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Sammanfattning 

En läroboksstyrd matematikundervisning innebär mindre möjligheter att utveckla elevers 

problemlösningsförmåga. Syftet med denna studie är att öka kunskapen om lärares 

varierande undervisning om problemlösning i och utöver lärobok i årskurs 2. Fyra 

frågeställningar användes för att uppnå syftet. Hur många problemlösningsuppgifter finns 

det i läroböcker i årskurs 2 och hur många av dessa kan definieras som rika problem? Vilka 

uppgifter arbetar lärare med utöver lärobok? Hur menar lärarna att de utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga? Som teoretisk utgångspunkt användes rika problem, rika 

matematikuppgifter och Schoenfelds ramverk för matematiskt beteende. De metoder som 

användes var textanalys, observationer och intervjuer. Resultatet visar att av 1467 uppgifter 

i läroböcker var 64 stycken problemlösningsuppgifter. Av dessa 64 kunde 10 definieras som 

rika problem. Tre av de fem lärarna arbetade med rika matematikuppgifter när de arbetade 

utöver lärobok. Lärarna menar att de utvecklar elevers problemlösningsförmåga genom att 

arbeta med grundliga matematiska kunskaper, problemlösningsstrategier, metakognitiva 

frågor och klassrumsklimatet. 

 

Nyckelord: Rika problem, Rika matematikuppgifter, Läroböcker, Årskurs 2 
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 INLEDNING 

“Att kunna lösa problem är viktigt inom alla skolämnen och en av vardagslivets 

grundfärdigheter” 

Lisen Häggblom 2013 s.161 

 

Människor har löst problem i alla tider, men vad är ett problem? Svenska Akademiens ordlista 

ger två svar. Det ena är en ”vansklig fråga, spörsmål; svårighet: storstadsproblem” och det 

andra är en “uppgift att lösa genom tankearbete: matematiska problem” (Svenska Akademien, 

2015a). Matematiska problem har en central roll i denna studie och definieras som “situationer 

eller uppgifter där eleverna inte direkt känner till hur problemet ska lösas” (Skolverket, 2017 

s.7). Det innebär att matematiska problem kan kräva att elever prövar sig fram, undersöker och 

använder strategier för att finna en lösning till problemet. Att lösa problem är en central del i 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2018). Den 

läroplanen kommer hädanefter att benämnas som läroplanen. För att beskriva 

problemlösningsbeteende har Alan H. Schoenfeld (1985) utformat ett ramverk som förklaras 

vidare i uppsatsens teoriavsnitt.  

 

Frank K. Lester, Jr (2013) har över 40 års erfarenhet inom problemlösning. Lester föreläste vid 

Umeå universitet våren 2016 om hur problemlösning kan skapa aktiva elever i 

matematikundervisning. Vi hade förmånen att lyssna på Lesters föreläsning och den öppnade 

våra ögon för de möjligheter som problemlösning kan bidra med för lärande i 

matematikundervisning. När vi gick i skolan upplevde vi att räkning i matematik var 

individuellt och det oftast var tyst arbete med uppgifter i matematikboken under lektionerna. 

Vår erfarenhet stämmer överens med Eva Taflins (2007) beskrivning av 

matematikundervisningens enformighet; att matematik uppfattas som synonymt med att lösa 

uppgifter i matematikboken. Taflin menar att det går att komplettera den enformiga 

undervisningen med rika problem. Ett rikt problem är ett matematiskt problem som uppfyller 

sju kriterier som ställer olika krav på läraren, eleven och uppgiften. För läraren innebär 

kriterierna att genomföra medvetna val i undervisningssituationer vilket innebär att läraren 

öppnar upp uppgiften för ett djupare lärande (Boaler, 2017). Jo Boaler benämner de uppgifter 

där läraren genomför medvetna val som rika matematikuppgifter. Boaler, till skillnad från 

Taflin, begränsar sig inte till enbart problem utan detta gäller alla typer av matematikuppgifter. 
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Rika problem och rika matematikuppgifter är två olika typer av matematikuppgifter som 

används i denna uppsats. 

 

Forskningen visar att normen för svensk matematikundervisning domineras av läroböcker 

(Heikka, 2015; Johansson, 2006; Lundström, 2011; Skolinspektionen, 2009). Samtidigt 

beskriver en nyhetsartikel från Svenska Dagbladet (Cecilia Burman, 2019) om en årskurs 6 där 

de valt bort läroböcker. Denna normbrytande skola fick ett högre resultat på nationella provet 

än genomsnittet. Att följa normen eller bryta den är upp till varje lärare och det finns både för- 

och nackdelar med läroböcker. Monica Johansson (2006) menar att en fördel med läroböcker 

är att den underlättar planering för lärare. Däremot kan en nackdel vara att läroböcker styr 

undervisningen i för hög grad, vilket kan resultera i mindre eller inga möjligheter för elever att 

utveckla sin problemlösningsförmåga (Skolinspektionen, 2009).  

 

Varje elev är unik och att erfara kunskaper från en enda källa, läroboken, ger inte samma 

möjligheter att främja alla elevers kunskapsutveckling som att tillägna sig kunskaper från olika 

källor och med olika lärstilar (Skolverket, 2018). Samtidigt finns det väldigt lite kartlagt kring 

problemlösning i yngre åldrar. Läroplanen (Skolverket, 2018) beskriver att undervisningen ska 

vara varierad och det ska förekomma flera olika vägar för elever att nå målen. Denna studie 

kommer därför undersöka hur mycket problemlösning läroböcker i årskurs 2 presenterar samt 

på vilket sätt lärare varierar sin matematikundervisning utöver läroboken och hur de menar att 

utveckla elevers problemlösningsförmåga. 
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 SYFTE 

Syftet med studien är att öka kunskapen om lärares varierande undervisning om problemlösning 

i och utöver lärobok i årskurs 2. 

 

 

 FORSKNINGSFRÅGOR  

1. Hur stor andel av ett stickprov är problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok i årskurs 2? 

2. Hur stor andel av problemlösningsuppgifterna i forskningsfråga 1 uppfyller kriterierna 

för rika problem? 

3. Vilken typ av uppgifter utöver tryckt lärobok ger de deltagande lärarna till eleverna och 

hur presenterar lärarna dessa? 

4. Hur menar de deltagande lärarna att de arbetar för att utveckla elevernas 

problemlösningsförmåga? 
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 KUNSKAPSÖVERSIKT  

Detta avsnitt börjar med en beskrivning av den svenska skolans styrdokument inom 

matematikämnet. Därefter presenteras lärobokens roll i matematikundervisning följt av olika 

typer av matematikuppgifter. Avsnittet avslutas med problemlösning och lärarens roll i arbetet 

med det. 

 

 STYRDOKUMENT 

All undervisning i svensk skola regleras av lagar, regler och styrdokument. Ett av de reglerande 

styrdokumenten är läroplanen, som anger verksamhetens värdegrund, uppdrag, mål och 

riktlinjer (Skollag, 2010:800 Kap 1 §11). Enligt läroplanen ska aktiviteter i 

matematikundervisningen vara av en kommunikativ, reflekterande, kreativ och problemlösande 

karaktär med stark anknytning till elevernas omvärld (Skolverket, 2018). Detta förverkligas i 

matematikens långsiktiga mål som vanligtvis benämns som de matematiska förmågorna dessa 

ska utvecklas i en progression under hela elevernas grundskoletid (Skolverket, 2017). 

 

Matematiska problem är en del av området problemlösning som är betydelsefullt inom 

matematiken (Skolverket, 2017). Problemlösningsförmågan var även en viktig och 

betydelsefull aspekt av matematikundervisningen i förra läroplanen: läroplan för det 

obligatoriska skolväsendet (Skolinspektionen, 2009). I den nuvarande läroplanens kursplan för 

matematik förekommer problemlösning: i ett kunskapsområde i det centrala innehållet, i ett 

kunskapskrav och är en matematisk förmåga. Den matematiska förmågan som behandlar 

problemlösning lyder enligt följande: 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att [...] formulera och lösa problem med hjälp 

av matematik samt värdera valda strategier och metoder, 

(Skolverket 2018 s.55-56) 

 

Det innebär att undervisningen ska möjliggöra för elever att skapa och erhålla verktyg för att 

lösa problem inom matematiken (Skolverket, 2017). 
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 LÄROBOKENS ROLL I MATEMATIKUNDERVISNINGEN 

I matematikundervisningen har läromedel en stor inverkan på de kunskaper, färdigheter och 

förmågor som elevernas ges möjlighet att utveckla (Skolinspektionen, 2009). Läromedel 

definieras i Nationalencyklopedin som en “resurs för lärande och undervisning; traditionellt 

främst läroböcker, läseböcker, övningsböcker och ordböcker” (Nationalencyklopedin, 2019a). 

