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Sammanfattning 

Problemuppgifter och förmågor som övas via dem 

Problemlösning är en central del av Lgr11 och dagens matematikundervisning. 
Detta gör att de läromedel som används i de svenska skolorna måste behandla 
problemlösning om de ska kunna ge eleverna möjlighet att nå de utsatta målen i 
Lgr11. I årskurs 6 ska eleverna få betyg i matematik vilket gör det viktigt att 
undersöka om läromedlen når upp till målen i lgr11 runt om problemlösning. 
Studien är gjord som en läromedelsanalys, av Matte Direkt Borgen 6a och 6b. Min 
studie är en kvantitativ studie i två delar. Först analyserade jag hur många av de 
problem som enligt författaren anser är problem är problemuppgifter eller 
rutinuppgifter. Av det resultatet kunde jag sedan analysera hur väl 
problemlösningsförmågan, begreppsförståelse och resonemangsförmågan gick att 
öva via uppgifterna i läromedlet. Resultatet visade att bara 59 av de 137 uppgifter 
som författaren anser är problemuppgifter gick att klassificera som 
problemuppgifter. Förmågorna som övades via uppgifterna spelade dock ingen roll 
om det var problem- eller rutinuppgifter. Här övade alla uppgifter någon av de tre 
undersökta förmågorna.  

Nyckelord: Matematik, problemuppgifter, problemlösning, problemlösningsförmågan, begreppsförståelse 
och resonemangsförmågan 

Abstract  

Problem tasks and abilities practiced by them 

Problem solving is a central part of Lgr11 and today's mathematics education. This 
allows the teaching materials used in the Swedish schools must treat the problem if 
they are to provide students with the knowledge to reach the vulnerable 
requirements of Lgr11. In Year 6, pupils get grades in mathematics, making it 
important to conduct research about learning reaches Lgr11 targets around the 
problem solving. The study is designed as a teaching material analysis, of Matte 
Direkt Borgen 6a and 6b. My study is a quantitative study in two parts. First, I 
analyzed how many of the problems according to the author considers to be 
problems are problems tasks or routine tasks. Of the result, I could then analyze 
how well the problem-solving ability, conceptual understanding and reasoning 
ability went to practice using the information in the teaching material. The results 



showed that only 59 of the 137 tasks which the author believes is the problem tasks 
could be classified as problem tasks. The abilities who was exercised by the data, 
however, does not matter if it was a problem or routine tasks. Here practiced all the 
information any of the three investigated abilities. 

Keywords: Mathematics, problem, problem solving, problem solving ability, conceptual understanding 
and reasoning ability  
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1 INLEDNING  

Problemlösning är en central del av den svenska läroplanen. Lgr11 och 
problemlösningsförmågan är en del av förmågorna som bedöms när elever ska få 
betyg i slutet av årskurs 6. Läromedlet är oftast det som eleverna använder sig av 
för att öva och träna på just denna förmåga. Detta ställer höga krav dels på 
läromedlet men även på pedagogen som ska undervisa med hjälp av läromedlet. 
Boesen m.fl. (2014) menar att det finns många pedagoger som har svårt att förstå 
vad som menas med problemlösningsförmågan i läroplanen och att de då inte vet 
vilka uppgifter i läromedlet som kan öva och utveckla denna förmåga. Detta kan 
leda till att dessa pedagoger väljer att försöka lära ut problemlösningsförmågan 
utifrån egna tolkningar samt egna erfarenheter av problemlösning. Vilket skulle 
kunna leda till att dessa pedagoger lär ut problemlösningsförmågan på ett sätt som 
inte uppfyller målen i lgr11. 

Frågan vi också måste ställa oss här är: vad är egentligen ett problem? 
Schoenfeld (1992) menar att begreppet problem egentligen är väldigt abstrakt och 
att det helt beror på vem man frågar och att alla kommer se olika på vad ett 
problem är. Ett matematiskt problem för en person, kan för någon annan vara en 
vanlig standaruppgift. Det är därför mycket svårt att sätta en definition på vad ett 
problem är.  

Matematikundervisningen i Sverige är till stor del styrd av 
läromedelsanavändning (Skolverket 2003; Skolverket 2011). Detta gör det extra 
viktigt att de uppgifter som enligt läromedelsförfattaren anges vara problem också 
verkligen är det. 

Forskning på detta område är något som är mycket viktigt. Att undersöka hur 
läromedel för årskurs 6 behandlar problemuppgifter samt vilka matematiska 
förmågor de erbjuder eleverna att öva på är extra viktigt för att det är i årskurs 6 
som eleverna kommer få sina första betyg. När jag sökt efter forskning som just 
bearbetar årskurs 6 och läromedel så finns det väldigt lite skrivet om detta, vilket 
gör det nödvändigt att forska om detta. 
 Jag kommer i min text att benämna de uppgifterna som enligt författaren är 
problem som ”problem”. De uppgifter jag kommer fram till är problem via mitt 
analysverktyg, kommer att benämnas ”problemuppgifter”. 

 
  



2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

Mitt syfte med denna läromedelsanalys är att undersöka hur ett av de mest använda 
läromedlen i Sverige behandlar problemlösning samt i vilken grad eleverna får 
möjlighet att utveckla och träna på problemlösningsförmågan, begreppsförståelse 
och resonemangsförmågan via dessa uppgifter. Här kommer jag att ha Lgr11 i 
beaktning och utgå ifrån kunskapskraven som finns inom matematik årskurs 6 och 
de tillhörande betygskriterierna.  
 
2.1 Frågeställningar 

• Är problemen i läromedlen verkligen problemuppgifter? 
• I hur stor utsträckning erbjuder läromedlet möjligheten att via 

problemuppgifterna öva och visa problemlösningsförmågan, 
begreppsförståelse och resonemangsförmågan med hänsyn till Lgr11? 
 

  



 

3 LITTERATURGENOMGÅNG 

Detta avsnitt kommer jag att dela upp i två delar. Den första delen kommer att 
behandla läromedlet som begrepp samt vilken roll läromedlet har i undervisningen. 
Jag finner det nödvändigt att ha med en genomgång av läromedlet då det är av 
intresse i en läromedelsanalys. Den andra delen kommer att behandla tidigare 
forskning om problemlösning.  

 
 
3.1 Läromedel 
NE (2016) menar i deras definition att läromedel är handlar om ett begrepp för att 
förklara lärarens verktyg för att kunna bedriva undervisning. Korsell (2007) som 
forskar om läromedel samt hur dessa används i skolan vill dock hävda via sin 
forskning att det inte finns någon total definition av läromedlet.  

Läroboken är en central del av elevers matematikundervisning, trots detta så 
omnämns ordet läromedel enbart en gång i läroplanen. Det finns heller inga krav på 
att läromedel måste användas för att nå upp till målen i Lgr11. Trots detta så ökar 
användandet av läromedlet (Pettersson, 2008). Skolverket (2003) skriver om att det 
vanligaste sättet för pedagoger att bedriva sin undervisning är genom att låta 
eleverna arbeta på egen hand i läroboken. Detta kan då medföra att eleverna enbart 
fokuserar på att försöka räkna så många uppgifter som möjligt och att eleverna 
missar en del av de kvalitéer som finns i uppgifterna.  

Skolverket (2003) menar dock också att undervisning via läromedel inte bara är 
något dåligt utan även kan bidra till elevernas matematiska lärande. Oates (2014) 
påvisar att länder som använder sig av läromedel som anses vara av god kvalitet i 
undervisningen, utan att anse att undervisning via läromedlet är något dåligt ofta 
har bra resultat hos eleverna. Oates menar också att läromedlet fungerar som ett 
mycket bra komplement för pedagogen i undervisningen, men även för eleverna för 
att kunna ta till sig ny matematikkunskap.  

