4 Arbetssätt med uppgifterna   

EPA-modellen är ett arbetssätt och betyder ensam, i par, och sen alla (från engelska Think 

– Pair – Share). Detta arbetssätt består utav tre olika faser (Lyman 1981). Den första är 

att ensam begrunda uppgiften under en begränsad tidsperiod. Sedan får eleverna diskutera 

sina metoder och idéer i par. Avslutningsvis diskuteras dessa idéer i helklass. Tanken med 

arbetssättet är att förbättra elevernas kommunikationsförmåga och skapa möjligheter för 

samtliga elever att delta i undervisningen (Lyman 1981). 
 

3.3.5 Kunskapskraven relaterade till problemlösning i Lgr 11 

Ett av de styrdokument som lärare måste förhålla sig till i sin undervisning är Lgr 11 

(Skolverket 2016). I Lgr 11 står det förutom syfte och centralt innehåll även mer konkreta 

kunskapskrav, vilka läraren ska utgå ifrån vid betygssättning (Skolverket 2016). De 

uppspaltade kunskapskraven som återfinns i punktlistan nedan kan relatera till arbete med 

problemlösningsuppgifter. 

 

 Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer  

 Eleven kan välja och använda strategier och metoder med viss 

anpassning till problemets karaktär 

 Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett fungerande sätt  

 Eleven för resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen  

 Eleven kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt 

 Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar 

det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett fungerande 

sätt  

 Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska 

uttrycksformer på ett fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven 

växla mellan olika uttrycksformer 

 Eleven kan föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till 

varandra 

 Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett 

fungerande sätt  

Hanna ska bygga ett staket som är 18m och 50cm långt. Det består av tre 

färdigbyggda delar. En del är 7m och 38cm lång. Hur långa kan de andra 

delarna vara? Ge minst två förslag. 

 

Adam betalade 54kr när han köpte frukt. Han köpte bananer för 25kr. Han 

köpte även clementiner och äpplen. Hur mycket kan clementinerna och 

äpplena ha kostat? Ge minst två förslag. 
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 Eleven använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra 

matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget 

 I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska 

resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta 

matematiska argument på ett sätt som till del för resonemangen framåt 
      

    (Skolverket 2016:51-52) 
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4 Metod 
I metodavsnittet beskrivs studiens tillvägagångssätt. Avsnittet delas in i följande 

underkategorier: Val av litterära källor, Val av teorier, Val av läroböcker, Val av 

uppgifter, Databearbetning, Etiska övervägande samt Upplägg av läroböckerna.  

 

4.1 Val av litteratur 

Vid denna studie framkom primärdata både genom literatursökningar och närmare 

fördjupning av sekundärdata. För att hitta lämpliga litterära källor till studien har en 

litteratursökning i Libris och DiVA gjorts. Detta efter att sökord som grundar sig på 

problemlösning formulerats. Att ringa in ämnesrelevanta ord och grunda sin sökning på 

dessa är ett bra tillvägagångssätt enligt Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström (2013). 

Sökstrategierna har även grundat sig i att titta på liknande undersökningar och genom 

detta har författare i form av referenser trätt fram. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) 

skriver att en studie vanligtvis tar sin grund i att man skaffar sig en överblick av 

sekundärdata som finns inom området.  

 

4.2 Val av teorier 

Teorierna som användes i studien har vuxit fram allt eftersom kunskapen kring 

problemlösning ökade. Det teoretiska urvalet gjordes inte utifrån några individer utan från 

det fenomen som valdes, problemlösning. Enligt Eriksson Barajas, Forsberg & 

Wengström (2013) är detta ett tillvägagångssätt som passar bra då ett fenomen vill belysas 

ur olika synvinklar. Från utgångspunkten problemlösning framkom teorier främst av 

Pólya, Schonefeld, Lester och Taflin. Anledning till valet grundar sig i att de belyser olika 

delar av problemlösning från olika synvinklar. Detta skapade en bredare spännvidd när 

uppgifterna undersöktes.  

 

Taflins och Skolverkets definitioner användes för att bestämma huruvida ett problem kan 

klassas som en Textuppgift, Rutinuppgift, Rikt problem eller Övrigt problem. Från Pólya 

kom problemlösningsschemat som beskriver de olika faserna som behandlas i 

problemlösning. Schoenfeld och Lester bygger vidare på Pólyas problemlösningsschema 

och bemnämner kompetenser som är centrala vid problemlösning. Dessa vävdes samman 

med Pólyas problemlösningsschema för att ge mer vikt och nyans till analysen.  

 

För att skapa en tydligare bild av hur uppgifterna i läroböckerna bidrog till utvecklandet 

av elevernas matematiska kunskaper har variationsteorin använts. Inom variationsteorin 

har begreppen kritiska aspekter, lärandemål, variationsmönster valts ut som passande för 

studien. Även kunskapskraven i Lgr 11 användes eftersom det är den måttstock som 

används i praktiken. 

 

4.3 Val av läroböcker 

Denscombe (2009) skriver att det finns inslag av bekvämlighetsurval i de flesta 

forskningsprocesser, så var fallet även i gällande studie. Ett bekvämlighetsurval innebär 

att urvalet sker utifrån en bekvämlighetsaspekt, till exempel vad som finns lättillgängligt. 

Inledningsvis diskuterades vilka läroböcker som upplevts som vanligt förekommande i 

närområdet. Diskussionen grundades i sporadiska observationer som gjorts under såväl 

VFU-perioder som tillfälliga vikariat i närområdet. Efter diskussionen kontaktades 

ansvariga förlag, Sanoma Utbildning AB samt Gleerups Utbildning AB. Eftersom de 

visade stort tillmötesgående, både gällande att låta sina läroböcker analyseras och att 
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tillhandahålla läroböcker med tillhörande lärarhandledningar, fanns ingen anledning att 

söka sig vidare. Inom förlagens register föll valet på läroböckerna Matte Direkt Borgen 

4A och Prima Formula 4, då intresset primärt handlade om att se hur problemlösning 

introduceras i början av mellanstadiet. 

 

4.4 Val av uppgifter 

De uppgifter som valdes ut till studien är uppgifter som i läroböckerna har kategoriserat 

som problemlösningsuppgifter. Genom denna avgränsning blev det 51 uppgifter från 

Matte Direkt Borgen 4A och 46 uppgifter från Prima Formula 4 som blev aktuella för den 

första frågeställningen. För den andra och tredje frågeställningen valdes uppgifter som 

ansågs generera mest värdefull data. Ett sådant urval kallas för ett subjektivt urval 

(Denscombe 2009). Bilderna som gestaltar exempeluppgifterna i arbetet är återgivna med 

vederbörligt tillstånd av Sanoma Utbildning AB samt Gleerups Utbildning AB.  

  

4.5 Databearbetning 
För att analysera de olika uppgifterna i läroböckerna sattes ett ramverk ihop. Ramverkets 

syfte var att bryta ner uppgifter i ett resultat för att besvara de olika frågeställningarna. 

Vid de tre olika underrubrikerna finns frågeställningarna representerade samt de delar av 

ramverket som berör frågeställningen. Ramverket består av egenkomponerade frågor med 

undantag för Taflins (2007) definitionskriterier för rika problem. 

