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Hur svårt kan det vara? – En granskning av problemlösningsuppgifter i två 

läromedel för årskurs 6  

How hard can it be? – A survey of problem solving tasks in two mathematical 

workbooks for 12 year old pupils 

Abstrakt 

Studien är en läromedelsgranskning med syftet att undersöka 

problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 6 och Prima Formula 6. Studien 

ämnade att undersöka hur uppgifterna i läromedlens problemlösningskapitel som var 

utformade för att ge eleverna möjligheten att välja metod själv.   

 

Genom att utveckla ett ramverk som är uppbyggt efter tidigare forsknings 

nyckelbegrepp kunde studien granska problemlösningsuppgifterna under delen i 

valda läromedel. 

 

Resultatet av läromedelsgranskningen visar att Prima Formula 6 hade betydligt fler 

problemlösningsuppgifter än Matte Direkt Borgen 6. Däremot ansågs uppgifterna i 

Matte Direkt Borgen 6 hålla en högre nivå av problemlösning än Prima Formula 6.  

 

Slutsatsen som kan dras är att läromedlen är i linje med tidigare forskning. Det 

framkommer att det är bättre att använda läromedel med fler uppgifter på en högre 

nivå enligt studiens analysverktyg. Läromedlen främjar användningen av 

problemlösning i skolan samt i vardagen.  

Nyckelord 
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 Inledning 

Varje dag löser elever problem i sin vardag. I skolan lär sig eleverna att lösa 

matematiska problem med hjälp av strategier och metoder som kan vara till hjälp även 

när problem ska lösas i vardagen. Skolverket lyfter fram i kommentarmaterialen till 

kursplanen för matematik att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper 

i och om problemlösning (Skolverket, 2017). Kunskaperna bör även innefatta att 

eleverna ska kunna välja lämpliga strategier och metoder. En strategi som exempelvis 

rita en bild eller teckna en ekvation är enligt Skolverket (2017) och Teledahl (2014) 

ett sätt eller ett tillvägagångssätt att ta sig an ett matematiskt problem. En 

problemlösningsuppgift skulle enligt Skolverket (2017) och Hansson (2015) vara en 

uppgift där metoden till en början inte är given. I läroplanen framgår det att eleverna 

ska få utveckla sina kunskaper för att kunna lösa problem, värdera strategier och 

metoder samt kunna tolka vardagliga och matematiska situationer (Skolverket, 2018). 

Problemlösning förekommer i läroplanen som centralt innehåll och matematiska 

förmågor som exempelvis problemlösningsförmåga och begreppsförmåga. Studien 

avser att riktas mot problemlösning som centralt innehåll.  

 

Enligt Sidenvall får elever som arbetar med problemlösning en högre matematisk 

förståelse eftersom de behöver använda olika lösningsstrategier vid 

problemlösningsuppgifter. Eleverna får en chans att greppa sina kunskaper. De får 

testa sina hypoteser, motivera samt dra slutsatser. I studier har det framkommit att i 

de länder där det presteras bäst i matematik ägnas en majoritet av tiden till 

problemlösning (Sidenvall, 2019).   

 

PISA (Programme for International Student Assessment) är en internationell studie 

som vart tredje år undersöker 15-åringars kunskaper inom bland annat matematik. 

Svenska elevers resultat har länge legat under genomsnittet men efter de två senaste 

undersökningarna har de nu lagt sig över genomsnittet. PISA har som fokus att 

undersöka hur väl eleverna i nionde klass är rustade att möta framtiden eftersom de 

snart avslutar sin obligatoriska skolgång. Den matematiska kunskapen att kunna lösa 

problem är nödvändig i bland annat arbetsliv, privatliv och utbildning. PISA har fyra 

kontextområden som är fördelade i dess matematikuppgifter. Ett kontextområde 

behandlar personlig kontext som handlar om individer och familjers vardag. 

(Skolverket, 2019).  

 

Studien vill undersöka hur uppgifterna är utformade i de kapitel som läromedlen 
själva benämner som problemlösningskapitel.   
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 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att göra en jämförande läromedelsgranskning avseende 

utformning av uppgifterna som förekommer i två läromedels undervisningsområde 

om problemlösning för årskurs 6.  

2.1 Frågeställning 
Genom följande forskningsfråga kommer syftet att besvaras:  

• Hur är uppgifterna i läromedlens undervisningsområde om problemlösning 

utformade under delen Välja metod själv? 
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 Begreppsdefinition 

I det här kapitlet presenteras en begreppsförklaring av de begrepp som används i 

studien. Begreppen som presenteras är läromedel, problem och problemlösning i det 

centrala innehållet. 

3.1 Läromedel  
Läromedel i form av lärobok har en central roll i matematikundervisningen. Hos 

många lärare är det den viktigaste resursen för planering eftersom innehåll och 

ordning är det som följs. Det som läraren undervisar om är likt det som presenteras i 

läromedlet (Brehmer, 2015).   

3.2 Problem  
Det finns olika definitioner av vad ett problem är. Svenska akademiens ordlista 

definierar ett problem som en uppgift att lösa genom tankearbete (SAOL, 2015). Det 

kan vara svårt att definiera vad ett problem är eftersom det är individuellt om ett 

problem är ett problem (Schoenfeld, 1985). Ett problem är enligt Hagland, Hedrén 

och Taflin (2005) en uppgift som (1) en person vill eller behöver lösa, (2) lösaren har 

inte en på förhand given procedur för att lösa och (3) det krävs en ansträngning av 

henne eller honom att lösa.  