Skolverket (2011) visar också att läromedlet används mycket i undervisningen 
och i vissa fall är det enbart läromedlet som ligger till grund för hur undervisningen 
ska bedrivas. Det är därför viktigt att läromedlen är utformade så att uppgifterna i 
dem, kan klara av att ge eleverna tillräckligt med kunskap för att de ska kunna nå 
kunskapskraven i Lgr11. Brändström (2003) menar även hon att läroboken är till 



stor nytta både för eleverna och för läraren. Brändström är dock kritisk till hur en 
del läroböcker är utformade och menar att en bra lärobok även ska ha en bra 
tillhörande lärarhandledning och att det därför ställer höga krav på de som utformar 
läromedel. Det finns lärare i dag som enbart undervisar med hjälp av läromedel och 
då främst läroboken. Här finns det då till och med lärare som anser att 
matematikundervisning är samma sak som att låta eleverna räkna fritt i boken. 
Problemet som kan uppstå när en lärare väljer att göra på detta sätt är att dessa 
lärare kan missa att undervisa en del av läroplanen, eftersom läromedlen inte längre 
granskas av skolverket (Pettersson, 2008; Skolverket, 2015). 

Hur effektivt ett läromedel är påverkas även av hur pedagogerna låter sina elever 
använda och räkna i det och att detta då inte ska påverka gemensamma 
genomgångar av uppgifter och ny fakta. I en lärandemiljö där elever bara har fokus 
på att räkna mycket och komma långt i läroboken har det visat sig att elevernas 
motivation tenderar att minska. I en läromiljö där alla elever har gemensamma 
genomgångar och även räknar samma sidor så har det visar sig via forskning att 
motivationen ofta är högre (Skolverket, 2003). 
 
3.2 Problemuppgifter i läromedel 
Fan & Zhu (2007) har gjort en studie på hur läromedel behandlar 
problemlösningsförmågan. Studien är gjort för barn i de yngre åldrarna och 
läromedlen är ifrån tre olika länder. För att kunna genomföra studien så använde de 
sig av Pólyas fyra faser för att se om man med hjälp av dessa kunde lösa 
uppgifterna. De tittade även på valet av strategier för att kunna lösa problemen. 
Deras resultat visar att antalet uppgifter som klassades som problem var 
förhållandevis hög, samt att läromedlen lyckades mycket bra med att framhäva och 
visa problemlösningsprocedurer och strategier. Taflin (2007) vill dock påstå att 
många läromedel är för snälla emot eleverna genom att erbjuda hjälp i form av 
olika lösningsstrategier, detta kan tillexempel vara: gör en tabell eller rita en bild. 
Genom att läromedlen gör på detta sätt så hindrar det eleverna att tänka själva, det 
kan även medföra att eleverna enbart tror att en uppgift endast går att lösa genom 
att använda den strategi som läromedlet förespråkar.   
 Taflin (2007) anser att ett av de större problemen med problemlösning i 
läromedel är att de är av en sluten karaktär, vilket menas med att det bara finns ett 
svar som kan vara rätt till dessa uppgifter. Arbete med denna typ av uppgifter tar 
bort en del av möjligheten att utveckla problemlösningsförmågan, då den förmågan 



i stort handlar om att kunna tänka kreativt och se lösningar utanför det normala och 
rutinmässiga. 
  
3.3 Bakgrund problemlösning 
Skolsystemet har förändrat synen på vad inom matematiken som är viktigt att 
eleverna lär sig. Tidigare har stor fokus varit att eleverna ska träna och lära sig 
olika matematiska färdigheter, men att denna syn inte längre ses som det bästa 
inom skolan (Lesh & Zawojewski, 2007). Undervisningen förr i tiden var en 
process för att ge eleverna information och tillvägagångsätt för att kunna lösa olika 
rutinmässiga uppgifter (Boesen et al, 2006; Cai, 2003). Boesen et al (2006) skriver 
om hur synen på undervisning i många länder ändrat sig. Nu är det viktigt att 
eleverna ska lära sig och att det nu anses bra att eleverna lär sig att ta till sig det 
matematiska kunnandet för att kunna konstruera, förklara samt anpassa detta till 
komplexa system i deras omvärld. Lester & Lambdin (2006) förklara det som att 
problemlösning inom skolan är något som vuxit fram genom att skolan har ändrat 
sitt sätt på att se vad som är viktigt i undervisningen. I dagens skola ser man på 
problemlösning som något bra och fint och som en källa till ytterligare kunskap 
(Wyndhamn, 2000). 
 
3.4 Vad är Problemlösning 
Olika former av matematiska problem har funnits inom matematiken sedan 
antikens Grekland. Begreppet problemlösning är dock ett förhållandevis nytt 
begrepp inom matematikundervisningen. Det moderna sättet att se på 
problemlösning i undervisningen skedde i stor utsträckning i slutet av 1970-talet 
och början av 1980-talet (Schoenfeld, 1992; Pólya, 1945). Inom skolan så används 
begreppet problemlösning på en rad olika sätt vilket gör att det kan vara svårt att 
definiera (Mouwitz, 2007; Schoenfeld, 1992).  

Huntinghar (1996) i Wyndhamn (2000) beskriver problem och problemlösning 
så här:  

”We define a mathematical problem as a task posed to an individual or group, 
who will attempt to decipher the task and obtain a mathematical acceptable solution 
by not initially having access to a method which completely determines the solution. 
The extent to which the task would be a problem or not for a particular individual or 
group is a function of mathematical knowledge (general and task specific), executive 
control mechanisms, memory, capacity, automation of appropriate skills, 
mathematical ability, utilisation of potential heuristics, and the mathematical maturity 



and creativity of the given individual or group. Problem solving can therefore be 
defined as the set of actions taken to perform a task, assuming that there exists a 
desire on the part of the individual or group to perform the task.” 

 (Huntinghar i Wyndhamn, 2000 s. 298). 
 

Lesh och Zawojewski (2007) menar med detta att problemlösning inte bara är 
matematiskt kunnande i form av att kunna använda och tillämpa regler, metoder 
och färdigheter på ett bra sätt. De menar också att problem först blir ett problem när 
personen som ska lösa det måste tänka utanför sin vanliga tankebana. Möllehed 
(2001) menar att problemlösningsförmågan handlar om hur väl en person kan tolka 
och analysera uppgifter som inte har ett givet svar. Mouwitz (2007) definierar 
problemuppgifter som en motpol till standarduppgifter som går att lösa med hjälp 
av färdiga mallar och regler. En problemuppgift ska istället kräva att personen som 
ska lösa problemet tänker till och inte direkt ifrån start vet vad som ska göras med 
det. Personen som löser uppgiften måste ställa sig själv frågan: 

  
”Vad ska jag göra när jag inte vet vad som ska göras?”  

(Mouwitz, 2007, s.61)  
 
 
3.5 Vad säger Läroplanen 
Problemlösning i Sverige fick under 80-talet ett stadigt grepp om undervisningen i 
matematik. Lgr80 har med problemlösning och klassar det som ett av de viktiga 
huvudmomenten i matematik. Målen var att alla elever skulle kunna lösa problem 
som kunde påträffas i samhället och i hemmiljö (Skolöverstyrelsen, 1980, s.99). 
Det var även viktigt att påpeka att problemlösning inte handlade om att räkna ut 
redan givna beräkningar, utan att det skulle krävas att personen som löste uppgiften 
var tvungen att tänka till för att nå en lösning. 
 Lpo94 väljer dock att helt ta bort begreppet problemlösning, det finns dock kvar 
som ett mål skolan ska sträva emot (Skolverket, 2006). 
 Lgr11 som är den läroplan vi i dag använder oss av så är problemlösning 
återigen en viktig och central del. Problemlösningsförmågan är ett av de mål 
eleverna ska utveckla och behärska.  