 

4.5.1 Ramverk för kartläggning av vilka typer av problemlösningsuppgifter som 

förekommer i läroböckerna 

Syftet med frågeställningen var att kartlägga vilka typer av problemlösningsuppgifter som 

förekommer i läroböckerna. För att kunna göra det undersöktes uppgifter som i böckerna 

benämns som problemlösningsuppgifter. I resultatet presenterades uppgifterna från 

läroböckerna i en tabell där de delades in i fyra kategorier, Textuppgifter, Rutinuppgifter, 

Rika problem samt Övriga problem. 

 

För att identifiera Textuppgifter och Rutinuppgifter användes definitioner av Skolverket. 

För att ringa in Rika problem användes Taflins sju definitionskriterier från teoriavsnittet. 

Däremot modifierades de genom att det tredje kriteriet, ”problemet ska upplevas som en 

utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid” (Taflin 2007:12), bortskrevs. Detta 

eftersom det måste ses som subjektivt huruvida någonting är utmanande eller inte (Boesen 

2006). De uppgifter som inte passade in i någon av de andra benämns som Övriga 

problem. 

 

Följande fråga användes i ramverket för att besvara frågeställningen: 

 

- Hur kan de uppgifter som läroböckerna benämner som problemlösningsuppgifter 

fördelas i kategorierna Textuppgifter, Rutinuppgifer Rika problem och Övriga 

problem? 

 
4.5.2 Ramverk för undersökning av vilka möjligheter det finns för eleverna att 
utveckla de olika faserna i problemlösningsprocessen vid arbetet med 
problemlösningsuppgifter 

För att analysera vilka möjligheter det finns för eleverna att utveckla de olika faserna i 

problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifterna i läroböckerna, 

undersöktes hur uppgifterna samspelar med Pólyas problemlösningsschema samt de delar 

utav Lesters och Schoenfelds kompetenser som relaterar till respektive fas. Detta var av 
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vikt eftersom det, enligt Pólya (1957), krävs att en problemlösare behärskar samtliga 

faser. Lesters (1988) och Schoenfelds (1992) kompetenser är ett komplement som både 

förstärker och förtydligar vad som innefattas av de olika faserna.  

 

Följande frågor användes i ramverket för att besvara frågeställningen: 

 

- Vad säger lärarhandledningen? 

- På vilket sätt samspelar uppgiften med Pólyas fas 1? 

- På vilket sätt samspelar uppgiften med Pólyas fas 2 och 

problemlösningsstrategier? 

- På vilket sätt samspelar uppgiften med Pólyas fas 3 och matematiska 

förutsättningar? 

- På vilket sätt samspelar uppgiften med Pólyas fas 4 och metakognition?  

 

4.5.3 Ramverk för undersökning av vilka matematiska kunskaper eleverna kan 

utveckla då de arbetar med problemlösningsuppgifter 

Innehållet i böckerna utgörs av specificerade likväl som ospecificerade lärandeobjekt. 

Med tidigare nämnd kunskap om kritiska aspekter, utgör de skillnaden mellan vad 

eleverna redan kan och lärandemålen i uppgifterna. När eleverna uppfyller uppgifternas 

lärandemål är detta kunskapsvakuum bryggat och de kritiska aspekterna förstådda. 

Lärandemål för uppgifterna har i undersökningen bestämts. För att se hur läroböckerna 

underlättar för eleverna att lära sig lärandemålet kartlades vilka variationsmönster som 

förekom mellan de olika uppgifterna och vilka kritiska aspekter som kunde urskiljas.  

 

För att ta reda vilka matematiska kunskaper eleverna kan utveckla undersöktes med vilka 

instruktioner uppgifterna kommer och hur lärarhandledningarna stödjer läraren i arbetet. 

Detta är viktigt eftersom lärarens roll och inblandning möjliggör för ett flerdimensionellt 

lärande. Studien innefattade även att undersöka vilka kunskapskrav som går att bedöma i 

arbetat med problemlösningsuppgifterna. 

 

Följande frågor användes i ramverket för att besvara frågeställningen: 

 

- Vad är uppgiftens lärandemål? 

- Vilka variationsmönster kan urskiljas mellan uppgifterna? 

- Vilken/vilka vanliga kritiska aspekter strävar uppgiften efter att synliggöra? 

- Med vilka instruktioner kommer uppgifterna? 

- På vilket sätt utvecklas eleven i förhållande till målen i Lgr 11? 

 

4.6 Etiska övervägande 

För denna studie var det största etiska övervägandet objektivitet till de läroböcker som 

valts för analysen. Studien krävde även att ett källkritiskt förhållningssätt används vid 

hanteringen av information samt en korrekt referering. Enligt APA-manualen är det 

viktigt att tydligt påvisa vilka segment i en studie som är baserade på egna tankar och 

vilka resultat och texter som härrör från andra författare (American Psychological 

Association, Stukát 2005). Studien förutsätter en förtrogenhet med tonsättande forskning 

inom området då den är baserad på tidigare forskning (Denscombe 2013). 

 

4.7 Upplägg av läroböckerna 

I avsnittet behandlas de två olika läroböckernas struktur. Avsikten var att ge läsaren en 

bild av hur böckerna i stora drag är strukturerade. 
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4.7.1 Matte Direkt Borgen 4A 

Läroboken består av fem kapitel där varje kapitel innefattar enskilda eller nära besläktade 

matematisk områden. De fem kapitlen är taluppfattning, addition och subtraktion, 

geometri, multiplikation och division samt tabeller och diagram. 

 

Varje kapitel börjar med en bild där det finns diskussionsfrågor kopplade till kapitlet. På 

bilden presenteras också de mål och begrepp som är kopplade till kapitlet. Varje kapitel 

är designat efter det format som beskrivs i figur 4 nedan.  

 

 
Figur 4. Upplägg av Matte Direkt Borgen 4A (Falck, Picetti & Sundin 2017:3) 

 

Detta format börjar med Borggården som är kapitlets grundkurs, där får eleverna arbeta 

mot de mål som finns utsatta för kapitlet. Det innehåll som tränas i Borggården ska ge 

eleverna kunskap i förhållande till kunskapskraven i Lgr 11. När Borggården är avslutad 

gör eleverna en diagnos som visar om de har nått målen i kapitlet eller ej. Klarar inte 

eleverna diagnosen rekommenderas de att arbeta vidare med uppgifterna i 

Rustkammaren. Där finns det mest grundläggande innehållet från kapitlet ackompanjerat 

av enkla förklaringar. Klarar eleverna diagnosen rekommenderas de fortsätta till avsnittet 

Tornet där uppgifterna ämnar fördjupa kunskaper rörande kapitlets innehåll.  

 

Efter Tornet och Rustkammaren finns en sammanfattning, där får eleverna göra en 

utvärdering med möjlighet till reflektion och kontroll av kapitlets mål. I slutet av varje 

kapitel finns en del som kallas Utmaningen, där får eleverna arbeta med 

problemlösningsuppgifter som är kopplade till kapitlets innehåll. Utmaningen kan även 

användas som en fristående del, frånställt bokens progression, om läraren anser det 

lämpligt (Falck & Picetti 2017). Utmaningen är den del som undersökningen främst riktat 

sig mot.  
 