För att specificera vilken sort av läromedel som syftas på i denna uppsats kommer begreppet 

läroböcker att användas. Nationalencyklopedin (2019b) definierar läroböcker som en bok som 

ger grundläggande kunskaper i ett ämne och som vanligtvis används vid undervisning. Denna 

uppsats kommer även att använda begreppet extramaterial som innefattar det material läraren 

ger eleverna vid observationstillfället. Lärobokens roll i matematikundervisningen förklaras 

nedan. 

 

4.2.1 Läroboksstyrd matematikundervisning 

Historiskt har svensk matematikundervisning dominerats av läroböcker (Johansson, 2006) 

vilket fortfarande är fallet (Heikka, 2015; Johansson, 2006; Lundström, 2011; 

Skolinspektionen, 2009). På grund av den läroboksstyrda matematikundervisningen påstår 

Johansson att i flertalet svenska klassrum är matematikundervisningen det innehåll som 

förekommer i läroboken. Om läroboken styr undervisningen finns en risk att läroplanen hamnar 

i skymundan, vilket kan resultera i att läraren förmedlar lärobokens innehåll som det eleverna 

ska lära sig om matematik istället för att förmedla läroplanens innehåll (Johansson, 2006). Ett 

dilemma med att läraren blint förlitar sig på lärobokens innehåll är att de som producerar 

läroböcker har ett ekonomiskt intresse och inte alltid behöver prioritera överensstämmelse med 

läroplanen (Johansson, 2006).  

 

De flesta uppgifter elever arbetar med i läroboken innebär att träna ett tillvägagångssätt utifrån 

givna regler vilket kan medföra mindre möjligheter att skapa djupare förståelse för innehållet 

(Skolinspektionen, 2009). Samtidigt kan även en välskriven lärobok bidra till ett ytligt lärande 

och kan därför inte jämföras med lärarens egna resurser när det gäller undervisning (Vincent & 

Stacey, 2008). För att lärare ska kunna skapa en djupare förståelse hos eleverna är det är viktigt 

med goda pedagogiska lärarhandledningar som fokuserar på pedagogiken i lärobokens innehåll 

(Vincent & Stacey, 2008; Johansson, 2006). Ett forskningsresultat (se Jäder, 2015) där 

läroböcker i matematik från tolv länder undersöktes, visade att matematikböcker över hela 
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världen har snarlik framställning av uppgifter och att 79% av uppgifterna kunde lösas genom 

att följa ett lösningsexempel. För att komma bort från det ytliga lärandet behöver eleverna en 

förståelse om att matematik är mer än att räkna uppgifter i matematikboken (Taflin, 2007).  

 

Lärare är de som kontrollerar att innehållet i läroboken har en anknytning till läroplanen och att 

den är användbar för matematikundervisningen (Johansson, 2006). Hur läroböcker väljs ut och 

används kan således vara avgörande för vilka matematiska utmaningar elever ställs inför i 

undervisningen (Johansson, 2003). Detta möjliggör för läraren att utnyttja och skörda 

läroböckernas rikedomar (Johansson, 2006). Att läraren har en frihet att välja vilka delar som 

ska ingå i matematikundervisning kan bidra till att förmågor eller färdigheter prioriteras eller 

prioriteras bort. Det senare var fallet när Lena Heikka (2015) undersökte tre lärare som alla 

valde bort delar som ämnade att utveckla elevernas resonemangs och argumentationsförmåga. 

Att läroboken har en central roll i matematikundervisning (Skolinspektionen, 2009) är 

förståeligt eftersom den underlättar lärares dagliga arbetet då den möjliggör för planering av 

lektioner istället för skapandet av uppgifter (Johansson, 2006). Däremot kan lärare skapa mer 

utrymme för problemlösning när läroboken åsidosätts (Lundström, 2011).  

 

 OLIKA TYPER MATEMATIKUPPGIFTER  

För att synliggöra skillnaden mellan olika typer av matematikuppgifter presenteras Taflins 

(2007) modell: uttryck för olika matematikuppgifter (se figur 1). Matematiska uppgifter kan 

enligt Taflin (2007) delas in i tre huvudtyper: rutinuppgifter, textuppgifter och problem. 

Rutinuppgifter och textuppgifter har flera benämningar och modellen kommer att förklaras från 

höger till vänster i kommande stycken. 

Figur 1. Uttryck för olika matematikuppgifter (Taflin 2007 s.30) 
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Rutinuppgifter är de uppgifter som elever kan lösa utan svårigheter och där eleven är bekant 

med lösningsmetoden. Rutinuppgifter innebär vanligtvis att eleven löser uppgiften med målet 

att träna metoden (Taflin, 2007), vilket kan benämnas som färdighetsträning. Detta utvecklar 

ett flyt i lösning av uppgifter vilket är till hjälp när elever ska lösa problem (Skolverket, 2011). 

Boaler (2017) menar att en rutinuppgift kan bidra till mer kunskap om läraren genomför 

medvetna val som öppnar upp uppgiften. Öppnade uppgifter benämns vidare som rika 

matematikuppgifter och kommer förklaras i uppsatsens teoriavsnitt.  

 

Taflin (2007) anser att textuppgifter, även benämnd som vardagsproblem, är uppgifter med ett 

språk utöver de matematiska symbolerna. Textuppgifter kan hjälpa elever att träna på att 

tillämpa matematik eller använda matematiska modeller som förekommer i uppgiften. En 

textuppgift kan vara en rutinuppgift eller ett problem, vilket förklaras av pilarna i modellen. 

 

Ett problem definieras enligt Schoenfeld (1985) som en uppgift där problemlösaren inte har 

tillgång till tillvägagångssättet att lösa problemet på, vilket är i enlighet med Skolverkets (2017) 

definition av matematiska problem. Däremot huruvida en uppgift definieras som ett problem är 

individuellt eftersom det beror på elevens tidigare erfarenheter och kunskaper (Schoenfeld, 

1985; Skolverket, 2017). När en elev har löst ett problem och samma typ av uppgift återkommer 

vid ett senare skede är det för de flesta elever inte ett problem längre (Schoenfeld, 1985). 

Definitionen av ett problem beror även på om uppgiften presenterar några lösningsmetoder och 

hur mycket information uppgiften ger problemlösare. Detta påverkar om problemlösaren får 

tillgång till och är bekant med lösningsmetoden och avgör därför huruvida uppgiften är ett 

problem eller rutinuppgift. I enlighet med detta anser Skolverket (2017) att problemsituationen 

och uppgiftens klassificering påverkas av var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling. 

Problem är den matematiska uppgiften medan problemlösning är den process elever genomför 

vid lösning av ett problem. Det är Schoenfelds (1985) definition av problem som kommer 

användas i uppsatsen. En undergrupp av problem är rika problem som förklaras i följande 

avsnitt. 

 

4.3.1 Rika problem 

Rika problem är en typ av matematikuppgift som presenterades i figur 1 (se s.6). Rika problem 

är en fördjupning av problem som skapades för att komplettera den läromedelsstyrda 

undervisningen (Taflin, 2007). Ett rikt problem kompletterar undervisningen genom 
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matematiska diskussioner utifrån elevernas egna lösningar där eleverna aktivt resonerar och 

diskuterar matematiskt. Diskussionerna har möjlighet att vara nyanserade eftersom ett rikt 

problem ska kunna lösas på olika sätt. Att ett rikt problem kan lösas på olika sätt ökar även 

förutsättningar för fler elever att arbeta med det. Ett rikt problem är ett situationsbundet problem 

där läraren och elever använder sig av djupet i problemet för att utveckla sina matematiska 

förmågor. Att rika problem leder till att nya problem formuleras främjar en utveckling av en 

djupare förståelse för den matematik som problemet behandlar. Rika problem kan kopplas till 

fler aspekter av matematiken än en vanlig problemlösningsuppgift eftersom de har fler 

dimensioner (Taflin, 2007). Med hjälp av diskussioner och matematiska samtal hjälper rika 

problem till att uppfylla målsättningen om att matematik ska vara ett kommunikativt ämne. 

Taflin (2007) menar att det optimala rika problemet kan elever från förskoleklass till högstadiet 

lösa eftersom det finns olika nivåer att arbeta med. 

 

Rika problem är problem som uppfyller sju kriterier med olika krav på läraren, eleven och 

problemet (Taflin, 2007). Ett rikt problem uppfyller följande sju kriterier: 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

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

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

4. Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer. 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

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

(Taflin, 2007 s.22) 

 

Nedan presenteras de sju kriterierna i detalj.  