3.5.1 Lgr11  

Problemlösningsförmågan är en av de förmågor som eleverna ska kunna behärska 
när de går ur årskurs 6 för att kunna erhålla betyget E eller bättre. Eleverna ska 
kunna lösa problem samt kunna reflektera över vald strategi samt kunna värdera 
detta och se om denna strategi var bästa sättet att nå ett resultat. I det centrala 
innehållet för årskurs 4-6 står det att eleverna ska kunna använda och tillämpa 
strategier för matematiska problem i vardagliga situationer. I kunskapskraven för 
betyget E gäller att eleverna kan lösa problem i elevnära situationer på ett i 
huvudsak fungerande sätt, med hjälp av strategier och metoder som är till viss del 
anpassade efter problemets karaktär (Skolverket, 2011). 
 
3.6  Problemlösningens funktioner i undervisningen 
Att problemlösning blivit så populärt att använda inom skolan, beror till stor del på 
att det hjälper till att aktivera och stimulera elevernas egna viljor till att tänka 
kreativt och självständigt (Polya, 1957; Möllehed, 2001; Hagland, m.fl., 2005). 
Hagland m.fl. (2005) vill dock påvisa att det inte enbart är denna förmåga som 
tränas med hjälp av problemlösning. De menar också att arbete med 
problemlösning hjälper eleverna att öva på att tänka logiskt, strukturerat och även 
systematiskt.  

Hagland m.fl. (2005) skriver om hur elever som arbetar med problemlösning i 
undervisningen ofta har lättare att ta till sig av begreppsförståelse och symboler 
inom matematiken. De vill dock påpeka att dessa förmågor är något som eleverna 
även kan lära sig via traditionell undervisning. Sidenvall (2015) visar genom sin 
forskning att de som arbetar med problemlösning även lär sig att utveckla 
resonemangförmågan, detta på grund av de ofta behöver förklara och visa hur de 
har löst en uppgift Hagland m.fl. (2005) och Polya (1945) har tillsammans samma 
åsikter om att arbete med problemlösning i undervisningen kan leda till att eleverna 
ökar sitt intresse för matematiken, både i och utanför skolan. Polya (1945) menar 
att de elever som enbart arbetar med rutinuppgifter tenderar att tröttna på 
matematik, vilket kan leda till sämre resultat hos dessa individer. 

Hagland m.fl.(2005) menar att en av anledningarna till varför skolan arbetar 
mycket med problemlösning är för att detta kan hjälpa eleverna till att bli 
förberedda på olika problematiska situationer de kan tänkas möta senare i sina liv. 



Här kan eleverna använda sig av olika problemlösningsstrategier för att lösa dessa 
problem.  

Cai och Lester (2010) anser att det är mycket viktigt att skolan så fort det går 
börjar med att introducera problemlösning för eleverna. Detta då det tar tid att bli 
en bra problemlösare. Ahlberg (1995) menar att grundskolan fokuserar mycket på 
de fyra räknesätten och att alla tal kan göras rätt eller fel. Det är därför viktigt att 
problemlösningen får en central roll i undervisningen då den kan bidra till att 
eleverna frångår tankarna om matematik som ett mekaniskt ämne som enbart 
handlar om att göra rätt på alla uppgifter. Ahlberg (1995) anser även att 
problemlösningen i grundskolan ska ske genom tal, skrift och bilder.  
 
3.7 Hur läraren bör framställa problemlösning i undervisningen 
Att vara en bra pedagog när det kommer till att undervisa problemlösningen, 
handlar till stor del om två olika saker. Det handlar dels om att ta fram uppgifter 
som är lämpliga för de som ska arbeta med dem. Men även att ge eleverna lagom 
mycket information om uppgiften, så att de fortfarande är utmanande för dem 
(Taflin 2007, Heibert m.fl., 1996 och Wyndhamn m.fl., 2000). Om pedagogen inte 
ger eleverna någon genomgång och information om vad det är som ska göras så 
skulle detta kunna leda till att eleverna inte får någon progression (Heibert m.fl. 
1996). Lester (1996) förklarar detta dilemma som att det är en av de svåraste 
uppgifterna en pedagog måste möta.  
 Skoogh och Johansson (1991) anser att det är mycket viktigt att pedagoger som 
arbetar med problemlösning i deras undervisning, verkligen förklarar vad det 
handlar om samt att de alltid måste finnas där för eleven som ett stöd. Ahlberg 
(1992) menar att när pedagogen pratar med sina elever om problemlösning så är det 
viktigt att förklara att det inte alltid är svaret som är det viktiga utan snarare 
processen för att nå fram till svar som är utvecklande. Det är även viktigt att göra 
eleverna medvetna om att problemlösning tar tid och att det inte är något som ska 
skyndas fram. 
  



 
3.8 Att bli en bra problemlösare 
Schoenfeld (2013) menar att alla människor har möjligheten och kapaciteten till att 
kunna bli bra problemlösare, detta under förutsättning att de får korrekt form av 
utbildning. För att kunna utvecklas som en bra problemlösare så har Schoenfeld 
tagit fram fyra kompetenser som är nödvändig att ha för att kunna arbeta med 
problemlösning. 
1. Matematiska förkunskap  
Denna kompetens handlar om att en person behöver ha en vis förkunskap för att 
kunna lösa en del uppgifter. Denna kunskap kan vara att känna till begrepp, 
definitioner eller algoritmer.  
2. Använda olika problemlösningsstrategier   
Den andra kompetensen är framtagen av Schoenfeld genom att han lånat tankar 
ifrån Pólyas olika faser som genomgås vid problemlösning. Dessa faser kan det 
läsas om senare i arbetet. 
3. Kontroll över den metakognitiva förmågan 
Tredje kompetensen kräver att personen kan reflektera över sitt egna tänkande och 
förstå det den gjort samt utvärdera detta. 
4. Synen på sig själv, matematik och problemlösning  
Den sista kompetensen blir avgörande för intresset hos en individ samt hur 
självförtroende påverkas av matematiken. Detta kan vid en negativ påverkan 
avgöra för hur snabbt individen väljer att avsluta uppgiften. 

  
Pólya arbetade fram ett schema för hur problemlösning ska gå till. Genom att en 

person följer detta schema så kan denna person få en ökad förståelse för hur 
problemlösning kan gå till vilket kan leda till att denna person blir en bättre 
problemlösare. Schemat är baserat på fyra faser, dessa fyra faser är: 
1. Förstå problemet.                                                                                              
Om en person som ska arbeta med problemlösning och problemuppgifter inte 
förstår vad det är denna ska göra så kommer denna person inte att kunna lösa 
uppgiften. Det är därför extra viktigt att pedagogen som ska lära ut problemlösning 
till sina elever försäkrar sig om att alla elever har förstått vad det är de ska göra 
innan det börjar med problemlösningen (Pólya 1945). 
 



2. Göra en plan för hur det ska lösas. 
Här ska den person som ska arbeta med problem lära sig att tillämpa olika 
problemlösningsstrategier. Det gäller även att kunna tillgodose sig av den 
information som går att urskilja ifrån problemuppgiften (Pólya 1945). 

3. Genomföra den tänkta lösningen.                                                                        
Här handlar det om att kunna använda sig av informationen ifrån fas 1 och 2 och 
helt enkelt använda denna för att kunna lösa uppgiften (Pólya 1945). 

4. Kunna se tillbaka på sin lösning och utvärdera den och kunna diskutera 
denna.                                                                                                                          
I den fjärde och avslutande fasen så gäller det för problemlösaren att kunna 
reflektera över vad denna gjort. Denna fas tenderar dock ofta att glömmas bort, 
vilket Pólya menar är synd då det är här som en person kan utvecklas genom att 
kunna se till allt bra denna gjort men även kunna lära ifrån sina misstag (Pólya 
1945). 