4.7.2 Prima Formula 4  

Läroboken har sex kapitel. De olika kapitlen är indelade i tre delar, Bygg förståelse, 

Använd strategier och förmågor samt Reparera/Utveckla. Kapitel ett och två, tre och fyra 

samt fem och sex har gemensamma repetitionsavsnitt. Utöver kapitlena finns det i slutet 

av boken extrauppgifter samt en begreppslista.  
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Varje kapitel börjar med en bild och en introduktion till kapitlet. Vid denna del får 

eleverna ta del av introducerande diskussionsuppgifter samt lärandemål och begrepp för 

kapitlet. På de inledande sidorna i varje kapitel förekommer det gemensamma aktiviter. 

Aktiviteterna är lämpade för arbete i helklass och eleverna uppmuntras använda konkret 

material för att lösa uppgifterna.  

 

Efter den gemensamma delen och aktiviteterna kommer en problemlösningsdel där 

eleverna får träna strategier och metoder. Den nästkommande delen heter Tänk efter och 

ämnar utveckla tankar och förmågor. Efter dessa delar kommer en diagnos som är riktad 

mot de inledande målen.  

 

Beroende på hur det går på diagnosen avancerar eleven till spår 1 eller spår 2. Spår 1 är 

den del där eleven får möjlighet att repetera och reparera. Vid spår 2 får eleven 

vidareutveckla sina kunskaper rörande kapitlets tematik. Till sin hjälp har varje kapitel en 

elevwebb där det bland annat finns filmer som förklarar olika segment i varje kapitel. 
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5 Resultat och analys 
Detta kapitel är indelat i tre delar, en för varje frågeställning. Först presenteras resultatet 

av en lärobok, följt av en analys av resultatet. Sedan presenteras nästa bok följt av 

tillhörande analys. 

 

5.1 Vilka typer av problemlösningsuppgifter förekommer i Matte 

Direkt Borgen 4A respektive Prima Formula 4? 

 

5.1.1 Matte Direkt Borgen 4A 

 
Tabell 1. Tabell som visar hur problemlösningsuppgifterna i Matte Direkt Borgen 4A har 

fördelats. Fördelningen har skett med hjälp av de fyra underkategorierna Textuppgifter, 

Rutinuppgifter, Rika problem och Övriga problem. 

 
 

Av de uppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A, 

finner vi att fem stycken kan kategoriseras som Textuppgifter. Dessa uppgifter är 

textbaserade och abstrakta föremål har ersatts av verkliga föremål och/eller händelser. 

För att lösa uppgifterna måste eleverna översätta och tolka språket till en matematisk 

uppgift. Exemplet nedan är en Textuppgift där eleverna ska ge tre olika förslag på hur 

man kan dela upp 750 kr i sedlar och mynt. Uppgiften kräver att eleven tolkar och 

översätter uppgiftens delar mellan det matematiska och vardagliga språket. 

 

 
Figur 5. Exempel på en Textuppgift (Falck, Picetti & Sundin 2017:66) 
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Inom gruppen Rutinuppgifter finner vi 13 stycken uppgifter. Detta då uppgifterna följer 

givna mallar som presenterats av boken. Dessa mallar kan med enkelhet appliceras på de 

13 uppgifterna. Så är fallet i exemplet nedan.  

 

 
Figur 6. Exempel på Rutinuppgift (Falck, Picetti & Sundin 2017:48) 

 

Av de undersökta problemlösningsuppgifterna ur Matte Direkt Borgen 4A finner vi att 

12 stycken uppgifter uppfyller Taflins kriterier för att klassas som Rika problem. Ett 

exempel på ett Rikt problem ur boken är ”Arrax har en burk med skorpioner och 

kackerlackor i. De har sammanlagt 48 ben. Skorpioner har åtta ben och kackerlackorna 

sex ben. Hur många av varje djur är det i burken?” (Falck, Picetti & Sundin 2017:132). 

Problemet är lätt att förstå och kan lösas på olika sätt med olika representationer. 

Uppgiften kan också leda till att elever och lärare formulera nya intressanta problem. 

 

 
Figur 7. Exempel på ett Övrigt problem (Falck, Picetti & Sundin 2017:32) 

Inom gruppen Övriga problem finner vi 21 stycken uppgifter. Uppgifterna har vid 

undersökningen inte klassats som Rika problem då det inte uppnått samtliga kriterier i 

Taflins definitionsverktyg. Exemplet ovan är en uppgift som har klassats som ett Övrigt 

problem. Uppgiften kräver låg begreppskunskap och den kan lösas med hjälp av ett 

räknesätt med olika metoder, till exempel räkna i huvudet eller genom att använda konkret 

material. 

 

5.1.2 Analys av vilka typer av problemlösningsuppgifter som förekommer i Matte 

Direkt Borgen 4A 

Uppgiften som används som exempel på en Textuppgift klassificeras på detta vis eftersom 

den är formulerad på ett sätt där eleverna enbart behöver koda av vilka siffror som döljer 

sig bakom föremålen i uppgiften (Skolverket 2014). I begreppet sedlar döljer sig olika 

valörer som kan kombineras till summan. 

 

Exemplet på Rutinuppgift som används följer ett sedan tidigare presenterat upplägg och 

eleverna förväntas kunna lösa uppgiften med kunskap från kapitlet, vilket gör den till en 

Rutinuppgift (Skolverket 2014). 

 

Det exempel som lyfts fram som ett Rikt problem i resultatet uppfyller samtliga Taflins 

kriterier. Det introducerar till den matematiska idéen hur addition och multiplikation hör 

ihop. Uppgiften är lätt att förstå eftersom den har ett innehåll som eleverna känner igen 

(Taflin 2007). Beroende på elevernas förkunskaper kan problemet lösas genom att 

antingen göra en tabell. I tabellen varieras antalet djur och som påverkar mängden ben. 

Alternativt kan bilder på djuren ritas och benen räknas.  

 

Har olika strategier använts kan resonemang föras gällande strategiernas 

generaliserbarhet till andra problem. Vid en sådan diskussion kan problemet fungera som 

brobyggare för att introducera exempelvis ekvationer vilket kan passa på ett liknande 
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problem. Läraren kan även låta eleverna formulera liknande problem, innefattande andra 

djur (Taflin 2007). 

 

Det exempel på Övrigt problem som presenteras anses inte nå upp till Taflins kriterium 

att kunna lösas på olika sätt. Däremot är uppgiften formulerat på ett sätt som gör att det 

kan tolkas olika, vilket i så fall kan ge upphov till olika lösningar. Det är viktigt att ta 

hänsyn till att de problem som klassats som Övriga problem kan i andra kontexter klassas 

som Rika problem (Taflin 2007). Förändringen mellan Rika och Övriga problem är 

ständigt flytande och hur läraren väljer att använda uppgifterna bestämmer vilken 

kategori de hamnar i (Taflin 2007).  

 

5.1.3 Prima Formula 4 

 
Tabell 2. Tabell som visar hur problemlösningsuppgifterna i Prima Formula 4 har 

fördelats. Fördelningen har skett med hjälp av de fyra underkategorierna Textuppgifter, 

Rutinuppgifter, Rika problem och Övriga problem. 

 
 

Av de uppgifter som benämns som problemlösningsuppgifter i Prima Formula 4, finner 

vi att en uppgift kan kategoriseras som en Textuppgift. Uppgiften kräver att eleverna 

tolkar och översätter det vardagliga språket till ett matematiskt. Uppgiften som har 

klassats som en Textuppgift är: ”Hur många bullar och hur många barn? Om alla barn 

får 5 bullar var så blir det 3 bullar över. Om alla barn ska få 6 bullar var så saknas 2 

bullar.” (Sjöström & Sjöström 2016:205). 