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier. 

De matematiska idéer som problemet introducerar ska för eleven vara bekant, främmande och 

uppmuntras till användning (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Problemet ska därmed 

introducera verktyg som är väsentliga för att på ett matematiskt sätt lösa ett matematiskt 

problem. Exempel på verktyg är strategier, procedurer, begrepp, formler och konventioner 

(Taflin, 2007). Några lösningsstrategier som Lester (1996) presenterar är: att använda konkret 
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material eller modeller, rita en bild, göra en tabell eller graf, att gissa och pröva, arbeta 

baklänges, lösa ett enklare problem eller att välja en eller flera räknesätt att arbeta med.  

 

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

Alla elever ska kunna arbeta med problemet i någon utsträckning och samtidigt uppleva att de 

kommer närmre en lösning. Om inte alla elever kommer till en lösning behöver diskussionen 

efteråt i grupp eller helklass reda ut problemet i sin helhet. Diskussionen kan även ge svar på 

många av de frågor eleverna har kring problemet (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

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

För att uppnå det tredje kriteriet måste uppgiften definieras som ett problem, vilket innebär att 

eleven utmanas. Problemet behöver även ha ett djup och bredd för att det ska kräva ansträngning 

och utmaning. Samtidigt måste eleverna få förutsättningar att arbeta med problemet i sin egen 

takt (Hagland, Hedrén & Taflin 2005). Läraren behöver därför ge eleverna tillräckligt med tid 

att arbeta med problemet.  

 

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

representationer 

Om ett problem har flera olika lösningar kan det vara avgörande för att alla elever ska kunna 

arbeta med det i olika utsträckningar. Olika strategier kan medföra att lösningar kräver olika 

matematikkunskaper av eleverna. Vissa kan kräva djupgående och avancerade 

matematikkunskaper och vissa inte. För att uppnå kriteriet ska elever även kunna använda olika 

representationer (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). För att fysiskt representera en uppgift kan 

konkret material, exempelvis kuber, användas (Grevholm, 2014). Fysisk, bildlig eller grafisk, 

verbal, numerisk och symbolisk är olika typer av representationer inom matematik. Dessa 

representationsformer utesluter inte varandra utan kan samverka. Förmågan att använda och 

variera mellan representationer stöttar utveckling av problemlösningsförmågan (Gustafsson, 

Jakobsson, Nilsson & Zippert m.fl. 2011). 

 

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda 

lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer och 

matematiska idéer.  

Problemet måste kunna diskuteras med andra och bör därför har flera möjliga lösningar (se 

kriterium 4). I den matematiska diskussionen kan läraren eller elevlösningar vara en ingång till 
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att synliggöra lösningsmetoder och matematiska idéer (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). När 

problemet diskuteras skapas möjligheter för kreativt och logiskt resonemang (Taflin, 2007). 

 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare 

Problemet ska kunna fungera som en länk mellan olika matematiska kunskapsområden och 

därmed underlätta för elever att se helheten i matematiken (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

Det finns möjligheter för länkar mellan olika matematiska kunskapsområden eftersom ett 

problem vanligtvis innefattar flera matematiska kunskapsområden. Ett matematiskt 

kunskapsområde kan vara en del i det centrala innehållet (Skolverket, 2017). 

 

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

problem. 

När elever formulerar nya liknande problem kan det bidra till djupare förståelse för matematiska 

idéer och kunskaper som det ursprungliga problemet behandlade. Samtidigt som eleverna 

formulerar nya liknande problem får läraren möjlighet att upptäcka hur eleverna uppfattat 

problemet (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

4.3.2 Problemlösning 

Problemlösning är ett arbetssätt inom matematik som medför andra aspekter än tillämpningar 

av metoder och förmågor i undervisningen såsom att diskutera, resonera matematiskt samt 

värdera och reflektera över svarets rimlighet (Skolverket, 2017; Taflin, 2007). Därför bör 

problemlösning innefatta flera aspekter av matematiken och utvecklas i samband med andra 

matematiska kunskapsområden och förmågor (Cai & Lester, 2010; Skolverket, 2017; Taflin, 

2007). Problemlösning kan dessutom öppna upp för användandet av matematiska 

uttrycksformer och begrepp (Skolverket, 2017). 

 

För att lyckas med matematikstudier krävs det att eleven har tilltro till den egna förmågan och 

motivation, vilket problemlösning kan bidra med. Det är därför av stor vikt att arbeta för att 

utveckla elevers tilltro till sin egna förmåga (Muhrman & Samuelsson, 2018). En tilltro till sitt 

egna tänkande och utveckling av nya kunskaper kan enligt Skolverket (2017) skapas genom att 

fundera och överväga de möjligheter och begränsningar som förekommer i olika strategier och 

lösningsmetoder. Med en inställning att rätt svar inte är det viktigaste möjliggör det för elever 

att utveckla en medvetenhet om att det finns många olika sätt att nå ett svar. För att elever ska 
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känna tilltro till sin egen förmåga behövs det att eleverna löser uppgifter utan ett rätt svar och 

att utrymme finns att pröva sig fram till en lösning utan förutfattade meningar. Konkreta och 

vardagliga situationer är ett tillfälle när elever kan arbeta utan förutfattade meningar. Dessa 

situationer har ofta en anknytning till problemlösningsuppgifter. I problem med konkreta och 

vardagliga situationer behöver eleverna vanligtvis översätta situationen till matematik för att 

kunna lösa problemet (Skolverket, 2017). 

 

Elevens förståelse för problemet påverkar problemlösningsprocessen och flera forskare 

förklarar vikten av att eleven ska förstå problemet (Boaler, 2017; Lester & Cai 2016; Taflin, 

2007; Schoenfeld, 1985). Att förstå problemet behöver inte innebära att lösningsmetoden är 

given för eleven eftersom det fortfarande krävs ansträngning för att lösa problemet (Schoenfeld, 

1985). Det kan dock förekomma delar i ett problem som är av rutinkaraktär som problemlösaren 

måste klara av att räkna ut för att ta sig vidare i problemet (Jahnke, 2010). Elevens förståelse 

för problemet påverkar vilken lösningsstrategi denne väljer, däremot när lösningsmetoden är 

given vet eleven tillvägagångssättet för ett korrekt svar. Lösningsmetoden kan ges till eleverna 

genom att samma typ av uppgifter återkommer i ett senare skede eller med hjälp från guidade 

exempel. I en rapport av Skolinspektionen (2009) framgick det att läroböcker innehåller ett högt 

antal uppgifter där elever ska följa guidade exempel. När elever arbetar med guidade exempel 

försvinner den utforskande processen eftersom det ger eleven tillvägagångssättet 

(Skolinspektionen, 2009) som i sin tur medför att Schoenfelds (1985) definition för problem 

inte kan uppfyllas. Ett alternativ till ett guidat exempel är att bemöta ett problem genom att 

visualisera det. Visualisering kan innebära strategier som exempelvis att rita om och kring 

problemet, vilket gör att lösningsmetoden fortfarande är okänd. Visualisering kan därför vara 

till stor användning vid problemlösning för att skapa förståelse utan att avslöja lösningsmetoden 

(Boaler, 2017). 

 

 LÄRARENS ROLL I PROBLEMLÖSNING 

Läraren har en viktig roll i problemlösning (Lester, 2013; Taflin, 2007). Läraren kan påverka 

hur elever uppfattar matematikämnet och därmed påverka deras inställning till problemlösning 

(Schoenfeld, 1992). En lärare behöver inte vara expert på att lösa problem däremot behöver 

läraren ha erfarenhet inom problemlösning och kunskaper om lärandet som sker vid 

problemlösning för att kunna guida elever till goda problemlösare (Lester, 2013). Läraren är en 

kritisk faktor för att kunna utnyttja problemets tillgångar i en problemlösningssituation 
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(Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). Det finns även en möjlighet för läraren att påverka hur 

problemet utnyttjas genom instruktionerna till problemet och det stöd läraren ger eleverna när 

de stöter på svårigheter med att ta sig vidare i problemet (Lester & Mau, 1993). Det finns en 

risk att läraren orsakar att problemet blir en rutinuppgift genom att exempelvis ge 

lösningsmetoden (Lester, 2013). När lösningsmetoden presenteras är problemet en uppgift för 

repetition eftersom eleven tränar på att applicera en metod, istället för problemlösning 

(Schoenfeld, 1985). 