3.3 Problemlösning i det centrala innehållet  
I årskurs 4–6 kan eleverna i problemlösning ställas inför en komplex situation. Det 

kan handla om något som är vardagligt men som är en bit ifrån deras erfarenhet som 

exempelvis att göra en budget. I problemlösning vet inte eleverna på förhand hur det 

ska lösas utan måste undersöka och prova sig fram (Skolverket, 2017).  

Följande delar förekommer i det centrala innehållet under rubriken problemlösning: 

 

• Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer. 

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer. 
    

          (Skolverket, 2018) 
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 Litteraturbakgrund 

I det här kapitlet framställs tidigare forskning med koppling till problemlösning i 

matematik. Problemlösning, strategier för att lösa problem, en sammanfattning av 

problemlösningsstrategierna och om uppgifter som problem- och rutinuppgifter.  

4.1 Problemlösning   
Problemlösning är en viktig del i matematikundervisningen eftersom det främjar 

elevernas kreativitet samt flexibilitet så att rutinlösningar undviks (Möllehed, 2001). 

Dahl (2012) preciserar begreppet problemlösning till en aktivitet i skolan ledd av en 

lärare. För att vara ett problem måste en uppgift vara upplagd så att problemlösaren 

inte omedelbart vet hur problemet ska angripas. När problemet väl är löst så är det 

inte längre något problem. Problemlösning kan ses som en process när elever 

observerar, kommunicerar, drar slutsatser, upptäcker samband och mönster samt 

tillämpar nya kunskaper. Problemlösning kan genomföras med hjälp av olika 

strategier och på olika sätt (Jakobsson, 2001).  

4.2 Strategier för att lösa problem  
Det förekommer flera modeller för problemlösning, nedan presenteras 

problemlösningsstrategier från Polyà, Krutetskii och Schoenfeld.  

4.2.1 Polyàs problemlösningsstrategi 
Polyàs problemlösningsstrategi består av fyra faser.  Första fasen innebär att eleverna 

behöver förstå problemet de ska lösa. De bör känna en önskan att vilja försöka lösa 

problemet. Om en elev inte förstår problemet är det inte hans eller hennes fel. Ett 

problem måste vara väl valt och fylla sitt syfte. Det får varken vara för lätt eller för 

svårt. Det bör således väcka intresse hos eleverna. I andra fasen behöver eleverna göra 

en plan för hur de ska kunna lösa problemet. Innan eleverna kan komma på en plan 

behöver de en idé. Eleverna behöver ha erfarenhet av liknande uppgifter när de ska 

komma på en idé till det problem de ställs inför. Om eleverna inte kan komma på en 

idé kan lärare ställa ledande frågor som hjälper eleverna i tankeprocessen. Den tredje 

fasen innebär att genomföra planen. Eleverna använder sig av idén och planen som 

de kommit fram till. Planen bör vara tydlig eftersom den bidrar till lösningen. Under 

den fjärde fasen ska eleverna se tillbaka på sin plan och sin lösning. Det är vanligt att 

elever lägger ifrån sig pennan och väntar eller går vidare till nästa uppgift när de anser 

sig vara färdiga. När ett sådant scenario inträffar missar eleverna att gå tillbaka, 

kontrollera sin lösning och hitta eventuella felaktigheter. Eleverna kan befästa 
kunskaper som uppgiften avser att pröva om de kontrollerar sin lösning (Polyà, 1970).  

4.2.2 Krutetskiis problemlösningsstrategi  
Krutetskiis problemlösningsstrategi består av tre strategier och tre strukturer för 

matematiskt tänkande. Den första strategin innebär att eleven ska samla den 

information som behövs. I den andra strategin behöver eleven utnyttja informationen 

för att lösa problemet. Sist behöver eleven komma ihåg information om lösningen. 

Eleverna kan utveckla matematiska förmågor genom att få instruktioner, öva på ett 

innehåll och göra tillhörande aktiviteter. Förmågorna som utvecklas är inte medfödda 

utan lärs in med tiden. Den analytiska strukturen innebär att det abstrakta tänkandet 

används före ett visuellt även när ett problem inbjuder till ett visuellt tänkande. I en 
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geometrisk struktur finns ett visuellt tänkande som kommer före det abstrakta. Bilder 

ersätter ett abstrakt och mer logiskt tänkande. Bilder kan däremot försvåra en 

problemlösning. I den harmoniska strukturen ingår både abstrakt och visuellt 

tänkande. Det visuella är däremot ofta övervägande. Rumsliga begrepp är väl 

utvecklade i den harmoniska strukturen (Krutetskii 1976, i Möllehed, 2001). 

4.2.3 Schoenfelds problemlösningsstrategi  
Schoenfeld delar in problemlösning i fyra kategorier. Han använder de engelska 

uttrycken resourses, heuristic, control och belief systems. Studien använder sig av de 

svenska uttrycken medel, heuristik, kontroll och uppfattning. Medel innebär det 

matematiska kunnande som eleven besitter sedan tidigare. Heuristik tar upp strategier 

och tekniker som gör förståelsen för problemlösning enklare. Exempelvis rita en bild 

eller arbeta baklänges. Övergripande strategier är exempel på kontroll som gör medel 

och heuristik möjligt, exempelvis planera och genomföra. Uppfattning går ut på en 

elevs matematiska uppfattningar som bygger på vad eleven bland annat tror om sig 

själv och om matematik (Schoenfeld, 1985).  