Lester (1996) menar att undervisningen i skolan som riktar sig emot 
problemlösning bör ha fyra punkter i åtanken och att om dessa punkter följs så kan 
detta hjälpa eleverna till att bli bättre problemlösare. De fyra punkter som Lester 
listar är: Elever måste lösa många problem för att förbättra sin 
problemlösningsförmåga. Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en 
lång period. Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är 
betydelsefullt för att de ska ta till sig undervisning. De flesta elever tjänar på 
systematisk undervisning i problemlösning.  
 
3.9 Olika typer av matematiska problem  
Möllehed (2001) skriver om fem stycken olika former av uppgifter inom 
matematiken, varav fyra av dessa grundar sig ifrån Pólyas tankar. Dessa fem är: 
 

• One rule under your nose. Denna typ av uppgift ska lösas utan att den 
som löser den behöver tänka på vad som händer rent matematisk, lösning 
ska göras med en strategi eller metod som presenteras i samband med att 
problemet presenteras. 



• Application with some choice. Denna typ av problem löses genom att den 
som ska arbeta med dem väljer en för denna redan bekant strategi eller 
metod. Här måste ett aktivt val därför ske för att kunna lösa problemet. 

• Choice of a combination. Här måste två eller tre strategier och metoder 
kopplas samman med varandra för att lösning ska kunna ske. 

• Approaching research level. Här måste ännu flera steg av lösnings 
strategier kombineras med varandra. För att nå en lösning måste uträkning 
i många steg ske. Dessa typer av problem kräver även att den som löser 
dem, kan arbeta självständigt och logiskt.  

 
Hagland m.fl. (2005) skriver om rika matematiska problem. Nedan följer de sju 
kriterier som de anser att ett tal ska ha för att få kategoriseras som rika problem. 
 

• Introducera viktiga matematiska idéer 
• Vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det.   
• Upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  
• Kunna lösas på flera olika sätt, med olika matematiska idéer och 

representationer. 
• Kunna initiera matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer.  
• Kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden. 
• Kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 

  



4 TEORI  

Under detta kapitel kommer jag att redogöra för de olika teorier som ligger till 
grund för min metodologiska ansats till denna studie. Jag kommer att lägga fram 
teorier för hur definiering av en problemuppgift kan se ut. Det kommer även teorier 
om att problemlösning kan hjälpa eleverna med att utveckla inte bara 
problemlösningsförmågan, utan att problemuppgifter även kan utveckla 
begreppsförmågan och resonemangsförmågan. Som avslutning till detta kapitel 
kommer ett ramverk att läggas fram för att påvisa att det enbart är det skriftliga i en 
uppgift som jag kommer kunna att analysera. 
 
 
4.1 Matematiska problem 
Schoenfeld (1992) skriver om hur ordet eller begreppet problem har varit med inom 
matematiken så långt tillbaka som antikens Grekland, men att begreppet 
problemlösning är något förhållandevis nytt inom matematiken. Schoenfeld (1992) 
anser att ordet problem är abstrakt och att det kommer skilja sig åt hur olika 
människor ser på vad som är ett problem. Schoenfeld har dock en egen definition 
på vad ett problem är. Schoenfeld menar ett problem måste uppfylla fyra olika 
kriterier och att dessa är: 
 

• Problem ska vara lätta att förstå. 

• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier. 

• Problemet ska leda till nya bra problem. 

 

Schoenfelds (1992) definition av problem är en vidareutveckling av Pólyas fyra 
faser och dessa kom till under 1970-talet då Amerika var under en matematisk kris 
och eleverna började prestera sämre resultat. Detta ledde till att skolan började 
använda sig mer av problemlösning i undervisningen. Schoenfeld (2013) menar att 
grunden för att en person ska lyckas med problemlösning, är att denna har “the 
individual’s knowledge” vilket betyder att personen har matematisk kunskap som 
är nödvändig för den problematiska situationen. Finns ingen sådan kunskap så 



menar Schoenfeld att det kommer bli mycket problematiskt att kunna nå fram till 
en lösning. Schoenfeld (2013) menar också att det är viktigt att kunna välja och 
använda sig av olika lösningsstrategier samt att även kunna tänka om sitt egna sätt 
att lösa en uppgift på. Här handlar det då dels om att kunna utveckla ett kognitivt 
tänkande men även att ha ett metakognitivt tänkande på det personen själv 
åstadkommer. Detta är egenskaper som enligt Schoenfeld bör vara väl utvecklade 
hos en bra problemlösare. 

Taflin (2007) menar att problemlösning är ett centralt begrepp inom 
matematiken och att det ställer höga krav på den som ska arbeta med det. Då 
problemlösning enligt Taflin kräver en extra ansträngning än vad rutinuppgifter gör. 
Hagland, m.fl. (2005) menar att det finns olika typer av matematiska uppgifter 
inom matematiken, dels rutinuppgifter men även problemuppgifter. Tillsammans 
har de en definition av begreppet problem, deras definition av vad 
problemuppgifter är blir uppdelat i tre punkter och dessa är: 

 
• En person vill eller behöver lösa.  
• Personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa. 
• Det krävs en ansträngning av henne eller honom för att lösa. 

 
Med hjälp av Schoenfelds, (1992) och Hagland m.fl. (2005) definitioner av vad ett 
problem är, så kommer jag att använda dessa för att analysera om uppgifterna i 
Matte Direkt Borgen 6a och 6b verkligen kan klassas som problem eller om de är 
rutinuppgifter. När det kommer till Hagland, m.fl. definition så kommer jag inte att 
kunna avgöra om en person vill eller behöver lösa uppgiften, samt om det krävs 
ansträngning av personen att lösa uppgiften. Jag kommer inte heller kunna veta om 
en elev anser att uppgiften är lätt att förstå, vilket gör att jag inte kommer kunna 
använda Schoenfelds teori om att uppgifter måste vara lätta att förstå. Detta för att 
jag inte kommer att analysera hur någon annan gör uppgifterna. Med hjälp av de 
övriga kriterierna kommer jag att göra ett analysverktyg för att se om uppgifterna är 
problem eller rutinuppgifter. Av Schoenfelds, (1992) och Hagland m.fl. (2005) 
nämnda kriterier så är det bara fyra av dessa som jag kommer kunna använda till 
min analys. Tillsammans kommer dessa fyra kriterier att bilda mitt analysverktyg 
för att bedöma om det är problem- eller rutinuppgifter. 
 



• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt. 

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier. 

• Problemet ska leda till nya bra problem. 

• Personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa. 
 
4.2 Matematiska förmågor  
När en elev kommer i kontinuerlig kontakt med matematiken, så ges denna 
möjlighet att utveckla och öva matematiska förmågor (Szabo 2013). 
Problemuppgifter inom matematiken kan hjälpa elever att utveckla och öva på olika 
matematiska förmågor. Utöver problemlösningsförmågan kan även 
begreppsförståelse och resonemangsförmågan utvecklas via problemuppgifter 
(Sidenvall, 2015; Hagland m.fl.,2005). Denna teori vill jag använda till att se hur 
väl den fungerar för att uppnå de förmågor som Lgr11 har för matematik i årskurs 6. 
Dessa förmågor är:  
 

• Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 
strategier och metoder   

• Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan 
begrepp.   

• Föra och följa matematiska resonemang.  
 

För att kunna undersöka om de uppgifter som i läroböckerna benämns som problem, 
kan bidra till att utveckla samt öva problemlösningsförmågan, begreppsförståelse 
och resonemangsförmågan. Så kommer jag att använda mig av följande frågor: 
Används matematiska begrepp i uppgiftsbeskrivningen? Krävs det för lösningen att 
lämpliga lösningsstrategier väljs ut och prövas? (Lösningsmetod anges inte).  Följer 
uppgiften ett mönster som kräver matematiska resonemang? Dessa tre punkter 
kommer att vara mitt analysverktyg för att analysera förmågorna. Till detta kommer 
jag att göra en tabell som jag kommer att samla resultatet.  
 