 

Läraren har enligt Lester (1988) en viktig roll i att tillgodose den mängd problemlösning som 

krävs för att eleverna ska utveckla en god problemlösningsförmåga. Detta kan läraren göra 

genom att skapa förutsättningar för elever att möta flera olika problem. När elever möter 

problem kan läraren guida eleverna att utvecklas till goda problemlösare genom att visa olika 

representationer av problemet samt upptäcka och skapa mönster i elevernas resonemang 

(Lester, 1988).  

 

Ett sätt att upptäcka mönster i elevernas resonemang är genom diskussioner. Läraren har därför 

en viktig roll att styra upp diskussioner och en modell som de kan använda är EPA-modellen. 

EPA-modellen är en förkortning för Enskilt, Par och Alla. EPA-modellen har tre faser där första 

fasen är Enskilt, andra fasen är Par och sista fasen är Alla. I uppsatsen innebär den första fasen 

att eleverna funderar själv över en uppgift. Den andra fasen innebär att eleven delar med sig av 

sin tanke om uppgiften till en klasskamrat. Den sista fasen innebär att eleverna förklarar sin 

tanke i en större grupp (Eckeskog, 2015). Läraren är även den som möjliggör för eleverna att 

arbeta med ett problem en längre tid och likväl är det läraren som har möjlighet att planera för 

en elevpresentation av problemuppgifter. Presentationen medför att eleverna får en chans att 

upptäcka vilka nya kunskaper de har inhämtat (Taflin, 2007). 
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 TEORI 

I detta avsnitt presenteras först olika typer av matematikuppgifter och sedan presenteras 

uppsatsens teoretiska utgångspunkter: Taflins (2007) rika problem, Boalers (2017) rika 

matematikuppgifter och Schoenfelds (1985) ramverk för matematiskt beteende. Rika problem 

används för att besvara forskningsfråga 2-3 och rika matematikuppgifter används för att besvara 

forskningsfråga 3. Schoenfelds ramverk används för att besvara forskningsfråga 4. För att 

besvara forskningsfråga 1 används Schoenfelds definition av problem. 

 

 TYPER AV MATEMATIKUPPGIFTER  

För att synliggöra samband mellan olika typer av matematikuppgifter i studien har en modell 

utformats (se figur 2) utifrån Taflins (2007) modell: uttryck för olika matematikuppgifter (se 

figur 1 s.6). Ändringarna innebär att vi tagit bort textuppgifter och lagt till Jo Boalers definition 

av rika matematikuppgifter som kommer presenteras i kommande avsnitt (se avsnitt 5.3 s.14). 

Vi menar att en modifierad modell är mer användbar i denna undersökning eftersom rika 

matematikuppgifter bidrar till en mer komplett bild av olika typer av matematikuppgifter. Den 

modifierade modellen användes när vi skapade analysverktygen och för att fastställa i vilken 

ordning matematikuppgifter skulle granskas. Mer detaljer om hur vi har använt modellen 

beskrivs i uppsatsens metodavsnitt. Modellen synliggör att problem har förutsättningar att vara 

rika problem samt att rutinuppgifter och övriga problem har förutsättningar att vara rika 

matematikuppgifter. Likheter och skillnader mellan rika problem och rika matematikuppgifter 

presenteras i avsnittet rika matematikuppgifter (se s.15). Modellen förklaras i kommande 

stycke. 

Figur 2. Typer av matematikuppgifter 
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För det första visar modellen att uppgifter delas in att vara antingen problem eller rutinuppgifter. 

De uppgifter som uppfyller kravet i Schoenfelds definition av problem klassificeras som 

problem, medan resterande uppgifter klassificeras som rutinuppgifter eftersom 

lösningsmetoden är given. De uppgifter som är problem har möjlighet att klassificeras som rika 

problem om de uppfyller kriterierna för rika problem (se avsnitt 4.3.1 s.8). De problem som 

inte klassificeras som rika problem är övriga problem. De uppgifter som är övriga problem eller 

rutinuppgifter har möjlighet att klassificeras som rika matematikuppgifter om läraren uppfyller 

något av de villkor som gäller för rika matematikuppgifter (se avsnitt 5.3 s.15).  

 

 RIKA PROBLEM 

En problemlösningsuppgift kan vara rikt vid ett tillfälle och ett övrigt problem vid ett annat. 

Detta är föränderligt eftersom ett rikt problem avgörs om krav på lärare, elever och problemet 

uppfylls eller inte. För att veta om problem är rikt behöver situationen och hur eleverna arbetar 

med problemet observeras (Taflin, 2007). Rika problems sju kriterier har beskrivits mer 

utförligt i kunskapsöversikten på sida 8-10, men sammanfattas som följande: rika problem 

innebär att ett problem ska introducera matematiska idéer eller lösningsstrategier som alla 

elever kan förstå och arbeta med. Problemet ska även kräva ansträngning och utmana elever 

samtidigt ska problemet tillåtas ta tid att lösas. Det ska även gå att lösa problemet på olika sätt 

med olika representationer och därmed kunna starta en matematisk diskussion från elevernas 

egna skilda lösningar. Problemet ska slutligen kunna fungera som en länk mellan olika 

matematiska områden och även leda till nya spännande problem. När problemet uppnår alla sju 

kriterier är problemet rikt. Vår operationalisering av rika problem presenteras på sida 26 i 

analysmetoden. 

 

 RIKA MATEMATIKUPPGIFTER 

En rik matematikuppgift är en uppgift där läraren öppnar upp uppgiften och möjliggör för 

eleven att tillägna sig mer kunskap. Det är alltså ett medvetet val läraren gör. Det innebär att 

rutinuppgifter och övriga problem har möjlighet att utnyttjas av läraren som rika 

matematikuppgifter (Boaler, 2017). Lärarens medvetna val kan ha stor påverkan på arbetet med 

rutinuppgifter eftersom de medvetna valen kan bidra till en utveckling av fler matematiska 

färdigheter och förmågor än enbart färdighetsträning.  
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Lärare kan öppna upp en rutinuppgift, som exempelvis 12 ∙ 7, genom att lyfta fram elevernas 

olika sätt att lösa uppgiften. När läraren lyfter fram elevernas olika tillvägagångssätt ger det 

utrymme för diskussioner där elever och lärare kan uppmärksamma likheter och skillnader i 

resonemang (Boaler, 2017). En förutsättning för en sådan diskussion är att eleverna kan förklara 

hur de har löst uppgiften och motivera sina val i tillvägagångssättet. Ytterligare ett sätt att göra 

en uppgift mer öppen är att presentera uppgiften innan metoden förklaras, enligt Boaler väcker 

det intresse och upptäckarglädje. Sist men inte minst kan en uppgift öppnas upp genom att höja 

taket och sänka golvet för en uppgift. När läraren sänker golvet i en uppgift anpassas uppgiften 

efter elevgruppen för att fler elever ska kunna arbeta med den. Ett exempel är att anpassa 

uppgiftens språk för att göra uppgiften tillgänglig för fler elever. Ett sätt för läraren att höja 

taket i uppgiften är att möjliggöra för elever att utifrån uppgiften ställa nya frågor till varandra 

eller skapa nya uppgifter. Läraren kan möjliggöra för nya frågor genom att uppmuntra elever 

att formulera frågor kring en uppgift. Att uppgiften har ett djup är en förutsättning för att 

eleverna ska kunna formulera frågor (Boaler, 2017).  

 

Vi skapade följande villkor utifrån Boalers (2017) beskrivning av rika matematikuppgifter:  

1. Att alla elever ska kunna arbeta med uppgiften och samtidigt utmanas. 

2. Eleverna får arbeta med uppgiften innan en metod presenteras.  

3. Olika lösningar på uppgiften lyfts fram.  

4. Uppgiften öppnas upp för resonemang och diskussion. 

 

En uppgift är en rik matematikuppgift om läraren uppfyller något av villkoren. Vår 

operationalisering av rika matematikuppgifter presenteras på sida 27 i analysmetoden. 

 

5.3.1 Likheter och skillnader mellan rika problem och rika 

matematikuppgifter 

Lärarens val är en central del i både rika matematikuppgifter och rika problem eftersom de 

möjliggör för läraren att inkludera fler aspekter av matematikundervisningen. Dessa medvetna 

val möjliggör en variation i den läroboksstyrda matematikundervisningen. En rutinuppgift kan 

bli en rik matematikuppgift likväl som ett problem har förutsättningar att vara ett rikt problem 

eller en rik matematikuppgift (Boaler, 2017; Taflin, 2007). Följande två aspekter kring lärarens 

medvetna val är gemensamma för rika problem och rika matematikuppgifter. Det första är att 

läraren skapar möjlighet till diskussion utifrån elevernas lösningar. Det andra är att läraren 

väljer och anpassar uppgifterna efter elevernas behov. I detta behöver läraren tillgodose ett lågt 
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golv och högt tak i uppgiften. Skillnader mellan rika matematikuppgifter och rika problem är 

att rika matematikuppgifter innebär ett medvetet val av läraren, medan rika problem omfattar 

problemet, eleven och lärarens medvetna val. 