4.2.4 Sammanfattning av problemlösningsstrategier  

Tabellen visar en sammanställning av Polyà (1970), Krutetskii (1976) och Schoenfeld 

(1985) gällande problemlösningsstrategier. Under första kolumnen visas Polyàs 

första fas, Krutetskiis första fas samt Schoenfelds första kategori. I den andra 

kolumnen finns Polyàs andra och tredje fas, Krutetskiis andra fas samt Schoenfelds 

andra och tredje kategorier. I den sista kolumnen finns Polyàs fjärde fas samt 

Krutetskiis tredje fas (1970, 1976, 1985).   

 

 1 2 3 
Polyà Förstå problemet. Göra upp en plan.  

Genomför planen. 

Se tillbaka 

Krutetskii Samla den 

information som 

behövs.  

Utnyttja 

informationen för 

att lösa problemet.  

Komma ihåg 

information om 

lösningen.  

Schoenfeld  Medel  Heuristik  

Kontroll 

 

Tabell 1. Polyà (1970), Krutetskii (1976), Schoenfeld (1985).  

 

4.3 Kriterier för rika problem 
Taflin har i sin avhandling tagit fram sju kriterier för rika problem. Av de sju finns 

fyra kriterier som kan kopplas till de tidigare nämnda problemlösningsstrategierna. 

Först ska problemet vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

Det andra kriteriet är att problemet ska kännas som en utmaning och det bör krävas 

ansträngning. Det ska tillåtas att ta tid. Det tredje är att problemet ska kunna lösas på 

flera olika sätt och med olika matematiska idéer och representationer. Till sist ska 

problemet kunna leda till att elever och lärare kan formulera nya och intressanta 

problem (Taflin, 2007). 
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4.4 Uppgifter i matematik 
Ibland benämns ett problem som en uppgift med text och att en 

problemlösningsuppgift är istället en högre utmaning för eleverna. Huruvida 

uppgiften är en problemuppgift för eleverna beror på vilken kunskap eleven besitter 

(Liljekvist, 2014, Schoenfeld, 1985). 

 

Om elever till stor del arbetar med rutinuppgifter där de mest imiterar processer finns 

det risk att man går miste om bland annat resonemangsförmågan samt 

problemlösningsförmågan. Skälet tycks vara att läraren generellt tycker att det är 

enklare än en undervisning där eleverna arbetar med att skapa lösningsmetoder. Det 

är också viktigt att tänka på att det inte heller är negativt för lärandet med 

imitationsinlärningen. Att kunna procedurer utantill är viktigt för att göra 

matematiken mer effektiv vilket kan generera lärandet. Genom att använda sig av en 

procedur i en bekant situation resulterar det i att det blir en begränsad ansträngning 

av eleven (Sidenvall, 2019). 
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 Teoretisk utgångspunkt  

I det här avsnittet presenteras den sociokulturella teorin samt ett ramverk för 

problemlösningsuppgifter.  

5.1 Sociokulturell teori 
Den sociokulturella teorin utgår från att barnet ingår i ett socialt och ett kulturellt 

sammanhang. Det grundar sig i Lev Vygotskijs arbeten om utveckling, lärande och 

språk. Han intresserade sig för människans utveckling både ur ett biologiskt och ett 

sociokulturellt perspektiv. Vygotskij menade att barnets utveckling är helt beroende 

av den kulturella situation som barnet växer upp i. Utvecklingen kan ses som ett 

resultat av det sociala samspelet med föräldrar, syskon och lärare. Barnets språk sågs 

som ett verktyg för att hantera problem och sin omgivning. Vygotskijs tänk har fått 

stor betydelse för skolors verksamhet. Det är av stor betydelse att exempelvis en lärare 

förhåller sig till ett barns utveckling och inlärning. Vygotskij talade om den proximala 

utvecklingen. Det vill säga den utveckling som ligger steget före barnets nuvarande 

punkt. Barnet ska kunna klara av krav eller utmaningar genom att anstränga sig eller 

få stöd från en vuxen (Hwang & Nilsson, 2011). 

 

Hagland, Hedrén och Taflin (2005) kopplar sin forskning om rika problem till 

Vygotskijs socialkonstruktivism, där man bland annat beskriver hur ny kunskap 

byggs upp. Tidigare erfarenheter och kunskaper spelar en stor roll. Ny kunskap 

försöker eleven att passa in så långt som möjligt i ett erfarenhets- och 

kunskapsområde (2005).  

5.2 Ramverk för problemlösningsuppgifter  
Utifrån läsning av tidigare forskning och de olika definitioner av 

problemlösningsstrategier kommer följande kriterier att användas för att granska 

läromedlen. Kriterierna baseras på vad som är möjligt att undersöka i granskningen. 

Det kommer inte att vara möjligt att undersöka elevens resonemang, uppfattningar 

och upplevelser. Frågorna är grundade genom sambandet från punkt 3.2.4. Studien 

har tagit inspiration av Polyà (1970), Krutetskii (1976), Schoenfeld (1985) och Taflin 

(2007). Taflin (2007) presenterar kriterier för problemlösning. Studien kunde se 

likheter mellan kriterierna för problemlösning och problemlösningsstrategierna som 

presenterades.  

 

• Är informationen tillräcklig för att lösa problemet? 

• Kan problemet lösas på olika sätt? 