  



4.3 ”The Mathematics Task Framework” 
Läroboken är som jag tidigare skrivit en central del av matematikundervisningen 
och det är därför viktigt att kunna göra en korrekt granskning av de uppgifter som 
finns i denna för att på så vis kunna se om läromedlet kan förmedla det som den 
utger sig för att kunna. Stein & Smith (2001) skriver om att uppgifterna i läroboken 
genomgår tre olika faser innan de ger eleverna kunskap och lärande. Utifrån denna 
teori har de kommit fram till ett ramverk för hur denna process går till.  
 

 
 

I den första fasen så ges bilden av hur uppgifterna beskrivs i läroboken eller i 
lärarhandledningen. Detta tolkar jag som att det är så här som författaren av 
materialet vill presentera uppgifterna. Vilket då skulle kunna vara att första fasen 
ses ur deras perspektiv. I den andra fasen så handlar det dels om hur läraren väljer 
att ta till sig materialet. Men framförallt hur denna sedan praktisera detta i sin 
undervisning. I den sista av de tre faserna så handlar det om hur eleverna tar sig an 
uppgifterna och arbetar med dem. Detta leder i sin tur till en form av lärande.  
 
 
 
  



5 METOD 

Jag kommer i denna del redogöra för den metod jag använt mig av för att kunna 
genomföra denna studie. Jag kommer även att diskutera Studiens reliabilitet och 
validitet.  
 
5.1 Urval 
Min studie kommer inte att kunna ge ett generellt svar på hur de svenska 
läromedlen i årskurs 6 behandlar problemlösningsförmågan, men jag ville ändå att 
studien ska täcka upp en större del av det svenska läroboksanvändandet. För att 
kunna göra detta så ville jag använda det läromedel som flest skolor i Sverige 
använder sig av. Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg (2014) har via deras forskning 
fått fram att Matte Direkt Borgen är det läromedel som används mest runt om i 
Sverige och för årskurs 6. Jag har därför valt att använda mig av ”Matte Direkt 
Borgen” för årskurs 6. Jag analyserar dels Borgen 6a som är ämnad att använda 
under höstterminen, men även Borgen 6b som eleverna ska arbeta med under 
vårterminen.  

Utifrån teorin om ”The Mathematics Task Framework” så är det innehållet i 
läromedlet som jag kommer ha möjlighet att analysera, vilket visar sig i den första 
fasen. De övriga faserna skulle kräva att jag observerade hur lärare och elever 
arbetar med problemlösning. Utgivaren av detta läromedel hävdar att läromedlet 
ska ge eleverna tillräckligt med kunskap för att kunna uppfylla målen i Lgr11. Här 
blir det författarens syn på vad ett problem är som jag kommer att analysera för att 
se om de uppgifterna är problem- eller rutinuppgifter. Jag kommer även att 
analysera kvalitén i dessa uppgifter för att se hur väl de ger elever möjlighet att 
träna matematiska förmågor. Varje kapitel i boken avslutas med några sidor som 
heter utmaningen. På dessa sidor menar författaren att eleverna arbetar med 
problem som ska stärka elevernas problemlösningsförmåga.  

Min analys är en kvantitativ studie i två delar. Det jag vill mäta är dels hur 
många problemuppgifter som enligt författaren faktiskt är problemuppgifter. Jag 
vill även mäta kvaliteten på dessa uppgifter. Med kvalité menas vilka förmågor 
elever kan öva och utveckla via uppgifterna. Bryman (2011) skriver att en 
kvantitativ undersökning handlar om att få fram ett mätbart resultat, detta är ofta i 
form av siffror.  
 



 
5.2 Avgränsningar 
Läromedlet jag valt till min studie består dels av de två läroböckerna jag valt att 
använda mig av, dessa har även tillhörande lärarhandledningar. Avsikten med 
studien var att undersöka hur många faktiska problemuppgifter som finns i 
läroböckerna, detta gjorde att jag valde att inte ha med lärarhandledningarna. Jag 
vill även ha undersöka hur problemuppgifter behandlas i årskurs 6, då det är i 
denna årskurs eleverna ska sina betyg. Detta gjorde att jag inte valde att ha med 
läromedel ifrån årskurs 4 och 6. Min studie riktar sig till att undersöka de tänkta 
problemen i dessa läroböcker, detta gjorde att jag inte valde att analysera de 
uppgifter som böckerna redan ifrån start anser är rutinuppgifter. Även fast dessa 
uppgifter rent teoretiskt kan öva och utveckla problemlösningsförmågan, 
begreppsförståelse och resonemangsförmågan.  
 
5.3 Tillvägagångssätt och analysverktyg 
Genomförandet av denna studie har bestått av två olika analyser, till detta har jag 
använt mig av två olika analysverktyg som är framtagna för att kunna besvara mina 
analytiska frågor som jag har för denna studie. För att hålla reda på alla uppgifter 
som räknades och analyserades så upprättades ett exelprotokoll där jag kunde föra 
in svaren, samt checka av emot mina analysverktyg. 

 Det första momentet i analysen var att ta reda på hur många av uppgifterna i 
läroböckerna som enligt författaren är problem faktiskt är problemuppgifter eller 
rutinuppgifter. För att kunna göra detta så löste jag alla uppgifter i läroböckerna. 
Samtidigt som jag gjorde detta så använde jag mitt analysverktyg för att undersöka 
om uppgifterna skulle klassas som problemuppgifter eller inte.  

Av det resultat jag fick fram ifrån den första analysen kunde jag sedan gå vidare 
med att analysera vilka förmågor som övas via uppgifterna i boken. Här blev 
analysen uppdelad i problemuppgifter och rutinuppgifter. Till denna analys 
användes mitt andra analysverktyg.  

Nedan följer mer detaljerat hur jag använde analysverktygen. 
 



5.3.1 Analysverktyg för bedömning problemuppgift 

För att kunna besvara frågan om en uppgift som läromedlet anser är ett problem är 
en problemuppgift eller en rutinuppgift så använde jag ett analysverktyg framtaget 
med hjälp av teorier från Schoenfelds, (1992) och Hagland m.fl. (2005).  
 
Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt.                                                    
Till detta kriterier undersöker jag om uppgiften går att lösa med hjälp av olika 
strategier eller metoder. Dessa strategier och metoder bör även vara relevanta för 
lösningen till den specifika uppgiften. De strategier jag valt att ha med i min 
undersökning är: använda laborativt material, gissa och pröva, tillämpa logiskt 
tänkande, se mönster, dela upp och lösa med en eller flera operationer, rita och 
arbeta baklänges.  

Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller lösningsstrategier. 
För att kunna undersöka detta kriterier så har jag fått haft generella idéer ifrån 
matematiken som härrör problemlösning, dessa idéer är därför tagna utifrån min 
annalistiska teori. Med detta menas att jag tittar efter procedurer, begrepp, formler, 
strategier och matematiska konventioner, vilka Taflin (2007) menar är viktigt 
kunskap att få med sig ifrån problemlösningen. 

Problemet ska leda till nya bra problem.                                                            
Här har jag undersökt om uppgiften ger eleverna möjlighet till att göra egna 
liknande problem samt om det i läromedlet varit anvisningar om att detta ska ske. 
Jag undersökte om uppgiften kunde ändras till att bli lättare eller svårare utan att 
des ursprungliga syfte skulle försvinna. Jag har även haft i åtanken att lösningen av 
ett problem kan ge eleven kunskap till att kunna lösa andra problem. 

Personen ifråga inte har en på förhand given procedur för att lösa. 
För att kunna bedöma om läromedlet erbjuder eleven någon lösningsstrategi så 
utgår jag ifrån alla uppgifter där läroboken kommer med förslag på hur eleven kan 
göra för att lösa uppgiften. Exempel på hjälp som räknas som lösningsstrategi 
är: ”rita en bild”, ”räkna baklänges”, leta mönster” och ”prova dig fram” (Fan & 
Zhu, 2007). 
 