 

 RAMVERK FÖR MATEMATISKT BETEENDE 

Schoenfelds (1985) ramverk för matematiska beteenden består av fyra kategorier som påverkar 

problemlösningsbeteende: Resources, Heuristics, Control och Belief systems. I uppsatsen 

används Taflins svenska översättning av kategorierna: “resurser, heuristik, kontroll och 

individens inställning till matematik“ (2007, s.56). Vad de olika kategorierna innebär kommer 

presenteras i detta avsnitt. 

 

5.4.1 Resurser  

Resurser är grundliga matematiska kunskaper som består av fakta, intuition och informell 

kunskap inom området som problemet behandlar samt förståelse för enade regler och begrepp. 

Fakta kan innebära uträkningar eller metoder. Intuition och informell kunskap kan vara elevens 

erfarenheter utanför skolan. Regler som är vedertagna inom matematikämnet såsom 

kommutativa lagen och prioriteringsregler är exempel på det Schoenfeld (1985) förklarar som 

enade regler. Förståelsen för enade regler och begrepp har betydelse för hur ett problem kan 

lösas. Elevers resurser kan vara felaktiga. Det kan bero på att eleven befäst en felaktig kunskap 

om exempelvis och därmed konstant tillämpar felet. När elever gör sådana misstag har eleven 

uppfattat ett fel som något rätt. I ett sådant återkommande fel bör läraren försöka identifiera 

elevens tankeprocess och därigenom guida eleven till en korrekt lösningsprocedur. Däremot är 

det vanligare att lärare demonstrerar den rätta proceduren flera gånger, vilket inte korrigerar 

den felaktiga resursen. Representationer, såsom bildlig representation, är en stödstruktur för 

resurser som kan stödja inlärning och användning av resurser. I problemlösning kan valet av 

representation och huruvida representationen finns tillgänglig för problemlösaren avgöra hur 

arbetet med problemet fortsätter och om det är framgångsrikt (Schoenfeld, 1985).  
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5.4.2 Heuristik 

Heuristik innebär kunskap om problemlösningsstrategier och är tekniker som goda 

problemlösare använder sig av när de behöver ta sig framåt i ett problem. Heuristik är därför de 

olika tumregler en problemlösare använder. En elev kan skapa en tumregel när denne löser ett 

problem och inser att en teknik som eleven använt tidigare i problemlösning fungerar i det nya 

problemet. Några exempel på heuristiska tekniker är att rita figurer till problemet, att utnyttja 

relaterade problem och att omformulera problemet. Att omformulera problemet innebär att veta 

lösningen för att kunna arbeta fram och förstå tillvägagångssättet (Schoenfeld, 1985). 

 

Generella heuristiska strategier kan inte bemästras via överföring och därför bör undervisningen 

inte fokusera på överföring av problemlösningsstrategier. Att lära ut en heuristisk strategi som 

en elev kan känna igen och uppskatta användningen av skiljer sig från att presentera en 

heuristisk strategi i tillräcklig detalj för att eleven ska kunna använda den på ett problem. Det 

krävs mer av en god problemlösare än att lära sig en heuristisk strategi utantill och är därför 

något som problemlösaren själv måste erövra (Schoenfeld, 1985).  

 

5.4.3 Kontroll 

Kontroll innebär planering, övervakande och bedömande, besluttagande, medvetna 

metakognitiva aktioner samt hur problemlösaren använder resurser som finns tillgängliga. Det 

är när en problemlösare bemästrar kontroll som fördelarna från god heuristik kan nyttjas till 

dess fulla potential. Det är viktigt inom kontroll att planera i förväg hur problemet ska angripas. 

När problemlösaren försöker lösa ett problem med en felaktig strategi kan det bero på att 

problemlösaren inte planerat i förväg och försöker lösa problemet utan förståelse för det 

(Schoenfeld, 1985). Metakognition kan vara en hjälp vid planering, övervakning och 

bedömande inom problemlösning. Metakognition är en övervakande process där styrkor och 

svagheter värderas (Lester & Mau, 1993) samt att det är ett steg i att reglera 

problemlösningsbeteendet (Schoenfeld, 1992) genom aktioner och frågor. Att lära ut 

metakognitiva aktioner och frågor är effektivast vid problemlösning (Lester, 2013). Schoenfeld 

(1985) anser att en reglering av problemlösningsbeteendet hjälper problemlösaren att välja en 

lämplig heuristisk metod samtidigt som det håller problemlösaren inom ramen för problemet. 

En regel inom kontroll är att inte använda en tidskrävande eller en alltför svår procedur innan 

problemlösaren har undersökt om andra enklare procedurer fungerar. 
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Med god kontroll kan problemlösare använda sina resurser och lösa svårare problem, men utan 

kontroll kan de misslyckas med enkla problem (Schoenfeld, 1985). Verifiering inom kontroll 

är väsentlig och genom att problemlösaren verifierar sina lösningar kan denne upptäcka enkla 

fel och bli medveten om användbara delar i lösningen som kan användas i andra problem. 

Kontroll har en stor inverkan om ett problem kan lösas eller inte. 

 

5.4.4 Individens inställning till matematik 

Individens inställning till matematik sätter de gränser som resurser, heuristik och kontroll 

arbetar inom. Individens inställning till matematik innefattar matematikens användbarhet, 

matematisk världssyn och hur problemlösaren angriper ett problem. Läraren kan genom sin 

undervisning påverka elever att tro att matematik är något som endast sker innanför 

klassrummets väggar. Därmed påverkas elevernas matematiska världssyn, som i sin tur 

påverkar elevernas uppfattning av matematikens användbarhet (Schoenfeld, 1985). Lärarens 

inställning till matematik bestämmer det klassrumsklimat som råder, vilket i sin tur påverkar 

elevernas inställning till matematik (Schoenfeld, 1992). Inställningen till matematik kan formas 

både medvetet och omedvetet. I ett klassrumsklimat där problemlösare tror att deras 

ansträngning kommer att ge resultat, kommer problemlösarna att anstränga sig mer. Individens 

inställning till matematik påverkar därför hur länge och hur hårt problemlösaren arbetar med 

problemet för att hitta lösningen (Schoenfeld, 1985). 

 

5.4.5 Sammanfattning  

När det kommer till att lära ut problemlösning sammanfattas de fyra kategorierna som följande: 

1) inom resurser behöver läraren synliggöra matematisk information som problemlösaren 

förstår eller inte och vara medveten om att representationer har inverkan för elevers möjlighet 

att lösa ett problem. 2) inom heuristik behöver läraren vara medveten om de tekniker 

problemlösare har eller inte har för att föra sig framåt i problemet. 3) inom kontroll bör läraren; 

undervisa elever hur de kan planera en möjlig lösning, förstå hur problemlösaren använder eller 

misslyckas med att använda tillgänglig information, undervisa elever i kunskaper som hjälper 

denne att hålla sig inom problemets ramar. 4) inom individens inställning till matematik 

behöver läraren äga insikten att klassrumsklimatet påverkar elevernas inställning till matematik 

och belysa matematikens användning utanför klassrummet (Schoenfeld, 1985).  
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 METOD 

Detta avsnitt inleds med de forskningsetiska principer som användes i undersökningen. Därefter 

presenteras urvalet följd av den del som presenterar och motiverar de valda metoderna i denna 

undersökning. Undersökningens data analyserades med metoderna: textanalys, observation och 

intervju. Dessa metoder användes för att uppnå studiens syftet: att öka kunskapen om lärares 

varierande undervisning om problemlösning i och utöver lärobok i årskurs 2. Avsnittet avslutas 

med undersökningens analysmetoder och analysverktyg.  