• Bidrar problemet till att formulera ett eget problem?  
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 Metod 

I följande avsnitt presenteras urval av läromedel, etiska aspekter, analysmetod, 

tillvägagångssätt och analysverktyg.  

6.1 Urval av läromedel 
Läromedlen i studien valdes ur ett bekvämlighetsurval. Läromedlen fanns tillgängliga 

på författarnas VFU-skolor. Bekvämlighetsurval är enligt Denscombe (2018) ett urval 

som finns tillgänglig utan att det krävs för mycket resurser. Läromedlen som ingår i 

studien är Matte Direkt Borgen och Prima Formula. Matte Direkt Borgen är utgiven 

av Sanoma utbildning medan Prima Formula är utgiven av Gleerups. Matte Direkt 

Borgen fanns i två upplagor där det valdes av bekvämlighet att granska upplaga ett, 

eftersom det var svårt att få tag i upplaga två. Däremot var det upplaga ett som setts 

mest på skolorna. De uppgifter som studien granskade jämfördes dock med upplaga 

två. Studien noterade att samma matematiska innehåll fanns. I slutet av kapitlet får 

eleverna lösa problemlösningsuppgifter där de själva får välja metod. De uppgifterna 

granskades i studien. 

6.1.1 Matte Direkt Borgen 6  
Matte Direkt Borgen är skriven av Synnöve Carlsson, Gunilla Liljegren och 

Margareta Picetti. Läromedlet är utgivet av Sanoma utbildning. Läromedlet består av 

två grundböcker, en A-bok för höstterminen och en B-bok för vårterminen, en 

lärarhandledning till varje lärobok och fördjupningsböcker samt träningshäften. 

Enligt Sanoma utbildning följer läromedlet Lgr 11. I kapitlen introduceras 

matematiska ord och miniräknaruppgifter. Lärarhandledningen innehåller arbetsblad, 

metodiska tips och prov (Carlsson, Liljegren & Picetti, 2004).  

6.1.2 Prima Formula 6 
Prima Formula 6 är skriven Bo Sjöström, Jacob Sjöström och Kristina Sörensson. 

Läromedlet är utgivet av Gleerups. Läromedlet består av en grundbok, en 

lärarhandledning samt elev- och lärarmaterial på internet. Enligt Gleerups har boken 

en tydlig förankring i Lgr 11. Boken ger eleverna möjlighet att bland annat arbeta 

med begreppsförståelse och utveckla förmågor. Den ger läraren stöd inför nationella 

prov, betyg och bedömning. Det finns även självrättande digital färdighetsträning 

(Sjöström, Sjöström & Sörensson, 2013).  

6.2 Etiska aspekter  
För att få bedriva forskning har studien tagit ställning till följande två huvudkrav: 

informationskravet och samtyckeskravet. Bokförlagen som har gett ut läromedlen har 

blivit informerade om studien samt fått en förfrågan om de har några särskilda krav 

som studien ska ta ställning till. De har också blivit informerade om att de som 

deltagare får avbryta sin medverkan utan negativ påverkan (Vetenskapsrådet, 2017). 

Bokförlagen har också fått förfrågan om och godkänt samtycke om forskningen. 

6.3 Analysmetod och tillvägagångssätt  
Studien började med att upprätta ett analysverktyg för problemlösningsuppgifterna. 

Verktyget framställdes genom att urskilja de gemensamma idéer som fanns från Polyà 

(1970), Krutetskii (1976) och Schoenfeld (1985) om problemlösningsuppgifter. 
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Studien tog även inspiration från de kriterier om rika problem som Taflin (2007) 

konstruerat. Sedan valde studien att lösa alla problemlösningsuppgifter under delen 

Välja metod själv. Det gjordes för att stärka fråga två i analysverktyget. 

Problemlösningsuppgifterna i läromedlens problemlösningskapitel analyserades med 

hjälp av analysverktyget under punkt 5.4. Varje uppgift sattes in i analysverktyget. 

När alla uppgifter hade satts in i analysverktyget räknades alla uppgifter och slogs 

sedan ut procentuellt för att få ett rättvist resultat eftersom läromedlen hade olika antal 

uppgifter. Analysverktyget var uppbyggd av tre frågor som besvarades med ja eller 

nej. Antalet ja som en fråga fick visade vilken nivå som problemlösningsuppgiften 

befann sig på. Det fanns tre nivåer. Om en uppgift inte fick ja i någon ruta fanns 

uppgiften på nivå noll. Fick en uppgift ja i en ruta fanns uppgiften på nivå ett. Fick en 

uppgift ja i två rutor var det en uppgift som fanns på nivå två. Om en uppgift fick ja i 

tre rutor förekom den på nivå tre enligt det analysverktyg som konstruerats.  

6.4 Analysverktyg för problemlösningsuppgifter  
Analysverktyget användes när frågeställningen skulle besvaras. Alla 

problemlösningsuppgifter analyserades och genom det kunde studien visa på vilken 

nivå problemuppgifterna befann sig. 

 

Analysverktygets första fråga baseras på Polyàs första fas eftersom eleven behöver 

förstå problemet som ska lösas, Krutetskiis första strategi om att eleverna ska samla 

informationen som behövs. Det som Schoenfeld kallar medel finns också med 

eftersom eleven redan innan besitter kunskaper som han eller hon kan använda sig av. 