 



5.3.2 Analysverktyg för bedömning av förmågor 

Av det resultat som jag fick ifrån den första analysen, kunde jag sedan analysera 
om uppgifterna kunde bidra till utveckling av problemlösningsförmågan, 
resonemangsförmågan och begreppsförståelse. För att göra denna analys användes 
mitt andra analysverktyg som är framtaget med hjälp av Sidenvall, (2015) och 
Hagland m.fl.(2005) teorier om att problemuppgifter kan bidra till utveckling av 
problemlösningsförmågan men även begreppsförmågan och resonemangsförmågan.  
 
Används matematiska begrepp i uppgiftsbeskrivningen? 
För att avgöra om matematiska begrepp användes i uppgiften eller inte så har jag 
valt att granska om texten i uppgiften innehåller matematiska begrepp. Uppgifter 
som gör det kommer jag att bedöma som att de erbjuder begreppsförståelse. 
Exempelvis: ”Hur stor area har den sjätte Kvadraten” (Matte Direkt Borgen 6a 
s.96). Här har vi två matematiska begrepp area och kvadrat. Denna punkt är 
kopplad till begreppsförmågan Lgr11.  
 
Krävs det för lösningen att lämpliga lösningsstrategier väljs ut och prövas?  
Till detta kriterier undersöker jag om uppgiften går att lösa med hjälp av olika 
strategier eller metoder. Dessa strategier och metoder bör även vara relevanta för 
lösningen till den specifika uppgiften. De strategier jag valt att ha med i min 
undersökning är: använda laborativt material, gissa och pröva, tillämpa logiskt 
tänkande, se mönster, dela upp och lösa med en eller flera operationer, rita och 
arbeta baklänges. Denna punkt kopplas till problemlösningsförmågan i Lgr11. 

Följer uppgiften ett mönster som kräver matematiska resonemang? 
För att bedöma om det krävs resonemang så utgår jag ifrån att det ska gå att 
resonera omkring lösningen och strategin för att nå fram till lösning. Dessa 
uppgifter går att lösa på olika sätt vilket gör att eleven i sin lösning kan behöva 
förklara och motivera hur denna kom fram till ett svar. Denna punkt är kopplad till 
resonemangsförmågan i Lgr11. 
  



5.4 Reliabilitet och validitet 
En studies reliabilitet påvisar i vilken grad studien resultat är tillförlitligt. 
Reliabiliteten i en studie kan öka om det finns liknande studier som kommer fram 
till ett liknande eller samma resultat (Bell, 1995). Validitet i en studie visar om 
resultatet visar det som från början var tänkt att undersöka. För att säkerställa 
reliabilitet för denna studie så har jag valt att skapa två analysverktyg baserade på 
forskning om problemlösning och matematiska förmågor. I och med att 
analysverktygen baseras på forskning så höjer det reliabilitet än om jag skulle gjort 
mina analysverktyg bara ifrån egna tankar. En hög validitet är något som 
eftersträvas om en studie vill kunna generalisera sitt resultat. Denna studie är enbart 
gjord på två läromedel ur samma serier vilket gör att jag inte kommer kunna ge en 
generaliserad bild av alla läromedel i Sverige. Jag kan enbart ge en bild av dessa 
läromedel. Validiteten i denna studie får därför fokusera på hur väl jag lyckas med 
att besvara mitt syfte med studien och i detta fall anser jag att gjort det på bästa sätt 
utifrån de förutsättningar jag har haft.  
 
5.5 Forskningsetiska aspekter 
Humanistisk – samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) och APA-manualen, 
är två olika skrifter som enligt Stukát (2005) tar upp olika forskningsetiska aspekter. 
(HSFR) skriver om nyttjandekrav vid en studie, detta betyder att den som forskar 
enbart använder det empiriska materialet till forskning och inget annat. APA-
manualen skriver att forskningens resultat ska vara sanningsenligt och att inget i 
studien ska vara påhittat av forskaren. Dessa två etiska aspekter har jag tagit hänsyn 
till i denna studie.    
 
  



6 RESULTAT  

Detta kapitel kommer att börja med en genomgång av hur jag kom fram till 
resultatet av studien, detta kommer att ske genom att visa exempeluppgifter ifrån 
läromedlen och hur dessa då blivet bedömda. Efter detta kommer jag att presentera 
mitt resultat. 
 
6.1 Exempel problemuppgift och förmågor 
”I en verkstad finns det bilar och motorcyklar. Det finns tre gånger så många bilar 
som motorcyklar. Tillsammans har de 28 däck. Hur många motorcyklar finns det?” 

(Matte Direkt Borgen 6a 2012 sid.47) 
 

Denna uppgift är enligt min analys en problemuppgift. Det går att lösa uppgiften 
med olika strategier och metoder, vilket gör att den går att lösa på fler olika sätt. 
Till exempel pröva sig fram eller rita en tabell. Det finns ingen given metod för hur 
uppgiften ska lösas. Det går att bygga vidare på denna typ av problem och skapa 
nya bra problem. Med hjälp av de strategier eleven använt för att lösa denna uppgift 
då även kunna lösa kommande liknande uppgifter, vilket då även gör att den har 
introducerat viktiga matematiska idéer till den som löst uppgiften.   
 

”På den fullsatta mimteatern sitter åskådarna i bänkrader med lika många 
platser i varje rad. Cho sitter i den sjunde raden framifrån den tredje raden 
bakifrån. Hon sitter som nummer 4 från vänster och som nummer 11 från höger. 
Hur många åskådare finns det?” 

(Matte Direkt Borgen 6b 2012 sid.87) 
 
Till denna uppgift säger boken att eleven ska rita en bild för att kunna nå fram till 
en lösning. I och med att boken ger eleven ett förslag på lösningsstrategi, så blir det 
här att eleven får öva på att använda en redan färdig matematisk strategi. Även om 
eleven har en redan förvald strategi till denna uppgift så får eleven möjlighet att 
föra matematiska resonemang genom att tänka: Hur många som får plats på varje 
rad? Hur många rader finns det? Vad blir antalet rader gånger antalet platser på en 
rad? Denna form av resonemang skulle kunna hjälpa eleven att nå fram till en 
lösning.  
  



”Arrax ritar en kvadrat och en rektangel med samma omkrets. Vilken av figurerna 
har störst area?” 

(Matte Direkt Borgen 6a 2012 sid.97) 
 
Denna uppgift använder sig av många olika matematiska begrepp, så som kvadrat, 
rektangel, omkrets och area. Här ges då eleverna möjlighet att öva på dessa begrepp 
samt även lära sig hur arean kan påverkas beroende på om det är en kvadrat eller en 
rektangel även fast det är samma omkrets. Eleverna får även komma fram till en 
egen lösningsmetod för denna uppgift, vilket gör att de övar förmåga nummer 3. 
Denna förmåga handlar om att kunna välja en lämplig metod för att kunna lösa 
problemet.  
 
”Lilly och Jenny tittar på talen på en skylt (6 9 5 8)  
Lilly – Medianen av talen är 7. 
Jenny – Nej, det är medelvärdet av talen som är 7. 
Vem har rätt?” 

(Matte Direkt Borgen 6a 2012 sid.122) 
 
Matematiska begrepp finns med i form av median och medelvärde. Det ges ingen 
förslag på hur uppgiften ska lösas, vilket ställer krav på eleven att finna lämplig 
metod till detta. Uppgiften övar även resonemang, då det går att resonera runt om 
median och medelvärde alltid skiljer sig eller om det kan vara samma. 

 
  



 
 
6.2 Resultat Matte Direkt Borgen 6a och 6b  
Matte Direkt Borgen 6a och 6b som eleverna använder under höst och vårterminen 
i årskurs 6, innehåller totalt 137 uppgifter som författaren benämner som problem. 
Min första forskningsfråga handlade om att undersöka hur många av de uppgifter 
som författaren anser är problem är problemuppgifter eller rutinuppgifter. 
Resultatet av analysen visar att av de 137 uppgifter som enligt författaren anser är 
problem så var det bara 59 uppgifter som kvalificerade som problemuppgifter och 
78 som var rutinuppgifter.  