 

 FORSKNINGSETIK 

För att åstadkomma en god forskningssed har vi genomfört undersökningen i enlighet med de 

fyra principerna för integritet i forskning utifrån ALLEAs, All European Academics, skrift Den 

europeiska kodexen för forskningens integritet (2018). Dessa fyra principer är tillförlitlighet, 

ärlighet, respekt och ansvarighet. Sammanfattningsvis handlar de fyra principerna om att 

tillförsäkra kvaliteten i forskningen, att visa respekt för omgivningen, att forskningen ska 

hanteras på ett öppet, fullständigt, objektivt och rättvist sätt samt att författarna är ansvariga för 

forskningen under hela processen till den publicerade utgåvan. Även Vetenskapsrådets (2017) 

riktlinjer för god forskningssed har tagits i beaktning. Hur en god forskningssed har tillämpats 

beskrivs i urvalet 

 

 URVAL  

Undersökningsgruppen i denna studie är lärare, lärobok och extramaterial. Denna uppsats är ett 

examensarbete inom grundlärarprogrammet F-3, därför valde vi en utav dessa årskurser: 

årskurs 2. Vi kontaktade rektorer på skolor med en förhoppning om att väcka ett intresse hos 

denne. I informationsbrevet till rektorerna ställdes en fråga om att få hjälp att kontakta dennes 

lärare i årskurs 2. Vi fick kontakt med fem lärare via rektorer som hade möjlighet och ville 

delta. Dessa fem lärare inkluderades i undersökningen och urvalet resulterade därför i ett 

bekvämlighetsurval (Denscombe, 2018).  

 

Vi valde att begränsa undersökningen till en årskurs för att kunna genomföra det som Johansson 

och Svedner (2010) benämner som en komparativ undersökning. För att kunna beskriva likheter 

och skillnader i problemlösningsuppgifter i läroböcker analyserades de deltagande lärarnas 



 

20 

 

läroböcker. Urvalet av lärobok baserades på läroböckerna de deltagande lärarna bedrev 

undervisning med vid undersökningens genomförande. Det tillgodosåg en representation av 

olika läroböcker och uteslöt våra personliga värderingar. De läroböcker lärarna använde i 

undersökningen var Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2018), Favorit matematik (Ristola, 

Tapaninaho & Vaaraniemi, 2018:a, 2018:b) och Pixel (Alseth, 2015). Urvalet av extramaterialet 

bestämdes av det material lärarna gav eleverna vid observationstillfället.  

 

En god forskningssed kan åstadkommas på flera sätt. Lärarnas identitetsskydd 

(Vetenskapsrådet, 2017) och respektprincipen (ALLEA, 2018) kunde tillgodoses genom att de 

anonymiserades med en kodnyckel bestående av en siffra och figurerat namn. Lärarna 

tilldelades följande namn: Kim, Charlie, Riley, Love och Alex. I enlighet med 

tillförlitlighetsprincipen och ärlighetsprincipen (ALLEA, 2018) berättade vi om 

undersökningens översiktliga mål och avsikt vid den första kontakten med lärarna. Därför har 

undersökningen utförts på ett försvarbart och tillförlitligt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Ett steg 

i att säkerställa tillförlitlig data var att undvika observatörseffekt. Observatörseffekt 

förekommer när ett observationsobjekt tror sig vara medveten om vad forskaren vill se och 

anpassar sin undervisning utifrån det (Denscombe, 2018). För att undvika observatörseffekt och 

undvika att vi påverkade hur läraren varierar undervisningen uteslöt vi ordet problemlösning i 

kontakt med lärarna fram till dess att vi överlämnande samtyckesblanketten (se bilaga 1). Vi 

lämnade över den till lärarna före observationstillfället för att behålla lärarens val av varierande 

undervisning genuint och tillgodose ärlighets- och tillförlitlighetsprincipen (ALLEA, 2018). På 

samtyckesblanketten fanns studiens fullständiga syfte nedskrivet. När lärarna skrev under 

samtyckesblanketten bekräftade lärarna att de tagit del av informationen i blanketten och att de 

själva valt att delta i undersökningen. Detta är i enlighet med respekt-, ärlighets- och 

tillförlitlighetsprincipen (ALLEA, 2018).  

 

 DATAINSAMLINGSMETODER 

I detta avsnitt presenteras de datainsamlingsmetoder som användes i undersökningen. Först 

presenteras textanalys, följt av observation och slutligen intervju. 

 



 

21 

 

6.3.1 Textanalys 

För att helt eller delvis besvara forskningsfråga 1-3 analyserade vi uppgifter från läroböcker 

och extramaterial med en textanalys. Textanalysen användes med två olika avsikter: 1) en 

läroboksanalys av de kapitel i den lärobok de deltagande lärarna använde i sin 

matematikundervisning för att undersöka hur stor andel av uppgifterna som är 

problemlösningsuppgifter och 2) en analys av det extramaterial lärarna använde vid 

observationstillfället för att synliggöra vilken typ av uppgift lärarna varierade sin undervisning 

med. Textanalys har en bred definition i vetenskapliga sammanhang (Johansson & Svedner, 

2010). En analys definieras som “noggrann undersökning” enligt Svenska Akademiens ordlista 

(2015b) och text innebär, i denna uppsats, skriven text och siffror. I varje lärobok analyserades 

tre kapitel: det kapitlet eleverna befann sig i vid observationstillfället samt det föregående 

kapitlet och det nästkommande kapitlet. Dessa tre kapitel utgjorde ett stickprov och benämns i 

uppsatsen som ett segment. Genom att granska tidigare kapitel kan ett underlag för elevernas 

tidigare matematikerfarenheter användas för att avgöra om kommande uppgifter hade problem- 

eller rutinkaraktär.  

 

6.3.2 Observation 

För att besvara forskningsfråga 3: Vilken typ av uppgifter utöver tryckt lärobok ger de 

deltagande lärarna till eleverna och hur presenterar lärarna dessa? använde vi observation 

som datainsamlingsmetod. Vid en undervisningssituation har uppgiften och läraren möjlighet 

att uppfylla de kriterier och villkor som gäller för rika problem eller rika matematikuppgifter. 

Vi genomförde fem observationer med olika lärare och de första två observationerna 

genomförde vi tillsammans. Av geografiska skäl delade vi upp de tre resterande 

observationerna. Vi bad lärarna att arbeta utöver lärobok vid den observerade lektionen, på så 

sätt kunde vi samla in data om hur lärarna varierar matematikundervisningen.  

 

För att samla in den information läraren gav eleverna valde vi observationsmetoden viktiga 

händelser (Johansson & Svedner, 2010). Viktiga händelser möjliggjorde en utförlig 

beskrivning av datan eftersom det var förutbestämt att den viktiga händelsen inträffade när 

läraren gav eleverna information. Det innebar att varje gång läraren gav eleverna information 

antecknade vi innehållet i det läraren sade i ett observationsschema (se bilaga 2). Johansson och 

Svedner (2010) beskriver att observationen ska följa en planering och nedtecknas i ett 

observationsschema. I observationsschemat fanns det därför utrymme att skriva datum, tid och 
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vem som observerade. I observationsschemat fanns det även en överblick av konkreta händelser 

för kriterierna i rika problem och villkoren i rika matematikuppgifter. Ett exempel på en sådan 

konkretisering är kriterium 5 i rika problem: “Problemet ska kunna initiera en matematisk 

diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, 

representationer och matematiska idéer” (Taflin, 2007 s.22) och villkor 4 i rika 

matematikuppgifter: Uppgiften öppnas upp för resonemang och diskussion (Boaler, 2017). Den 

konkreta händelsen skrevs i observationsschemat som: K.5 Berättar läraren att de ska 

samtala/diskutera problemet efter en viss tid eller i slutet av lektionen? Vi gjorde en liknande 

förklaring för varje kriterium och villkor.  

 

Inför den första observationen diskuterade vi de frågeställningar som vi sammanställt till de 

viktiga händelserna för att säkerställa en samstämmig syn på vilka viktiga händelser som skulle 

antecknas och hur dessa skulle markeras. Efter den första observationen jämförde vi våra 

observationsscheman för att upptäcka likheter och skillnader i anteckningarna. Det 

genomfördes för att förbättra interbedömarreliabiliteten (Denscombe, 2018).  

 

6.3.3 Intervju 

Intervju användes för att besvara forskningsfråga 4: Hur menar de deltagande lärarna att de 

arbetar för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga? I anslutning till observationen 

avtalades en tid med läraren för en intervju. Intervjun genomfördes 1-3 dagar efter 

observationstillfället. Svedner och Johansson (2014) anser att det är en fördel att skapa 

möjligheter för lärarna att vara tillgänglig till intervju. Vi skapade möjlighet för lärarna att delta 

genom att vi informerade hur lång tid intervjun beräknades pågå samt att vi såg till att kunna 

bemöta lärarens förslag på vilken dag och tid som passade denne. 