Taflin visar med sitt andra kriterium att ett problem ska vara begripligt samt att alla 

ska ha en möjlighet att arbeta med det. Den andra frågan i analysverktyget baseras på 

Polyàs andra och tredje fas som innebär att eleven behöver kunna göra och genomföra 

en plan, Krutetskiis andra strategi som betyder att eleven behöver utnyttja 

informationen för att lösa problemet samt det som Schoenfeld kallar heuristik och 

kontroll. Eleven behöver alltså enligt Schoenfeld kunna använda strategier som att 

rita en bild samt kunna genomföra det som tänkt. Taflin menar att ett problem ska 

kunna lösas på olika sätt. I den tredje frågan baseras på Polyàs fjärde fas som erbjuder 

eleven att se tillbaka på sitt tillvägagångssätt, Krutetskiis tredje strategi när eleven 

behöver komma ihåg information om lösningen samt Taflins sista kriterium om att ett 

problem ska kunna bidra till att elever formulerar nya problem (Polyà 1970, 

Krutetiskii, 1976, Schoenfeld, 1985, Taflin, 2007).  

 

Problemlösningsuppgiften Ja eller nej  

Är informationen tillräcklig för att lösa 
problemet? 

 

Kan problemet lösas på olika sätt?  

Bidrar problemet till att kunna 

formulera ett eget problem? 

 

Tabell 2. Analysverktyg problemlösningsuppgifter   
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 Resultat och analys  

Resultatet presenteras för varje läromedel efter frågeställningen. Först visas två 

exempel från varje läromedel sedan presenteras ett stapeldiagram över alla 

problemlösningsuppgifter som läromedlen presenterar under sidorna Välja metod 
själv. Sist presenteras problemlösningsuppgifterna i två cirkeldiagram.  

7.1 Hur är uppgifterna i läromedlens undervisningsområde om 

problemlösning konstruerade?  
Alla uppgifter i läromedlens problemlösningskapitel där eleven får välja en egen 

metod är granskade efter studiens analysverktyg. För att uppnå nivå tre bör uppgiften 

uppfylla alla de tre kriterier som finns i verktyget.  

7.1.1 Matte Direkt Borgen 6  
I läromedlet Matte Direkt Borgen 6 A finns ett uppslag som handlar om Walt Disney 

och hans karaktärer. Uppgift 54 handlar om Musse.  

 

 
Figur 1. Uppgift 54. Carlsson, Liljegren, Picetti, (2004), Illustratör: Yann Robardey. Matte Direkt 

Borgen 6 A, s. 135 
 
I uppgift 54 får eleven pröva en viss strategi för att få fram ett mönster av siffror. Det 

är nödvändigt att eleven följer varje steg som finns i uppgiften eftersom det annars 

kan bli fel svar. Uppgiften går inte att lösa på annat vis än att följa beskrivningarna. 

Eleven ombeds att pröva proceduren på sin egen ålder som kan ses som en ny uppgift. 

Det behöver däremot inte vara eleven som formulerar ett eget problem men eleven 

får en chans att dra en slutsats. Eleven kan bli begränsad av begreppen i uppgiften 

och därför fick uppgiften ett tveksamt nej på tredje frågan i analysverktyget. Blir 

eleven begränsad hindras möjligheten att formulera ett nytt problem.  
 

Problemlösningsuppgiften Ja eller nej  

Är informationen tillräcklig för att lösa 

problemet? 

Ja 

Kan problemet lösas på olika sätt? Nej 

Bidrar problemet till att kunna 

formulera ett eget problem? 

Nej 

Tabell 3. Analysverktyg för uppgift 54 
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Uppgift 56 är en stjärnmarkerad uppgift till skillnad från de andra uppgifterna i 

problemlösningskapitlet. Läromedlet beskriver att de stjärnmärkta uppgifterna kräver 

lite extra tankeverksamhet (Carlsson, Liljegren, Picetti, 2004).  

 

 
Figur 3. Uppgift 56. Carlsson, Liljegren, Picetti, (2004), Matte Direkt Borgen 6 B, s. 135 

 
I läromedlet Matte Direkt Borgen 6 B finns uppgiften som handlar om Deng som 
planterar ris under en viss tid. Det beskrivs också om Minxia som planterar dubbelt 

så fort. Frågan är hur lång tid det tar att plantera riset om de hjälps åt. Uppgiften kan 

lösas genom att antingen rita en bild eller en kombination av division och addition. 

Enligt studiens analysverktyg är uppgiften på nivå två men den bidrar inte till att 

kunna formulera ett nytt problem. 
 

Problemlösningsuppgiften Ja eller nej  

Är informationen tillräcklig för att lösa 

problemet? 

Ja 

Kan problemet lösas på olika sätt? Ja 

Bidrar problemet till att kunna 

formulera ett eget problem? 

Nej 

Tabell 4. Analysverktyg för uppgift 56 

 

Stapeldiagrammet visar hur många uppgifter som läromedlet har i sina böcker samt 

vilken nivå som uppgifterna befinner sig på. De gula staplarna i diagrammet visar 

Matte Direkt Borgen 6 A medan de röda staplarna visar Matte Direkt Borgen 6 B. Det 

är ingen uppgift i Matte Direkt Borgen 6 som finns på nivå noll och tre enligt 

analysverktyget.  