 

Inom gruppen Rutinuppgifter finner vi 3 stycken uppgifter. En av dem ser ut så här: ”Vad 

ska stå i de tomma rutorna? 

 

   □□0 

∙     3 

                    = 690” 

(Sjöström & Sjöström 2016:205) 
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För att lösa uppgiften ovan förväntas eleverna använda någon av de metoder som har 

presenterats tidigare i kapitlet. En av metoderna som presenteras är att multiplikation kan 

kontrolleras med division.  

 

 

 
Figur 8. Exempel på ett Rikt problem (Sjöström & Sjöström 2016:85) 

12 av 46 uppgifter i Prima Formula 4 har goda förutsättningar att fungera som Rika 

problem. Uppgifterna är brobyggare mellan olika matematiska områden och möjliggör 

lösningar genom olika metoder. Exempelvis kan flertalet uppgifter användas som 

inledning till nya matematiska områden. Dessa uppgifter kan även användas som 

utgångspunkt för konstruktion av nya uppgifter vilka kan lösas med samma eller nya 

problemlösningsstrategier. Uppgifterna har en elevnära koppling och är lätt att förstå. 

Exemplet ovan uppfyller samtliga krav och klassas som ett Rikt problem.  

 

Majoriteten av uppgifterna, 30 av 46, har klassats som Övriga problem. Ett exempel på 

ett Övrigt problem är: ”Jag har 1500 meter till skolan. Hur många meter cyklar jag till 

och från skolan under en skolvecka?” (Sjöström & Sjöström 2016:49). Denna uppgift 

uppfyller flera av Taflins kriterium men inte kriterierna att introducera till viktiga 

matematiska idéer eller att initiera till matematiska resonemang utifrån skilda lösningar. 

 

5.1.4 Analys av vilka problemlösningsuppgifter som förekommer i Prima Formula 

4 

I resultatet har en uppgift klassats som en Textuppgift. Detta på grund av att ett kriterium 

för att uppgifterna ska klassas som Textuppgifter är att eleverna ska tolka och översätta 

språket från vardagligt till matematiskt (Skolverket 2014). 

 

De Rutinuppgifter som har påträffats i läroboken har haft en mall från kapitlet som är 

kopplat till hur man kan lösa uppgifterna. Detta är enligt Skolverket (2014) vad som 

kännetecknar en Rutinuppgift. Uppgifternas fokus ligger på att mängdträna hur man löser 

algoritmer snarare än problemlösning. Dessa uppgifter är däremot få till antalet.  

 

12 av 46 uppgifter har enligt Taflins (2007) definitionskriterier goda förutsättningar att 

användas som Rika problem. Uppgiften som används i exemplet för Rika problem anses 

introducera till den matematiska idéen volymenheter. Problemet har en nära anknytning 

till elevernas vardag vilket förenklar arbetet med den (Taflin 2007). Problemet kan lösas 

på olika sätt, exempelvis laborativt eller genom abstrakt beräkning med tabell. Dessa 

olika räknesätt kan möjliggöra för att föra resonemang om olika lösningars kopplingar till 

matematiska idéer (Taflin 2007). Uppgiften kan vara en brobyggare mellan volym och 

bråkräkning eftersom uppgiften kan beräknas med bråk. Behållarna ses då som delar i ett 

bråktal, den stora skålen rymmer 2/3 och den lilla 1/3. Med en sådan koppling kan även 

eleverna skapa nya, liknande problem. En uppgift som har sådana förutsättningar för att 

fungera som brobyggare är speciellt utvecklande att arbeta med (Häggblom 2013). 
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Uppgiften som klassats som ett Övrigt problem har gjort det därför att den inte uppfyller 

Taflins första kriterium. Detta eftersom den inte introducerar till viktiga matematiska 

idéer vilket gör att den klassats som ett Övrigt problem. Däremot uppfyller den kravet att 

vara lätt att förstå då barnen själva går i skolan och kan relatera till problemet (Taflin 

2007). Problemet kan även lösas på olika sätt, nämligen addition och multiplikation. Det 

finns olika sätt men de erbjuder enbart utrymme för resonemang rörande multiplikation 

och addition. Uppgiften lämpar sig väl för att använda som grund till att formulera nya 

problem. Gränsen mellan Övriga och Rika problem är ständigt flukturerande och lärarens 

användning av uppgiferna kan påverkar vilken kategori de hamnar i (Taflin 2007). 

 

5.2 Vilka möjligheter finns det för eleverna att utveckla de olika 
faserna i problemlösningsprocessen vid arbetet med 
problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A respektive Prima 
Formula 4? 
 

5.2.1 Matte Direkt Borgen 4A 

Matte Direkt Borgen 4A har två för studien relevanta handledningar, den ena i form av 

en bok, den andra i form av en digital resurs. Lärarhandledningen ger handledning i hur 

läraren generellt ska arbeta med uppgifterna klassade som problemlösningsuppgifter. 

Bland annat råds läraren tillhandahålla material om eleverna har svårigheter att 

genomföra uträkningar i huvudet. Den har även förslag på hur uppgifterna kan användas. 

Förslagen innefattar bland annat att använda uppgifterna för arbete i par, som 

extrauppgifter eller som läxa.  

 

Lärarhandledningen i form av digital resurs ger instruktioner för varje enskild uppgift 

som förekommer i avsnitten under rubriken Utmaningen. Läraren får råd gällande hur 

uppgifterna kan kompletteras genom användning av tips eller konkret material. Den 

tillhandahåller även lösningar på problemen och ger alternativa tankebanor.  

 

De undersökta uppgifterna ur Matte Direkt Borgen 4A skiljer sig åt i karaktär då 

uppgifterna har skilda fokus på Pólyas faser. Spridningen gör att samtliga faser innefattas 

vid arbetet med dem. Frågorna är tydligt formulerade och de ger inte upphov till 

missförstånd. Bokens struktur bidrar dock till att många uppgifter ger en guidning som 

ibland kan leda eleverna direkt till rätt räkneoperation. Detta syns bland annat i följande 

citat:  

 

”Vilka tal ska stå istället för triangeln och kvadraten för att båda svaren ska bli rätt? 

a) ∆ ∙ □ = 16   ∆ + □ = 10 

 

b)▲ ÷ ■ = 4   ▲∙ ■ = 36” 

(Falck, Picetti & Sundin 2017:133) 
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Figur 9. Visar kopplingen mellan undervisad problemlösning i läroboken och Pólyas fyra 

faser (Falck, Picetti & Sundin 2017:48) 

 

I figuren ovan syns starka band till Pólyas fyra faser. Avsnittet behandlar problemlösning 

i fyra tydliga steg uppdelade i a, b, c och d uppgifter. De får inledningsvis träna alla 

stegen, först i ett exempel med tillhörande lösning sedan utan given lösning. Dessa 

uppgifter följs av fler liknande uppgifter, men utan givna steg och av stegrande 

svårighetsgrad. Avslutningsvis får eleverna själva skapa en egen uppgift. I de undersökta 

uppgifterna får eleverna träna på att identifiera passande problemlösningsstrategier samt 

göra upp en plan för tillvägagångssätt.  