 

Intervjufrågorna formades utifrån Schoenfelds (1985) fyra kategorier: resurser, heuristik, 

kontroll och individens inställning till matematik eftersom de påverkar 

problemlösningsbeteendet. Vi skapade en intervjuguide (se bilaga 3) med öppna frågor för att 

möjliggöra nyanserade svar från lärarna. En intervjuguide var väsentlig för att strukturera 

intervjun och säkerställa att frågorna samlade in avsedd data (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Intervjuguiden innehöll flera öppna frågor till varje kategori för att säkerställa att data samlades 

in till kategorierna. En god förståelse för ramverket var viktig för att kunna skapa frågor som 
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samlade in relevant data till kategorierna. Därför skapades intervjufrågorna efter att vi läst in 

oss på Schoenfelds (1985) ramverk för matematiskt beteende.  

 

Ett ytterligare steg i att säkerställa insamling av data för varje kategori var att prioritera 

intervjufrågorna. Varje intervjufråga tilldelades en prioritetssiffra mellan 1-3 och en bokstav 

för kategorin. De frågor som tilldelades prioritet 1 bedömdes vara mest överensstämmande med 

Schoenfelds ramverk. Prioritet 2 tilldelades till frågor som behandlar samma områden inom 

Schoenfelds kategorier som frågor med prioritet 1. Vi använde prioritet 2 frågor när vi fick en 

känsla av läraren hade mer att säga inom kategorin eller när lärarens svar på prioritet 1 frågan 

inte föll inom ramen för kategorin. Därmed kunde lärarnas svar till frågor med prioritet 1 och 

2 beröra innehållet inom varje kategori i en större utsträckning. Hur information om 

Schoenfelds kategori kontroll kunde samlas in med hjälp av frågor med olika prioritet 

exemplifieras i följande intervjufrågor. Fråga 1. C: Hur hjälper du elever som inte kommer 

igång att lägga upp deras arbete? Om lärarna hade svårt att besvara den frågan fanns det 

ytterligare en fråga som berörde samma område formulerad som 2. C: Hur brukar du lägga upp 

en matematiklektion för att eleverna ska arbeta självständigt? Dessa två frågor möjliggjorde 

att lärarnas svar berörde metakognitiva aktioner och planering. Metakognitiva aktioner och 

planering är två väsentliga delar inom kategorin kontroll. Dessa frågor gav utrymme för 

uppföljning av lärarnas svar. Frågor som tilldelades prioritet 3 var generella frågor som hade 

potential till att bidra med data eller för att hålla samtalet levande. Kvale och Brinkmann (2014) 

beskriver dessa frågor som dynamiska frågor och vi använde dessa när intervjun stagnerade. 

 

Intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden, men alla frågor behövde inte ställas. 

Kvale och Brinkmann (2014) förklarar denna typ av intervju som en halvstrukturerad kvalitativ 

intervju. Intervjuerna genomfördes muntligt på lärarnas arbetsrum, via videolänk eller via 

telefon. En fördel med att använda videolänk och telefon var att det skapade möjlighet att 

intervjua lärare som befann sig på annan ort (Kvale & Brinkmann, 2014). Med lärarnas 

godkännande spelades intervjuerna in med en ljudupptagningsenhet. Lärarna informerades om 

att ljudinspelningen sparades tills uppsatsen var godkänd. En fördel med ljudupptagning var att 

den möjliggjorde för oss att föra samtalet mot intervjufrågorna och ställa relevanta 

uppföljningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi genomförde de första två intervjuerna 

gemensamt och resterande intervjuer delades upp mellan oss. Efter de första två intervjuerna 

diskuterade vi genomförandet för att säkerställa en gemensam syn på datainsamlingsmetoden 

och för att höja interbedömarreliabiliteten (Denscombe, 2018). Varje intervju inleddes med en 
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kort sammanfattning av lektionen samt en presentation av det material läraren använde vid 

observationstillfället. Detta förde lärarnas tankar tillbaka till lektionstillfället då observationen 

genomfördes (Johansson & Svedner, 2010) och bidrog till att lärarna kunde minnas 

händelseförloppet bättre. Lärarna fick sedan kommentera hur de tyckte att lektionen gick och 

intervjun fortsatte sedan enligt intervjuguiden.  

 

Efter intervjun transkriberades ljudinspelningen ordagrant för att kunna synliggöra likheter och 

skillnader i de olika kategorierna. Vi valde att transkribera intervjuerna i sin helhet eftersom 

det minskade risken att viktig data förbisågs. Detta genomfördes som ett steg i att stärka 

reliabiliteten (Kvale & Brinkmann, 2014). När intervjun transkriberades användes olika tecken 

för att markera naturliga pauser, längre betänketid, om läraren avbryter och om läraren blir 

avbruten. Ljud som saknade relevans för undersökningen som exempelvis: imiteringar, 

intonation, skratt eller bekräftande lyssnande ljud transkriberades inte. Vid användning av citat 

från lärarnas intervjuer i resultatet har upprepning av ord i följd samt pauser uteslutits.  

 

 ANALYSMETOD 

I detta avsnitt presenteras hur insamlad data har analyserats. De faktorer som är bundna till 

eleven har inte analyserats eftersom studien har lärare, läroböcker och extramaterial som 

undersökningsobjekt.  

 

6.4.1 Andel problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok 

För att beskriva andelen problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok analyserades uppgifterna i 

segment. Ett segment var tre kapitel och lärobokstitlarna hade mellan 5-9 kapitel per lärobok. 

Analysen började i segmentets första kapitel eftersom tidigare uppgifter kan påverka huruvida 

en uppgift är ett problem eller inte. Därefter analyserades de följande två kapitlen. Några lärare 

använde samma lärobok och därför analyserades varje segment enskilt. När det förekom 

överlappande segment och en uppgift definierades som en problemlösningsuppgift i ett av 

segmenten, men inte i den andra, kategoriserades uppgiften som en problemlösningsuppgift i 

resultatet. En anledning till det var att en uppgift kan vara en problemlösningsuppgift för en 

elev, men en rutinuppgift för en annan (Schoenfeld, 1985; Skolverket, 2017; Taflin, 2007). Då 

flera av lärarna använde Favorit matematik som lärobok analyserades fler kapitel i den 

lärobokstiteln än i Pixel och Eldorado.  
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En likvärdig analys av uppgifterna krävdes för en komparativ studie. När uppgifterna 

presenteras i resultatet (se sida 28-30) räknades därför varje uppgift separat. Det innebär att 

uppgifter med numrering och indelning såsom 1a, 1b, 1c räknades som tre uppgifter. De 

läroböcker som saknade numrering eller indelning tilldelades detta efter lärobokens 

styckesindelning. När alla läroböcker hade tilldelats en likvärdig numrering och indelning fanns 

det förutsättningar för att likvärdigt räkna andelen uppgifter. Vi använde en tilltänkt elev när 

uppgifter granskades om de var rutinuppgifter eller problemlösningsuppgifter med Schoenfelds 

(1985) definition av problem. När en liknande uppgift som tidigare klassificerats som en 

problemlösningsuppgift återkommer i samma segment, klassificerades den uppgiften som en 

rutinuppgift eftersom vi förutsatte att den tilltänkta eleven hade lärt sig lösningsmetoden. Vi 

förutsatte även att den tilltänkta eleven kunde ta till sig information som presenterades i 

informationsrutor eller i guidade lösningar. Analysen kunde besvara forskningsfråga 1: Hur 

stor andel av ett stickprov är problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok i årskurs 2? genom att 

sammanställa de analyserade uppgifterna i två kategorier: problemlösningsuppgift och 

rutinuppgift.  