 
Figur 3. Stapeldiagram över problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen 6  

 

I Matte Direkt Borgen 6 A finns det totalt 14 problemlösningsuppgifter. Sex av 14 

uppgifter är graderade som nivå 1. De resterande åtta uppgifterna befinner sig på nivå 

två. I Matte Direkt Borgen 6 B är det 15 problemlösningsuppgifter. Åtta uppgifter 
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fick ett ja i analysverktyget. De är enligt analysverktyget på nivå ett medan de sju 

kvarvarande är på nivå två. Det var ingen uppgift som hamnade på nivå noll och tre.  

7.1.2 Prima Formula 6  
I Prima Formula 6 finns uppgift 35. Den handlar om Bella som läser en bok. 

  

 
Figur 4. Uppgift 35. Sjöström, Sjöström, Sörensson (2013), Prima Formula 6, s. 209 
 

Lärarhandledningen till Prima Formula 6 skriver att uppgift 35 ska kunna lösas med 

strategin förenkla problemet. Uppgiften bygger på en tidigare uppgift som handlar 

om samma innehåll (Sjöström, Sjöström, 2013). Informationen som framkommer i 

uppgiften är på vilken sida Bella ska börja läsa samt hur många sidor som boken 

innehåller. Informationen anses vara tillräcklig för att lösa problemet. Kommer eleven 

ihåg hur han eller hon löste den liknande uppgiften tidigare i kapitlet kan uppgiften 

inte lösas på något annat sätt. Uppgiften bidrar inte till att formulera ett nytt problem 

med samma principer. Studien menar med analysverktyget att uppgiften är på nivå 

ett. 

 
Problemlösningsuppgiften Ja eller nej  

Är informationen tillräcklig för att lösa 

problemet? 

Ja 

Kan problemet lösas på olika sätt? Nej 

Bidrar problemet till att kunna 

formulera ett eget problem? 

Nej 

Tabell 6. Analysverktyg för uppgift 35 

 

I läromedlet Prima Formula 6 handlar en uppgift om Vera som får sin månadspeng. 

Eleven får information i texten om hur mycket av Veras månadspeng som går till 

diverse saker som hon vill göra eller köpa. Informationen ges i bråk och kronor.  

 

 
Figur 5. Uppgift 43. Sjöström, Sjöström, Sörensson (2013), Prima Formula 6, s. 210 

 

Problemet kan lösas på olika sätt med hjälp av att eleven använder sig av att rita en 

bild eller räknar baklänges. Problemet bidrar inte till att formulera ett nytt problem. 

Om eleven däremot märker att eleven har fått ett felaktigt svar kan han eller hon gå 

tillbaka och kontrollera sin lösning. Uppgiften motsvaras av uppgifter som finns 

tidigare i kapitlet där eleven får en lösningsstrategi att förhålla sig till. Enligt studiens 

analysverktyg är uppgiften på nivå två.  
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Problemlösningsuppgiften Ja eller nej  

Är informationen tillräcklig för att lösa 

problemet? 

Ja 

Kan problemet lösas på olika sätt? Ja  

Bidrar problemet till att kunna 

formulera ett eget problem? 

Nej 

Tabell 7. Analysverktyg för uppgift 43 

 

Stapeldiagrammet visar hur många uppgifter som läromedlet har i sitt läromedel samt 

vilken nivå som uppgifterna befinner sig på. Det finns ingen uppgift i Prima Formula 

6 som befinner sig på nivå noll och tre enligt analysverktyget.  

 

 
Figur 6. Stapeldiagram över problemlösningsuppgifterna i Prima Formula 6  
 
Prima Formula 6 har 58 uppgifter under kapitlet ”Problemlösning” där läromedlet ber 

eleverna att själva välja metod. Av 58 uppgifter är 39 uppgifter på nivå ett. De fick 

ett ja i analysverktyget. 19 uppgifter fick två ja och är därmed på nivå två. Det var 

ingen uppgift som fick noll och tre ja.  

7.2 Sammanfattning  
I den sammanfattande analysen presenteras analysverktygets tre frågor kopplat till 

den sociokulturella teorin. 

7.2.1 Är informationen tillräcklig för att lösa problemet? 
Alla problemlösningsuppgifter som analyseras uppnår kriteriet Är informationen 

tillräcklig för att lösa problemet?. Det beror på att alla uppgifter innehåller 

information som eleven behöver för att förstå och kunna angripa problemet. I 

lärarhandledningen till Prima Formula 6 skriver Sjöström & Sjöström (2013) att 
uppgifterna under Välja metod själv under Problemlösning B liknar uppgifterna under 

Problemlösning A. Problemlösningsuppgifterna under Problemlösning A är sådana 

uppgifter som eleven får en färdig problemlösningsstrategi till. Det kan tolkas genom 

Vygotskijs socialkonstruktivistiska teori eftersom ny kunskap bygger på tidigare 

inlärd kunskap. Den nya matematiska kunskapen som eleverna tillägnar sig försöker 

eleverna passa in i det kunskapsområde som de redan besitter (Hagland, Hedrén och 

Taflin, 2005).  
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7.2.2 Kan problemet lösas på olika sätt? 
Flertalet problemlösningsuppgifter i båda läromedlen kunde besvaras med ja på 

kriteriet Kan problemet lösas på olika sätt?. Det kan också framhävas genom att se 

på vilka olika sätt en uppgift kan lösas. Lärarhandledning till Matte Direkt Borgen 6 

A framhåller att det är en fördel om innehållet diskuteras i grupper om två (Carlsson, 

Liljegren & Picetti, 2004). Att diskutera ett innehåll i grupper om två kan kopplas till 

den sociokulturella teorin som menar att eleverna ingår i ett socialt sammanhang. 