 

Uppgiften nedan (figur 10) fordrar strategin att prova sig fram. Eleverna använder den 

givna formeln för att sätta in siffror och kontrollera sitt svar. Eleverna kan även använda 

formeln för att konstruera ett eget sätt att få fram ett svar. Detta genom att dividera 24 

med ett tal. 

 

Flertalet uppgifter möjliggör för eleverna att arbeta med den tredje fasen och sina 

matematiska förmågor. Detta genom att uppgifterna är kopplade till ett bekant 

matematiskt område som följer bokens struktur. Uppgifterna har även en stark 

vardagsanknytning.    

 

 
Figur 10. Uppgift ur Matte Direkt Borgen 4A med fokus på metakognition och Pólyas 

fjärde fas (Falck, Picetti & Sundin 2017:132) 

Uppgiften ovan är ett exempel på en uppgift vars fokus ligger på fas fyra och kompetensen 

metakognition. Detta eftersom svaret fordrar att eleven med hjälp av den tillhandahållna 

algoritmen kontrollerar sitt svar. 
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5.2.2 Analys av vilka möjligheter det finns för eleverna att utveckla de olika faserna 
i problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifter i Matte 
Direkt Borgen 4A  

Genomgående är uppgifterna till stor del inriktade på olika faser och sällan alla fyra faser 

inom samma uppgift. Pólyas problemlösningsschema introduceras istället vid ett eget 

stycke under kapitlet addition och subtraktion (figur 9). Detta stycke bygger på fyra frågor 

som samspelar med Pólyas fyra faser. Dessa frågor är: Vad ska du ta reda på? (Fas 1), 

Vilket räknesätt ska du använda? (Fas 2) Räkna ut och skriv svar (Fas 3). Kan svaret vara 

rätt? (Fas 4). Detta stycke i boken fungerar som en genomgång där eleverna får träna på 

att härma och imitera för att sedan öva och praktisera. Båda dessa aktiviteter är viktiga 

enligt Pólya (1957).  

 

Uppgifterna är tydligt formulerade och talar om för eleverna vad de ska göra, vilket 

förenklar utövandet av fas 1 (Pólya 1957). Uppgifternas tydlighet tillsammans med 

bokens struktur riskerar att bidra till att Pólyas fas 1 förblir otränad då eleverna på förhand 

vet vad som efterfrågas i uppgiften.  

 

I de granskade uppgifterna förekommer en spridning på vilka strategier som krävs för att 

lösa uppgifterna. En strategi som tränas är att prova sig fram, denna strategi framkommer 

i figur 10. Enligt Schoenfeld (1992) och Lester (1988) gynnas elever av att träna på olika 

strategier. Även Pólya (1957) skriver att elever behöver träna på många olika strategier 

för att bli framgångsrika problemlösare.  

 

Det läggs stor vikt vid den tredje fasen och matematiska förkunskaper. De undersökta 

uppgifterna möjliggör för elevena att träna multiplikation likväl som addition. För att 

kunna ägna sig åt problemlösning krävs det att eleverna kan hantera räknesätten som 

innefattas av problemlösningen (Lester 1988).  

 

Den fjärde fasen och metakognition tränas då uppgifterna eller läraren uppmanar eleverna 

att ge alternativa lösningar på problemen. De tvingas då tänka runt sitt eget tänkande. 

Detta menar både Pólya (1957) och Schoenfeld (1992) är utvecklande för fasen såväl som 

kompetensen. 

 

5.2.3 Prima Formula 4 

Till läroboken hör en lärarhandledning i form av en elektronisk resurs. Där förekommer 

direktiv till läraren och djupare syfte med uppgifterna än vad som framkommer i 

läroboken. Det finns även ett avsnitt som förklarar vad forskningen runt problemlösning 

säger. I detta avsnitt förespråkas arbete efter Pólyas fyra faser. Läraren uppmuntras ge 

eleverna gott om tid att tänka och lägga fokus på resonemang. 

 

Tillhörande varje uppgift finns i lärarhandledningen beskrivningar av strategier och 

lösningar. Det beskrivs även tydliga länkar mellan gemensamma aktiviteter, vilka 

strategier som bör uppdagas i dessa, samt hur de relaterar till problemlösning i avsnittens 

senare skede.  

 

Uppgifterna i Prima Formula 4 är generellt lättolkade och ger inte upphov till 

missförstånd. Majoriteten av uppgifterna följer bokens struktur vilket gör att de i flera fall 

blir mer avslöjande än guidande. I kapitlet med taluppfattning förekommer exempelvis 

uppgifter kopplade till samma område i problemlösningsavsnittet. 
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Figur 11. Förklaring av olika strategier (Sjöström & Sjöström 2016:46) 

 

I figuren ovan (figur 11) demonstreras hur en uppgift kan lösas med olika strategier. 

 

 
Figur 12. Uppgift som ger möjlighet att träna kombinatorik samt användadet av konkret 

material (Sjöström & Sjöström 2016:49) 

Vilka strategier som krävs för att lösa uppgifterna varierar. Ett svar kan nås genom 

användandet av exempelvis en tabell, kombinatorik eller gissa / kontrollera. Uppgiften i 

bilden ovan (figur 12) erbjuder stora möjligheter för läraren att introducera användandet 

av konkret material. 

 

 
Figur 13. Uppgift ur Prima Formula 4 med fokus på både matematiska förkunskaper och 

metakognition och Pólyas fjärde fas (Sjöström & Sjöström 2016:49) 

 

De undersökta uppgifterna i figur 12 och 13 tillåter träning av olika matematiska 

förkunskaper. De är elevnära och personliga eftersom de handlar om Bus, Malte och jag. 

Detta gör att eleverna kan relatera till dem på ett personligt plan. Algoritmer, 

rimlighetsuppfattning likväl som länken mellan multiplikation och addition kan tränas 

med hjälp av uppgifterna. 

 

Uppgiften i figur 13 skiljer sig fundamentalt från uppgiften i figur 12. Istället för att 

fokusera på problemlösningsprocessen står metakognition och fas 4 i fokus. Detta genom 

att eleverna får reflektera kring påståendets rimlighet. Men det finns även möjligheter för 

att utveckla begreppsförståelsen och därmed elevernas matematiska förkunskaper.  
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5.2.4 Analys av vilka möjligheter det finns för eleverna att utveckla de olika faserna 
i problemlösningsprocessen vid arbetet med problemlösningsuppgifter i Prima 
Formula 4 

Prima Formula 4 har en tydlig koppling till Pólyas fyra faser, detta synliggörs framförallt 

i lärarhandledningen men också i uppbyggnaden av uppgifterna. Enligt 

lärarhandledningen ska läraren tillåta eleverna ta sig tid och följa de fyra faserna, vilket 

är viktigt enligt Pólya (1957).  

 

Frågorna är tydligt formulerade och lätta för eleverna att förstå, vilket enligt Pólya (1957) 

är en förutsättning för problemlösning. Bokens struktur gör dock att uppgifterna är mer 

avslöjande än guidande.  

 

Olika problemlösningsstrategier som tränas i uppgifterna varierar. Enligt Lester (1988) 

och Schoenfeld (1992) krävs att elever får möjlighet att träna ofta såväl som många olika 

strategier. Uppgifterna är generellt sett inte utformade för att eleverna själva ska komma 

på fler än en lösning. För att uppmuntra till fler lösningar finns däremot tydliga direktiv i 

lärarhandledningen, uppgifterna bör användas som diskussionsunderlag. 