Min andra forskningsfråga handlade om att ta reda på om uppgifterna i boken 
kunde bidra till att utveckla problemlösningsförmågan, begreppsförmågan och 
resonemangsförmågan. För att kunna besvara min andra forskningsfråga så har jag 
använt det resultat jag fick ifrån den första analysen. Jag använder alla 137 
uppgifterna men kommer i denna del av resultatet att särskilja dem som 
problemuppgifter och rutinuppgifter. 
Begreppsförmågan 
73 av 137 uppgifter använde sig av olika matematiska termer. Här var fördelningen 
26 problemuppgifter och 47 rutinuppgifter. Detta resultat visar hur läromedlet 
erbjuder möjligheten till att utveckla begreppsförmågan.  
Problemlösningsförmågan  
85 av 137 uppgifter gav inte något förslag på vilken metod som bör användas för 
att lösa uppgiften. Dessa tal hade fördelningen 59 problem- och 26 rutinuppgifter. 
Detta resultat är kopplat till problemlösningsförmågan. 
Resonemangsförmågan  
Avslutningsvis så var det 76 av 137 uppgifter som ställde krav på att ett 
matematiskt resonemang för att kunna lösa problemet. Här var fördelningen 34 
problem- och 42 rutinuppgifter. Denna del av resultatet är kopplad till 
resonemangsförmågan.  
 
 
 
 
 
  



7 RESULTATANALYS 

Under detta kapitel kommer jag att analysera det resultat jag fått fram av denna 
studie. Jag kommer att göra analysen utifrån de forskningsfrågor jag har haft för 
studien, samt kontrollera att jag håller mig till det syfte jag hade med studien,  

 
De forskningsfrågor som jag använde mig av till studien är: 

• Är problemen i läromedlen verkligen problemuppgifter? 
• I hur stor utsträckning får eleverna möjlighet att via problemuppgifterna i 

läromedlet öva och visa matematiska förmågor med hänsyn till Lgr 11? 
 
7.1 Analys problemuppgifter Matte Direkt Borgen 6a och 6b  
Mitt resultat visar att mer än hälften av alla uppgifter som författatern anser är 
problem i själva verket är rutinuppgifter, enligt definitionen av Schoenfelds (1992) 
och Hagland m.fl. (2005). Resultat måste anses vara mycket lågt, speciellt med 
tanke på att Matte Direkt Borgen är Sveriges mest använda läromedel. Mitt resultat 
grundar sig ifrån mitt framtagna analysverktyg vilket skulle kunna ha påverkat 
resultat om det är så att författaren av läromedlet utgått ifrån en annan teori om vad 
en problemuppgift är. Mitt resultat bygger även på att jag anser att läromedlet inte 
får ge någon som helst hjälp till hur uppgiften ska lösas och att tips av 
representationsform då anses som hjälp.  
 
 
7.2 Analys förmågor Matte Direkt Borgen 6a och 6b 
Resultatet visar att alla de uppgifter som författaren klassar som problem tränar 
någon av de fyra förmågorna som jag i denna analys valt att undersöka. Alla 
uppgifter tränade minst en av de tre förmågorna och i många av uppgifterna så 
tränades både två och tre förmågor. De olika förmågorna är relativt jämnt fördelade 
på de problem som finns i dessa två läroböcker. En intressant aspekt av resultatet är 
att 33 % av de uppgifter som jag klassade som rutinuppgifter, faktiskt även kan 
hjälpa eleverna att öva och utveckla en del av problemlösningsförmågan. Detta på 
grund av att dessa uppgifter inte hade någon given lösningsstrategi, vilket gör att 
eleverna själva måste tänka ut en strategi för att lösa uppgiften.  
 
 



8 DISKUSSION  

I denna del kommer jag att diskutera mitt resultat i relation till den forskning som 
finns på området problemlösning inom matematiken. Jag kommer även att ha med 
en del där jag diskuterar mitt val av metod för att genomföra studien. Jag kommer 
också att ge förslag på vidare forskning för ämnet problemlösning. 
 
8.1 Diskussion av resultat 
I denna studie har jag analyserat de uppgifter som enligt författaren klassar som 
problemuppgifter. Enligt Stein & Smith (2001) så är uppgiften så som den 
presenteras i läromedlet mycket viktigt, för att det är den första fasen till om ett 
matematiskt lärande kommer att ske. Mitt resultat visar att mer än hälften av alla de 
uppgifter som författaren klassar som problem istället är vanliga rutinuppgifter. 
Oates (2014) menar att länder som har läromedel av bra kvalitet ofta får bra resultat. 
Matte Direkt Borgen kan med detta resultat inte anses vara av en bra kvalitet vilket 
skulle kunna leda till att resultatet i den Svenska skolan blir sämre pga att 
uppgifterna i läromedlet inte gör det de säger att de ska göra. Vilket blir 
problematiskt då dessa uppgifter finns i läromedlet för att stärka elevernas 
problemlösningsförmåga. Fas tre i Stein & Smith (2001) ”The Mathematics Task 
Framework” blir därför svår att få till på ett bra sätt. Detta på grund av att det är här 
som eleven ska möta uppgiften och om den uppgift eleven möter inte är vad eleven 
räknar med så kommer intrycket av uppgiften kunna bli något annat än vad som 
från början var tänkt. Här skulle det kunna bli så illa att eleven tappar den 
motivation samt intresse denna kan ha för matematiken om uppgifterna är för 
utmanande för eleven. Detta är den form av motivation som finns hos elever som 
får arbeta med utmanande problemuppgifter (Polya 1957; Möllehed, 2001; Hagland, 
m.fl. 2005). Hagland m.fl. (2005) menar att arbetet med problemlösning i 
undervisningen är viktigt för att dessa uppgifter ger eleverna chans att utveckla 
logiskt tänkande och att det ökar eleverna kreativitet. Matte Direkt Borgen 6a och 
6b som är Sveriges mest använda läromedel missar alltså till mycket stor del 
chansen att låta eleverna öva det kreativa tänkandet på grund av att 78 av 137 
tänkta problemuppgifter var rutinuppgifter, som inte erbjuder detta kreativa 
tänkande. Dessa rutinuppgifter blir enligt Mouwitz (2007) en motpol till 
problemuppgifterna och ger därför inte eleven möjlighet att träna och utveckla det 
som det från start var tänkt att öva.  



Uppgifterna i läromedlet finns som en hjälp till pedagogen när det ska sättas 
betyg och om uppgifterna i läromedlet inte övar de förmågor de är tänkta att öva så 
kan de bli att eleven får en felaktig bedömning, där pedagogen tror att eleven når 
upp till målen i Lgr11 enbart för att eleven klarar uppgifterna i läromedlet. Taflin 
(2007), Heibert m.fl., (1996) och Wyndhamn m.fl., (2000) syn på rollen som 
pedagog blir här extra viktig, då det är pedagogen som måste granska läromedlet 
för att se att det verkligen övar det som det ska göra. Det är även upp till pedagogen 
att förklara läromedlet och uppgifterna i det så att eleverna förstår var det handlar 
om. 