Eleverna behöver samtala med andra. De kan genom ansträngning och stöd av en 

lärare finna en strategi (Hwang & Nilsson, 2011).  

7.2.3 Bidrar problemet till att formulera ett eget problem?  
Ingen problemlösningsuppgift under delen Välja metod själv i läromedlen bidrar i 

textform till att kunna formulera ett eget problem. Eleven ombeds inte att försöka 

formulera ett eget problem trots att lärarhandledningen för Matte Direkt Borgen ger 

råd om samarbete mellan eleverna vid somliga uppgifter (Carlsson, Liljegren & 

Picetti, 2005). Studien såg tveksamt på uppgift 54 i Matte Borgen 6 A eftersom eleven 

ombeds att pröva siffrorna med sin egen ålder. Skillnaden är att samma procedur 

används och med samma siffror. Resultatet blir också detsamma men med elevens 

egen ålder som grund. Uppgift b ger istället eleven en chans till en personlig slutsats 

av problemet. 

 

Vad hade krävts av uppgifterna för att få ett ja på kriteriet och frågan Bidrar problemet 

till att formulera ett eget problem?? Enligt analysverktyget skulle det ha krävts att 

uppgifterna på något sätt bidrog till att formulera eget problem i form av en fråga eller 

ett påstående. Det skulle exempelvis kunna vara: Formulera ett nytt problem som 

liknar det du nyss löst. eller Kan du formulera ett nytt problem med samma 
matematiska innehåll?. 

7.3 Procentuell slutsats 
Problemlösningsuppgifterna sammanställdes i två cirkeldiagram i procent, ett 

diagram för varje bok. Varje diagram visar 100 %. Studien kunde se att ingen bok 

hade någon uppgift som blev placerad på nivå noll eller nivå tre. Det synliggörs 

genom att det står 0 % över cirkeldiagrammen. I Matte Direkt Borgen 6 har 43% av 

uppgifterna fått ett ja medan 57% har fått två ja. Det är en övervägande del som är på 

nivå två. I Prima Formula 6 var det 67% av uppgifterna som är på nivå ett. 33% av 

uppgifterna finns på nivå två.  

       
Figur 7. Cirkeldiagram Matte Direkt Borgen 6        Figur 8. Cirkeldiagram Prima Formula 6   
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 Diskussion 

I det här kapitlet presenteras en metoddiskussion, en resultatdiskussion och en slutsats 

samt vidare forskning.  

8.1 Metoddiskussion 
Studien kunde framhålla hur uppgifterna var formulerade på olika sätt. För att studien 

skulle göras rättvist analyserades läromedlen enskilt och därefter jämfördes de. 

Studien kunde däremot inte förklara hur undervisningen såg ut eller hur eleverna 

tolkade uppgifterna. Analysverktyget som var grundat på tidigare forskning stärktes 

av trovärdigheten och tillförlitligheten eftersom tidigare forskning användes. Studiers 

verktyg och metoder är ofta kopplade till de personer som utfört det kvalitativa 

forskningsarbetet. Det är därför svårt att tillgodose om studien skulle kunna få samma 

resultat av någon annan forskare. Dock genom att vara noggrann med förklaringar om 

vilka metoder och processer som studiens forskning gått igenom finns en möjlighet 

att samma resultat och slutsatser kan nås (Denscombe, 2018). 

8.2 Resultatdiskussion 
Studien kunde visa hur uppgifterna är utformade efter hur en problemlösningsuppgift 

bör vara efter de forskningsbaserade kriterier som studien tagit fram. I studien lades 

märke till att Prima Formula 6 hade betydligt fler problemlösningsuppgifter än Matte 

Direkt Borgen 6. 

 

Uppgift 56 i Matte Direkt Borgen 6 B och uppgift 35 i Prima Formula 6 är exempel 

på uppgifter som enligt studiens författare befinner sig på olika nivåer. Författarna till 

studien ställde sig frågande till om uppgift 35 faktiskt var en problemlösningsuppgift. 

Uppgiften tycktes vara som en enkel subtraktionsuppgift fram till att författarna själva 

löste och diskuterade uppgiften. Eleven behöver komma ihåg antalet sidor som är 

kvar att läsa innan boken är slut. Bella ska börja på sidan 48. Det betyder att hon inte 

har läst sida 48 utan sida 47. Till hjälp för att lösa uppgiften kan eleven om det behövs 

gå tillbaka till tidigare uppgifter för att få hjälp med strategier. Uppgift 56 är i Matte 

Direkt Borgen 6 B stjärnmarkerad och anses enligt läromedlet vara svårare. Den kan 

lösas på olika sätt och är inte helt självklar. Det kan kopplas till Polyà som menar att 

ett problem varken ska vara för lätt eller för svårt (1970). Uppgifterna kan vara 

enklare för en del elever och svårare för andra elever. Uppgifterna ökar även i 

svårighetsgrad. Det kan tolkas genom det socialkonstruktivistiska synsättet när eleven 

lär sig ny kunskap (Hagland, Hedrén och Taflin, 2005).  
 