 

Då eleverna arbetar med uppgifterna finns möjligheter att utveckla fas 3 och de 

matematiska förkunskaperna. Uppgifterna möjliggör för färdighetsträning av 

multiplikation och addition. Det förekommer många begrepp i uppgifterna som måste 

tolkas, exempelvis “klä sig på fler sätt” och begreppet rimligt. Både begrepp och 

repetition av räknesättet utvecklar de matematiska förkunskaperna (Lester 1988). 

Uppgifterna har en vardagsanknytning som kan ses som relevant för eleverna, detta kan 

öka deras motivation (Pólya 1957).  

 

Uppgifternas utformning uppmuntrar eleverna att lägga tid på den fjärde fasen och att 

utveckla sin metakognition enligt Schoenfelds metod (1992). Detta eftersom de kommer 

med direktivet att diskutera med en kamrat. Denna möjlighet växer även genom 

lärarnärvaro. Detta eftersom det är läraren som kan ställa frågorna som leder till reflektion 

(Lester 1988, Pólya 1957).  
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5.3 Vilka matematiska kunskaper kan eleverna utveckla då de arbetar 

med problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A respektive 

Prima Formula 4? 

 

5.3.1 Matte Direkt Borgen 4A 

 
Figur 14. Lärandemålsexempel ur Matte Direkt Borgen 4A (Falck, Picetti & Sundin 

2017:66) 

Uppgifterna i bilden ovan har lärandemålen att förstå hur addition och subtraktion hör 

ihop samt att kunna använda dessa räknesätt vid problemlösningsuppgifter. Läroboken 

och uppgifterna skapar förutsättningar för eleverna att få förståelse för att det bestämda 

värdet på sedlar och mynt kan kombineras på olika sätt för att bilda en summa. Detta 

lärandemål kan sedan föras över till andra fenomen då eleverna förstått innehållet.  

 

Mellan uppgifterna i bilden ovan kan variationsmönstret generalisering skönjas. Det finns 

aspekter som hålls konstanta samtidigt som andra varieras. Ur detta variationsmönster 

träder kritiska aspekter fram, exempelvis hur en summa kan delas upp i flera mindre bitar 

på olika sätt.  

 

Instruktioner för uppgifterna återfinns i tillhörande lärarhandledning. Där uppmuntras 

pararbete med fokus på resonemang. Detta framkommer däremot inte i läroboken där 

eleverna kan se det.  

 

Då eleverna arbetar med uppgiften kan de visa att de kan lösa problem i elevnära 

situationer eftersom uppgifterna har ett innehåll som är välkänt för eleverna. De behöver 
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även välja och använda strategi för att lösa uppgifterna. För att kunna uppfylla fler 

kunskapskrav krävs det att läraren informerar eleverna om det arbetssätt som 

rekommenderas i lärarhandledningen.  
 

5.3.2 Analys av vilka matematiska kunskaper eleverna kan utveckla då de arbetar 

med problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 4A 

Lärandemålen för uppgifterna är relaterade till det kapitel i vilka de förekommer, addition 

och subtraktion. Detta är enligt Lo (2014) ett vanligt sätt att använda lärandemål på.  

 

I exemplet syns variationsmönstret generalisering mellan uppgifterna. Pengar och 

storleken på valörerna är konstant, däremot varieras summan de olika valörerna ska 

kombineras till. Den kritiska aspekten som går att urskilja genom denna variation är hur 

en summa kan fördelas i olika termer, bakvänd addition. Då eleverna lyckas tillgodogöra 

sig detta innehåll klarar de av att lösa uppgifterna. Användandet av variationsmönster 

underlättar för elever att förstå de kritiska aspekterna av lärandeinnehållet (Lo 2014). 

Således möjliggör läroboken för eleverna att tillgodogöra sig innehållet och bli säkrare 

på det matematiska området och lärandemålet, addition.  

 

Det nämns enbart i inledningen av lärarhandledningen att pararbete med fokus på 

resonemangsförmåga uppmuntras, inte i själva läroboken. Detta gör att eleverna inte 

själva kan läsa sig till den informationen, eftersom de inte har tillgång till 

lärarhandledningen. Väljer läraren att låta eleverna arbeta skriftligt och enskilt uteblir de 

kunskapskrav som är reltaterade till muntlig kommunikation. Genom arbeta med  EPA-

metoden ges alla elever möjlighet att delta i undervisningen och visa sin kommunikativa 

förmåga (Lyman 1981). Det rekommenderade pararbetet innefattas även av 

arbetsansatsen.  

 

5.3.3 Prima Formula 4 

 
Figur 15. Lärandemålsexempel ur Prima Formula 4 (Sjöström & Sjöström 2016:117) 

Uppgiften ovan har som lärandemål att förstå hur antalet alternativa vägar vid punkt A 

och B styr över på hur många olika sätt man kan ta sig från A till C. Detta kan uppnås 

genom antingen multiplikation eller att helt enkelt räkna antalet vägar som syns på bilden. 

En annan uppgift med liknande lärandemål är uppgiften i figur 12. Skillnaden mellan 

uppgifterna är att den ena har en bild som skapar ett konkret sammanhang, något den 

andra saknar. Uppgiften i figur 12 har även ytterligare faktor som påverkar produkten 

vilket eleverna måste ta hänsyn till. Progressionen mellan de båda uppgifterna kan 

synliggöra kombinatorik, eftersom det annars saknas ledtrådar till den.  

 

Variationsmönstret fusion förekommer mellan uppgifterna i figur 15 och 12. Samtliga 

aspekter förutom de passande strategierna varieras. Detta kan möjliggöra för den kritiska 

aspekten kombinatorik att synliggörs. 
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Elevernas direktiv kommer i anknytning till varje problemlösningsavsnitt. Elevernas 

uppmanas då skriva hur de tänker, diskutera med en kamrat och förklara sina lösningar 

för varandra.  

 

I lärarhandledningen förekommer instruktioner gällande hur läraren kan arbeta med 

uppgifterna på alla platser där problemlösningsuppgifter förekommer. Läraren 

uppmuntras låta undervisningen karaktäriseras av gemensamt arbete, gärna efter EPA-

metoden. Vidare föreslås att låta arbetet följa Pólyas fyra faser. Lärarhandledningen 

förtydligar även vikten av att låta problemlösning få ta tid snarare än att kasta sig in i 

uträkningar.   

 

Då eleverna arbetar med uppgifterna kan det finnas möjlighet för dem att visa att de klarar 

av att lösa enkla problem i elevnära situationer. Uppgifterna har stark anknytning till 

elevernas vardag, att ta sig till en vän eller att klä på sig olika plagg. De måste även välja 

och använda strategier och metoder eftersom det finns olika sådana. Dessa strategier kan 

skilja sig mellan de olika problemen, eftersom det första problemet uppmuntrar till 

användandet av bilden.  

 

Följer eleverna direktiven till uppgifterna behöver de också beskriva tillvägagångssätt på 

ett fungerande sätt. Då de samtalar med en kamrat finns det möjlighet för dem att föra 

och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta 

matematiska argument om det är något de inte förstår. De behöver också redogöra för och 

samtala om tillvägagångssätt på ett fungerande sätt så att deras kamrater förstår.  