 Resultatet att 78 av 137 uppgifter var rutinuppgifter stämmer överens med 
Taflins (2007) tolkning om att läromedel är för snälla med att berätta för eleverna 
vilken strategi de bör använda för att lösa uppgiften. Detta kunde jag tydligt se i 
kapitel 9 i Matte Direkt Borgen 6b där hela kapitlet skulle behandla problem. Felet 
här blev att läromedlet skrev ut vilken strategi eleven skulle använda sig av. Detta 
gjorde att merparten av alla uppgifter i detta kapitel inte blev problemuppgifter 
enligt min analys, vilket var synd då många av uppgifterna annars hade bra 
potential till att vara bra problemuppgifter. Mitt resultat går därför emot det som 
Fan & Zhu (2007) får fram via deras forskning om att läromedel i dag lyckas bra 
med att framhäva problemuppgifter. Anledningen till att jag får ett annat resultat än 
vad Fan & Zhu (2007) får via deras forskning kan bero på att vi analyserat med 
hjälp av olika analysverktyg. Att jag även ser alla representationsformer som en 
form av hjälp kan även detta ha påverka skillnaden i resultat mellan min studie och 
Fan & Zhu (2007).  
 Jag har i min studie även fokuserat på att undersöka hur väl 
problemlösningsförmågan, begreppsförmågan och resonemangsförmågan går att 
öva och utveckla via de uppgifter som författaren anser är problem. Här visade det 
sig att det inte spelade så stor roll om uppgifterna var problem- eller rutinuppgifter. 
Alla uppgifter i Matte Direkt Borgen 6a och 6b lät eleverna träna på minst en 
matematisk förmåga som över stämmer med de krav som Lgr11 har på eleverna. 
Resultatet visar att Sidenvall (2015) och Hagland m.fl.,(2005) teori om att 
problemuppgifter även övar och utvecklar begreppsförståelse och 
resonemangsförmåga stämmer. Hagland m.fl. (2005) menar även att all form av 
matematisk undervisning kan ge eleverna ökad kunskap om begrepp och förståelse. 
Vilket mitt resultat även påvisar då rutinuppgifterna även övade de undersökta 
förmågorna. Jag skulle gärna sett att fler uppgifter verkligen var problemuppgifter 



då de specifikt finns där för att öva eleverna problemlösningsförmåga. Men i och 
med att uppgifterna ändå lyckas med att förmedla någon form av matematisk 
förmåga och att hela 33 % av rutinuppgifterna också hjälper eleverna att öva 
problemlösningsförmågan, så anser jag ända att Matte Direkt Borgen 6a och 6b 
fungerar i det ändamålet att ge eleverna tillräckligt med kunskap för att nå upp till 
kraven i Lgr11. 
 
8.2 Konsekvenser för undervisningen 
Skolverket (2013) och Oates (2014) menar att undervisning via läromedel kan vara 
mycket bra och att det kan bidra till höga resultat där eleverna tar till sig och lär sig 
matematiken. Lgr11 har även vissa kunskapskrav för att eleverna i slutet av årskurs 
6 ska kunna få betyg i matematik.  Pettersson (2008) & Skolverket (2015) menar att 
många lärare använder läromedlet till att enbart låta eleverna räkna i dessa utan att 
kontrollera uppgifterna och se vad dessa egentligen ska förmedla till eleverna. 
Matte Direkt Borgen 6a och 6b skulle vara problematisk att använda till denna form 
av undervisning, just för att många uppgifter inte är det böckerna säger att de ska 
vara. Fast att jag anser att Matte Direkt Borgen 6a och 6b är ett bra läromedel, så 
ställer det höga krav på läraren att veta utformningen på uppgifterna i detta 
läromedel för att kunna presentera dem på ett korrekt sätt till eleverna. Vilket skulle 
vara fas 2 Stein & Smith (2001) ”The Mathematics Task Framework”. En pedagog 
som enbart vill använda Matte Direkt Borgen till låta eleverna öva och utveckla 
problemlösningsförmågan via detta läromedel kan få det svårt att tillgodose målen i 
Lgr11 för problemlösningsförmågan. Används läromedlet istället för att även stärka 
begreppsförståelsen och resonemangsförmågan, så lämpar sig Matte Direkt Borgen 
betydligt bättre. Då alla uppgifter jag analyserade oavsett om de var problem- eller 
rutinuppgifter lät eleverna utveckla någon av dessa förmågor. 
 
8.3 Metoddiskussion  
För att kunna ge svar till de två forskningsfrågor som jag har till denna studie så 
genomförde jag en läromedelsanalys i två delar. Insamling av empiri till studien är 
gjord genom metoden innehållsanalys, vilket är att rekommendera när texter ska 
analyseras. Att välja att göra en läromedelsanalys blev ett naturligt val då jag via 
min studie vill undersöka hur problemuppgifter behandlas i ett svenskt läromedel. 
Att analysera med hjälp av ett analysverktyg baserat på forskning gör att jag får en 
högre reliabilitet i studien. Valet att enbart använda ett läromedel, men två böcker 



från samma serie gör att jag inte på något vis kan generalisera mitt resultat, men då 
jag valde det läromedel som enligt Neuman, Hemmi, Ryve & Wiberg (2014) är det 
som används mest runt om i Sverige, så kan ändå mitt resultat till viss del spegla 
hur det ser ut runt om de svenska skolorna. Jag räknade alla uppgifter som enligt 
författaren till dessa läroböcker anser är problem. Detta anser jag var nödvändigt 
för att kunna säkerställa ett så bra resultat som möjligt, Det gjorde även att jag 
under analysen gång kunde gå tillbaka till de uppgifter jag gjort för att se hur jag 
tänkt när jag gjorde dem och analyserade om det var problem- eller rutinuppgifter. 
Samt vilka förmågor som gick att öva på via uppgifterna. Att först göra en 
kvantitativ del av analysen anser jag vara viktigt dels för att faktiskt se hur många 
problem författaren anser att läromedlen innehåller. Men även för att kunna besvara 
min frågeställning om i vilken grad problemuppgifter behandlas. Av resultatet jag 
fick från den första analysen kunde jag sedan gå vidare och göra en kvantitativ 
analys, där jag summerade de olika förmågorna som gick att öva på via alla 
uppgifter som enligt författaren anser är problem.  
 
8.4 Vidare forskning 
Innan jag började denna studie kunde jag konstatera att det fanns lite svensk 
forskning som berörde hur problemuppgifter framställs i svenska läromedel för 
årskurs 6. Jag anser att det skulle vara viktigt att forska vidare på detta och den 
forskningen då skulle kunna fokusera på hur användningen av dessa läromedel 
används ute i klassrummen. Så observerande forskning som då skulle kunna mäta 
och se fas 2 och 3 i Stein & Smith (2001) ”The Mathematics Task Framework” är 
något jag anser skulle vara bra att forska vidare på.  
 
 
8.5 Slutsats 
Denna studie är gjord för att ta reda på hur Sveriges mest använda läromedel inom 
matematiken Matte Direkt Borgen 6a och 6b behandlar problemlösningsuppgifter 
samt hur dessa uppgifter låter eleverna öva problemlösningsförmågan, 
begreppsförståelse och resonemangsförmågan med hänsyn till Lgr 11. Studien 
valdes att göras för att problemlösning blivet en mer central del av dagens 
matematikundervisning och för att eleverna ska ha betyg i matematik i årskurs 6. 
Resultatet visar att av 137 uppgifter som enligt författaren anser är problem, så är 
det enligt min analys enbart 59 uppgifter som kan klassas som problemuppgifter. 



Medan hela 78 uppgifter är vanliga rutinuppgifter. Den kvalité jag undersökte i 
uppgifterna handlade om matematiska förmågor och då närmare bestämt 
problemlösningsförmågan, begreppsförståelse och resonemangsförmågan. Här 
kunde jag se att det inte spelade speciellt stor roll om det var en problemuppgift 
eller en rutin uppgift. Alla de uppgifter jag analyserade övade på någon matematisk 
förmåga. Vilket gör att dessa läromedel ger eleverna möjlighet att öva och utveckla 
kraven i Lgr 11. Det läraren dock bör vara försiktig med vid användning av detta 
läromedel blir att enbart låta eleverna jobba fritt i dessa. Läraren måste istället sätta 
sig in i materialet för att på så vis kunna presentera det för eleverna så att de vet 
vad det är de kommer att öva på. 
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