Polyà menar även att eleverna ska kunna göra en plan för hur problemet ska lösas 

eftersom eleverna således bör ha mött liknande uppgifter tidigare (1970). Det kan 

kopplas till studiens resultat om hur många uppgifter under delen Välja metod själv i 

kapitlet i Prima Formula 6 som var på nivå ett enligt analysverktyget. Polyà (1970), 

Krutetskii (1976) och Schoenfeld (1985) skriver alla att det är viktigt att eleverna får 

utveckla matematiska kunskaper.  

 

Uppgift 54 i Matte Direkt Borgen 6 A som handlar om Musse Pigg är en uppgift som 

eleverna testas på sina begreppsliga kunskaper. Förstår de inte alla de begreppen som 

nämns i uppgiften så blir det genast fel i svaret. Eleven får heller inte ha för bråttom 
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utan måste ta ett steg i taget så att det inte blir någon miss. Det är en uppgift där 

eleverna själva får testa hypoteser, upptäcka samband, dra slutsatser och upptäcka 

mönster likt det som både Jakobsson (2001) och Sidenvall (2019) betonar som viktigt 

i matematikundervisningen.   

 

I Prima Formula 6 finns uppgift 43 som handlar om Vera som får sin månadspeng. 

Om eleven skulle få ett felaktigt svar kan han eller hon gå tillbaka och kontrollera sin 

lösning. Uppgiften kan ge eleverna en högre förståelse samt att de får greppa sina 

matematiska kunskaper (Sidenvall, 2019). Prima Formula 6 har i sin tillhörande 

lärarhandledning inget som antyder på att eleverna bör eller ska samarbeta med 

varandra. Det har däremot lärarhandledningarna till Matte Direkt Borgen 6. Uppgiften 

har i studiens analysverktyg fått ett ja på kriteriet Kan problemet lösas på olika sätt?. 

Det kan vara bra för eleverna att få arbeta tillsammans med en sådan uppgift eftersom 

de eventuellt kan upptäcka en lösning som de själva inte tänkt ut. Samarbete i grupp 

är något som Carlsson, Liljegren och Picetti (2004, 2005) tycker är viktigt.  

 

Genom resultaten kan studien se att eleverna kan bygga kunskaper som behövs för att 

kunna lösa problem. Enligt Skolverket är den kunskapen nödvändig för att kunna lösa 

problem i såväl arbetsliv, privatliv samt utbildning. Den kunskapen undersöks i PISA 

(Skolverket, 2019). 

8.3 Slutsats  
Uppgifterna som har analyserats i Matte Direkt Borgen 6 befann sig till största del på 

nivå två. Det främjar användningen av problemlösning i skolan samt i vardagen. Det 

möjliggör lärande och utveckling som finns i den proximala utvecklingszonen 

(Hwang & Nilsson, 2011). Uppgifterna i Prima Formula 6 befann sig till största del 

på nivå ett. Det kan kopplas till Krutetskii (1976, i Möllehed, 2001) som framhäver 

att eleverna kan utveckla matematiska förmågor genom att få instruktioner, öva på ett 

innehåll och göra aktiviteter. Däremot visar resultatet att båda läromedlen kan kopplas 

till Polyà (1970) eftersom eleverna behöver ha mött liknande uppgifter tidigare. 

Läromedlens problemlösningsuppgifter skiljer inte särskilt mycket gällande nivåer 

trots att det är olika antal uppgifter i läromedlen.  Det visar sig att Matte Direkt Borgen 

6 är bättre eftersom den har fler uppgifter på nivå två än vad Prima Formula 6 har. 

Det är således bättre att använda läromedel med fler uppgifter på en högre nivå enligt 

studiens analysverktyg.  

8.3.1 Vidare forskning  
Ett förslag till vidare forskning kan vara att inkludera fler matematikläromedel. Det 
skulle kunna bidra till ett tydligare och mer tillförlitligt resultat. Ett annat förslag är 

att låta elever lösa uppgifter från läromedlen som undersökts i studien. Det skulle 

kunna vara uppgifter som placerats på olika nivåer i analysverktyget. Vi skulle kunna 

få syn på vad som är problemlösning för en eller ett par elever i en kvalitativ studie. 

Eleverna löser olika problemlösningsuppgifter och får sedan chansen att prata om hur 

de gick tillväga.   
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Bilaga – Mejl till bokförlag 

 
Hej. 
Vi är två lärarstudenter med inriktning åk 4–6 som går vår femte termin på 

Linneuniversitetet i Kalmar. Vi skriver nu ett självständigt arbete där vi har valt att 

granska problemlösning i Matte Direkt Borgen och Prima Formula åk 6.  
  
Enligt forskningsetiska principer krävs ett samtycke från förlagen, således ber vi om 

er tillåtelse att få göra den här läromedelsanalysen.  
Det som kommer att undersökas är hur kapitlen är uppbyggda samt hur uppgifterna 

är konstruerade.  
  
Dessa läromedel har vi valt då vi under våra verksamhetsintegrerade dagar på skolor 

sett dessa läromedel och anat att dessa används mest på skolorna. Syftet för oss blir 

då att med det här arbetet få mer kunskap och förståelse i och om läromedlen samt 

inom problemlösning. 
Ni som medverkar har också rätt att bestämma vilka villkor som vi ska ta hänsyn till 

i vårt arbete. Ni har även rättighet att avbryta er medverkan utan att det medför negativ 

påverkan. 
Om ni har frågor så går det bra att nå oss på mail. 
  
Tack på förhand// Therese Västerlund och Emma Svensson 
Therese: tv222da@student.lnu.se 

Emma: es223rw@student.lnu.se
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