 

Arbetet bör också följa den rekommenderade EPA-metoden. Då kan frågor om resultatets 

rimlighet i förhållande till problemsituationen möjliggöra för eleverna att visa vad de kan. 

En elev som förstått frågan men inte tror att det finns någon väg hem till Malte har 

exempelvis inte en korrekt rimlighetsuppfattning. Genom lärarens frågor kan eleverna 

även visa att de har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp, som till exempel 

”olika sätt, fler sätt”. De kan även beskriva dem genom olika uttrycksformer som bilder 

eller ekvationer beroende på vilken strategi de använder. Detta kan även demonstrera att 

de har en uppfattning om hur de olika begreppen relaterar till varandra. Genom EPA-

metoden finns det också möjlighet för eleverna att visa att de kan lösa problemen med 

olika tillvägagångssätt, exempelvis en bild eller en algoritm.  

 

5.3.4 Analys av vilka matematiska kunskaper eleverna kan utveckla då de arbetar 

med problemlösningsuppgifter i Prima Formula 4 

Lärandemålen är relaterade till innehållet i kapitlet i vilket uppgifterna figurerar, 

multiplikation och division, vilket även är en del utav läroplanen. Enligt Lo (2014) är 

lärandemålet ofta en förlängning av läroplanen. 

 

I uppgifterna förekommer variationsmönstret fusion. Detta genom att den kritiska 

aspekten kombinatorik hålls konstanta samtidigt som samtliga övriga variabler varieras 

och till och med utökas (Magnusson & Maunula 2011). I den första av de båda 

uppgifterna får eleverna möjlighet att genomföra uppgiften med hjälp av en bild. En 

möjlighet är att eleverna genom att använda bilden ser ett samband mellan de tre vägarna, 

de fyra vägarna, och det totala antalet valmöjligheter av vägar, 12. Då detta samband 

uppdagas kan det prövas i den senare uppgiften i sin abstrakta form, 3 ∙ 3 ∙ 3 samt 2 ∙ 4 ∙ 

3. Genom användandet av variationsmönster skapas en större kontaktyta mot elevernas 

förståelse för de matematiska idéer som behandlas (Magnusson & Maunula 2011).  
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Prima Formula 4 möjliggör för eleverna att demonstrera sina kunskaper i förhållande till 

många av kunskapskraven i Lgr 11 då de relaterar till en mängd sådana. Däremot ligger 

en stor del av ansvaret på läraren. Väljer läraren att arbeta efter den rekommenderade 

EPA-metoden finns utrymme för att utvärdera samtliga kunskapskrav relaterade till 

problemlösning. Vilket inte är möjligt då eleverna arbetar enskilt. Ett aktivt arbete av 

läraren under lektionen möjliggör utvärdering av framförallt kunskapskrav som kräver 

kommunikation (Lyman 1981). 
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6 Diskussion 
I detta kapitel kommer metod och resultat att diskuteras utifrån tidigare forskning. I 

metoddiskussionen diskuteras hur studiens metod valdes och på vilket sätt det har både 

underlättat och försvårat arbetet. Resultatavsnittet är uppdelat i två delar, en för Matte 

Direkt Borgen 4A och en för Prima Formula 4. Kapitlet avslutas med ett avsnitt om 

förslag till fortsatt forskning. 

  

6.1 Metoddiskussion 
Vid sökandet av information inom problemlösning kastades ett brett nät. Det var en 

nödvändighet eftersom ämnet var, i akademisk mening, okänt för oss sedan tidigare, trots 

att en del av källorna förekommit i litteraturlistor till tidigare kurser. Efter att ha sett vilka 

namn som återkommande refererades till i olika böcker kunde de som uppfattades som 

de viktigaste inom sina områden ringas in. Detta arbete beskrivs av Eriksson & 

Wiedersheim-Paul (2014) som en vanlig grund för en studie att stå på. Att ha behandlat 

en stor mängd litteratur har medfört en förtrogenhet med området problemlösning. 

  

En teori som arbetet lutar sig på är variationsteorin. Den valdes i ett förstadie utan en 

färdig plan för hur den skulle bidra till att analysera ett resultat. Detta skulle visa sig skapa 

problem senare i arbetsgången. Variationsteorin lämpar sig väldigt bra för att analysera 

hur ett innehåll med ett mål förmedlas, till exempel vid en genomgång av bråk 

(Magnusson & Maunula 2011). Problemlösning i läroböckerna är inte ett område som 

undervisas om likt ett räknesätt utan snarare främst som ett medel för att befästa kunskap 

inom ett matematiskt område. Såldes fanns det inte ett stort underlag att använda 

variationsteorin på. För att hitta ett applikationsområde undersöktes progressionen mellan 

olika uppgifter, vilka gemensamma nämnare som förekom och hur dessa synliggjorde 

kritiska aspekter. På så vis kunde variationsmönster skönjas och analyseras. 

  

Ramverket är en produkt av det faktum att variationsteorin visade sig vara ett trubbigt 

verktyg för ändamålet. Det växte fram ur ökad förståelse för problemlösning genom 

arbetet med litteraturbakgrund. Det blev tydligt att arbetet med problemlösning är kopplat 

till specifika kompetenser och strategier. Att undersöka problemlösning utan att ge dessa 

utrymme vore att måla en felaktig karta av området. För att skapa avgränsningar och 

minska mängden frågeställningar användes paraplybegreppet matematiska kunskaper för 

den tredje frågeställningen. I detta begrepp inkluderades lärandemål, kritiska aspekter, 

variationsmönster och kunskapskrav ur Lgr 11. Att låta teorin grunda sig i fenomenet som 

undersöks fungerar bra då syftet är att belysa det ur olika synvinklar (Eriksson Barajas, 

Forsberg & Wengström 2013). 

  

Då resultatet frambringades användes bland annat den införskaffade kunskapen om vilka 

kompetenser som kan utvecklas och på vilket sätt Pólyas olika faser kan användas i 

arbetet. I arbetet har objektivitet eftersträvats på olika sätt för att öka tillförlitligheten. Att 

arbeta i par har gjort att diskussioner och argumentationer kring bedömningar har kunnat 

föras. Dessa har i sin tur lett till ett gemensamt förhållningssätt till bedömningarna. Enligt 

Frisch (2015) minskar den subjektiva inverkan på bedömningar då lärare arbetar 

tillsammans. Ramverket ämnar möjliggöra en konsekvent bedömning av uppgifter. Det 

finns däremot en medvetenhet om att en upprepning av undersökningen av annan part kan 

komma fram till ett annat resultat. Detta har två förklaringar. Den första anledningen är 

att varje forskare sätter omedvetet sin prägel på sitt verk (Denscombe 2009). Den andra 

eftersom hermeneutik alltid är öppen för nya tolkningar baserade på den kunskap 
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forskaren innehar (Allwood & Erikson 2010). Denna kunskap kan utökas för att skapa ny 

förståelse.  

  

6.2 Resultatdiskussion 
  
6.2.1 Matte Direkt Borgen 4A 

De flesta uppgifterna behöver bearbetas muntligt och diskuteras i par eller grupp för att 

kunna kategoriseras som Rika problem enligt Taflins sju kriterier. Utan lärarens 

delaktighet har således få uppgifter möjlighet att kategoriseras som Rika problem (Taflin 

2006). För att undervisningen ska bli så givande som möjligt för eleverna är det däremot 

viktigt att uppgifterna är av blandad karaktär. Därför bör det inte ses som en nackdelar att 

alla uppgifterna i boken inte kan klassas som Rika problem. Textuppgifter, Rutinuppgifter 

och  Övriga problem fyller också sin roll för lyckad problemlösning genom att ge 

undervisningen en större bredd (Lester 1988).  

 

Matte Direkt Borgen 4A har under kapitlet addition och subtraktion ett delområde som 

kallas problemlösning (se figur 9). Vid detta delområde presenteras problemlösning med 

fyra frågor som ska leda eleverna till mekaniskt arbete efter Pólyas fyra faser. Att arbeta 

efter dessa faser är ett steg i rätt riktning för att bli en framgångsrik problemlösare (Lester 

1988, Pólya 1957, Schoenfeld 1992). Det är intressant att se hur forskningen kan gestaltas 

och paketeras på ett konkret sätt som passar en yngre målgrupp. 

 

Att uppgifterna är tydligt formulerade och har stark koppling till bokens struktur kan både 

ses som positivt och negativt. Det positiva är att det finns många uppgifter eleverna förstår 

och därmed kan träna på. Elever behöver mängdträning för att bli bättre problemlösare 

(Lester 1988, Pólya 1957). Däremot blir inte eleverna utmanade i kvalitativ 

problemlösning, vilket också är viktigt (Lester 1988).       

 

För att utvecklas som problemlösare behöver elever en bred kunskap om olika 

problemlösningsstrategier (Pólya 1957). Matte Direkt Borgen 4A erbjuder många olika 

uppgifter vilket gör att eleverna får testa olika strategier. Det kan leda till att eleverna 

hittar mönster och därigenom synliggöra nya strategier. För att göra detta behöver 

eleverna anpassa sina tidigare kunskaper (Lester 1988).   

 

Undersökta uppgifter är utformade på olika sätt som gör att de antingen kräver att 

eleverna ger multipla lösningar eller att det räcker med en lösning. En undersökt uppgift 

kräver att eleverna använder uppgiftens formel för att kontrollera att de fått fram rätt svar. 

Detta upplägg av boken tvingar eleverna att tänka kring deras tänkande, metakognition, 

vilket Lester (1988) och Schoenfeld (1992) anser som en bärande del vid problemlösning. 

  

Arbetssättet i Matte Direkt Borgen 4A försvårar bedömningen av eleverna. I och med 

direktiven som ges till eleverna ska de arbeta självständigt med uppgifterna. Ett sätt för 

läraren att skapa möjligheter för eleverna att arbeta mot fler kunskapskrav öppnar sig 

genom användandet av muntliga utvärderingar (Hägglund 2013). Läraren får då större 

insyn i elevernas tillvägagångssätt. Läsförmågan är en kritisk punkt i problemlösning och 

är ofta en orsak till att eleverna misslyckas (Möllehed 2001). Genom att arbeta med 

uppgifterna muntligt reduceras risken att det språkliga i uppgifterna blir en fallgrop. Detta 

eftersom att läraren kan leda in eleverna i uppgifterna och eleverna själv inte behöver 

tolka det språkliga.  
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6.2.2 Prima Formula 4 

Majoriteten av uppgifterna i Prima Formula 4 har kategoriserats som Övriga problem. 

För att uppgifterna ska kunna klassas som Rika problem krävs i många fall att läraren 

kompletterar uppgifterna. Det är emellertid lärarens uppgift att anpassa valda uppgifter 

för det tilltänkta syftet. För att uppnå lyckad problemlösning behöver eleverna tränas i 

både kvalitativ och kvantitativ problemlösning (Lester 1988). Kvalitativ och kvantitativ 

träning uppnås genom arbete med alla de fyra kategorierna av uppgifter: Textuppgifter, 

Rutinuppgifter, Rika problem samt Övriga problem. Undervisningen i problemlösning 

ska enligt Lester innehålla tre programpunkter: lämpligt innehåll, undervisningsstrategier 

samt genomförande  (Lester 1988). Dessa programpunkter kan tillgodoses vid arbete med 

olika typer av uppgifter.        

 

Många uppgifter ger upphov till att utveckla Pólyas tredje fas, detta genom att de har en 

vardagsanknytning som ger en positiv motivationsfaktor för eleverna (Pólya 1957). En 

hög motivation medför att eleverna kan utveckla sin begreppsförståelse mer effektivt 

(Lester 1988). Således kan uppgifterna fungera som instrument för att utveckla 

begreppsförståelsen och därigenom Pólyas tredje fas och Schoenfelds matematiska 

förkunskaper. 

  

Metakognition, som kan länkas till Pólyas fjärde fas torde vara den del av 

problemlösningsprocessen som utvecklar elevens problemlösningsförmåga mest (Pólya 

1957) Den fjärde fasen får stort utrymme i Prima Formula 4. Resultatet visade att 

uppgifterna kommer med direktiv gällande arbetssätt till både till lärare och elever. Detta 

arbetsätt uppmuntrar till situationer där eleverna tänker runt sina svar, vilket Schoenfeld 

(1992) menar utvecklar kompetensen metakognition.  

 

Enligt Lester (1988) bör läraren under arbetsgången bedöma eleverna formativt för att 

hjälpa dem uppnå delmål på vägen mot lärandemålet. I Prima Formula 4 används 

variationsmönstret fusion mellan uppgifterna, vilket kan användas för att synliggöra 

kritiska aspekter. På så vis kan läroboken och läraren samspela för att förtydliga dessa 

delmål och underlätta för eleverna att tillgodogöra sig innehållet. 

 

Avsikten med problemlösningsuppgifterna i Prima Formula 4 är att läraren ska vara tätt 

involverad i arbetet. Schoenfeld (1992) beskriver att problemlösning är lika krävande för 

lärare som elev. Lester (1988) sammanfattar ett antal huvudprinciper för arbete med 

problemlösning. Han menar att elever bör få arbeta systematiskt och få en känsla av att 

problemlösning som mål är betydelsefullt. Därmed är Prima Formula 4 på rätt spår. 

Genom att betona vikten av läraren i problemlösningsprocessen undervisas läraren om 

sin egen roll likväl hur de bör låta eleverna arbeta med problemlösning. Då eleverna 

kontinuerligt arbetar efter EPA-metoden finns ett systematiskt tillvägagångssätt i enlighet 

med Lesters (1988) huvudprinciper. 

  

6.3 Fortsatt forskning 
Under arbetets gång har det synliggjorts att läroböckerna inte klarar av, eller ens ämnar, 

att stå på egna ben. Istället förespråkas lärarledd undervisning om problemlösning. Därav 

vore det intressant att se hur lärare praktiskt kompletterar läroböckerna och hur lärarna 

arbetar med uppgifterna. Detta kan uppnås genom observationer följt av intervjuer. 

  

Ytterligare en idé om fortsatt forskning är hur skolor väljer vilka läroböcker som ska 

köpas in. Frågeställningen kan innefatta variabler som: vem/vilka är beslutsfattare, hur 

brett beslutet är förankrat, vilka karaktärsdrag som prioriteras samt hur processen går till. 
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Idéen till en sådan frågeställning grundar sig i läsning av Johansson (2003) som klargör 

läroböckernas centrala roll i undervisningen likväl som bristen på ansvar hos 

författare/förlag gentemot kursplanen. 
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