 

6.4.2 Andel rika problem i tryckt lärobok 

Forskningsfråga 2: Hur stor andel av problemlösningsuppgifterna i forskningsfråga 1 uppfyller 

kriterierna för rika problem? besvarades genom att de uppgifter som klassificerades som 

problemlösningsuppgifter analyserades mot fyra av sju kriterier för rika problem. I analysen av 

uppgifterna följde vi ordningen i den modifierade modellen (se figur 2 s.13). Analysen 

fastställde vilka problemlösningsuppgifter som uppfyllde de kriterier som kan mätas till 

problemet. De problemlösningsuppgifter som kunde uppfylla kriterium 1, 2, 4 och 6 benämndes 

som rika problem. Vi skapade ett analysverktyg för rika problem som ett stöd i analysprocessen 

och synliggjorde vad som skulle mätas (se bilaga 4). Analysverktyget användes för att 

undersöka, något förenklat, om problemet är matematiskt, om alla elever kan navigera sig mot 

en del av lösningen, om problemet kan lösas på olika sätt med olika strategier och 

representationer samt om problemet har anknytning i olika matematiska områden. Delar av 

kriterium 3, 5 och 7 är bundna till eleven och situationen. Dessa kriterier uteslöts vid 

textanalysen eftersom det inte gick att mäta om problemlösningsuppgifter i läroböcker är en 

utmaning, kräver ansträngning, skapar en diskussion eller leder till skapandet av nya problem, 

utan att undersöka elever eller situationer. 
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6.4.3 Typ av uppgifter lärarna ger eleverna utöver tryckt lärobok  

För att kunna analysera data till forskningsfråga 3 skapade vi ett analysverktyg för 

extramaterialet (se bilaga 5). Med hjälp av analysverktyget kunde data från observation och 

textanalys kategoriseras. Ordningsföljden av analysen i steg 1 och 2 utgick från den modifierade 

modellen (se figur 2 s.13). Uppgifterna i extramaterialen analyserades först i steg 1 i 

analysverktyget för extramaterial. I det första steget granskades det om uppgiften var en 

rutinuppgift eller ett problem enligt Schoenfelds (1985) definition. I steg 2 analyserades 

rutinuppgifterna och problemen vidare mot olika teorier. De uppgifter som var problem 

analyserades mot kriterierna rika problem, medan i de uppgifter som var rutinuppgifter och 

övriga problem analyserades lärarnas arbete mot villkoren för rika matematikuppgifter. En mer 

detaljerad förklaring av respektive analysmetod förklaras i efterkommande stycken.  

 

Problemlösningsuppgifterna analyserades vidare mot rika problem i steg 2. Om ett problem är 

rikt eller ett övrigt problem avgjordes av lärarens agerande och problemets utformning. Därför 

användes observation av lärarens undervisning i kombination med textanalys av extramaterialet 

för att undersöka om problemet var rikt. Problemlösningsuppgifterna analyserades mot 

kriterium 1, 2, 4 och 6 eftersom delar av dessa kriterier har en anknytning till problemet, medan 

informationen från lärarna analyserades mot kriterierna 2-7 eftersom delar av dessa kriterier 

har en anknytning till lärarens undervisning. Vad problemet och lärarens information behövde 

uppnå i de sju kriterierna för rika problem konkretiserades och beskrivs förenklat nedan: 

1. Är problemet matematiskt? 

2. Är språket i problemet enkelt samt ger läraren instruktioner som är tydliga och besvarar 

eventuella frågor som eleverna annars skulle ställt?  

3. Ger läraren eleverna tid att arbeta med problemet? Läraren kan hindra att kriterium 3 uppnås 

genom att ge eleverna metoden för det givna problemet. Det bidrar till att problemet inte kräver 

ansträngning och därmed blir en rutinuppgift. 

4. Kan problemet lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer? Lärare kan 

synliggöra detta genom att rekommendera olika representation eller lösningsstrategier. 

5. Informerar läraren eleverna att de ska diskutera sina lösningar? 

6. Presenterar läraren eller problemet fler än ett matematiskt område som problemet kan behandla? 

7. Informerar läraren eleverna att de ska eller kan skapa nya problem? 

 

Lärarens agerande och information granskades vidare mot rika matematikuppgifter i steg 2 om 

lärarna arbetade med rutinuppgifter eller övriga problem. Vi använde data från 

observationsschemat för att analysera om lärarna arbetade med rika matematikuppgifter 
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eftersom det utformades för att samla in information om både rika problem och rika 

matematikuppgifter (se avsnitt 6.3.2 s.22). Lärarens agerande och information behövde uppnå 

minst ett av de fyra villkoren för att rutinuppgiften eller det övriga problemet kunde definieras 

som en rik matematikuppgift. Vi konkretiserade villkoren som beskrivs nedan: 

1. Skapar läraren förutsättningar för att alla elever ska kunna arbeta med uppgiften och samtidigt 

utmanas? 

2. Får eleverna arbeta med uppgiften innan läraren presenterar en metod? 

3. Lyfter lärare fram olika lösningar på uppgiften? 

4. Öppnar läraren upp för resonemang och diskussion kring uppgiften? 

 

Avslutningsvis, om problemet och läraren uppfyllt alla sju kriterier för rika problem, inom 

studiens ramar, definierades problemet som ett rikt problem. Om lärarens undervisning 

uppfyllde något av villkoren för rika matematikuppgifter vid arbete med rutinuppgifter eller 

övriga problem definierades dessa som en rik matematikuppgift.  

 

6.4.4 Lärarnas arbetssätt att utveckla elevers problemlösningsförmåga 

Efter transkriberingen av intervjuerna skapade vi kopior i Google Drive. Vid den första 

genomläsningen gjorde vi anteckningar om lärarens svar i relation till Schoenfelds (1985) 

kategorier. Intervjusvaren testades mot alla kategorier eftersom kategorierna i hög grad 

påverkar varandra. Genom detta arbetssätt kunde vi få syn på nya teman och samband mellan 

lärarnas svar (Denscombe, 2018). Vi upprepade genomläsningen av transkriberingarna fram 

tills inga nya kommentarer tillkom. Därefter skapade vi ett dokument för varje kategori för att 

underlätta sorteringen av datan. De kategoriserade meningarna med tillhörande kommentarer 

sorterades in i respektive dokument. Vi strukturerade varje dokument med en kodad rubrik för 

varje lärare där de kategoriserade meningarna med tillhörande kommentarer placerades. Vi 

sammanfattade meningarna med tillhörande kommentarer och analyserade dessa mot 

Schoenfelds fyra kategorier för att kunna besvara forskningsfråga 4.  
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 RESULTAT 

I detta avsnitt presenterar vi resultaten för undersökningen utifrån varje forskningsfråga. Målet 

är att uppnå studiens syfte: att öka kunskapen om lärares varierande undervisning om 

problemlösning i och utöver lärobok i årskurs 2. För att underlätta för läsaren använder vi 

lärarnas fingerade namn. 

 

 ANDEL PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTER I TRYCKT LÄROBOK 

Nedan presenteras resultatet av hur många uppgifter som vi har analyserat och hur stor andel 

av dessa som var problemlösningsuppgifter. Detta ska besvara forskningsfråga 1: Hur stor 

andel av ett stickprov är problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok i årskurs 2? I resultatet 

presenterar vi även vilken lärobok och vilka kapitel som analyserats. 

 

Resultatet visar att 4,4% av granskade uppgifter i läroböcker för årskurs 2 definierades som 

problem enligt Schoenfelds (1985) definition för problem. I stickprovet granskades 1467 

uppgifter varav 64 definierades som problem. I undersökningen ingick tre olika lärobokstitlar 

för årskurs 2: Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2018), Favorit matematik (Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi, 2018:a, 2018:b) och Pixel (Alseth, 2015). Enskilda rutinuppgifter eller problem i 

överlappande segment räknades en gång. Alla uppgifter i de granskade läroböckerna 

presenteras kapitelvis i ett diagram (se figur 3). Diagrammet visar även andelen 

problemlösningsuppgifter. 

 

Figur 3. Andel problemlösningsuppgifter  
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Varje lärobokstitel visar följande resultat: I Eldorado förekom 9,5% problemlösningsuppgifter, 

vilket är 25 problem av 263 granskade uppgifter. I Favorit matematik förekom 2,8% 

problemlösningsuppgifter, vilket är 26 problem av 927 granskade uppgifter. I Pixel förekom 

4,7% problemlösningsuppgifter, vilket är 13 problem av 277 granskade uppgifter. Resultatet 

visar att Eldorado har en större andel problemlösningsuppgifter än både Pixel och Favorit 

matematik.  

 

7.1.1 Sammanfattning 

Resultatet av undersökningen visar att andelen problemlösningsuppgifter är 4,4%. I stickproven 

granskades 1467 uppgifter varav 64 av dessa definierades som problemlösningsuppgifter. 

 

 ANDEL RIKA PROBLEM I TRYCKT LÄROBOK 

 Nedan presenterar vi hur många av de problem som presenterades i forskningsfråga 1 som 

uppfyllt de valda kriterierna inom rika problem. Detta besvarar forskningsfråga 2: Hur stor 

andel av problemlösningsuppgifterna i forskningsfråga 1 uppfyller kriterierna för rika 

problem? Resultatet presenterar vi för varje lärobokstitel (se figur 4). Kriterierna för rika 

problem som vi använde vid analysen presenterar vi i ett diagram (se figur 5). 

 

Resultatet visar att 16% av granskade problemlösningsuppgifter definierades som rika problem. 

Totalt granskades 64 problemlösningsuppgifter varav 10 uppfyllde alla de fyra kriterier som vi 

undersökte. De fyra kriterier som mäter om problemlösningsuppgiften klassificeras som rikt är 

kriterium 1, 2, 4 och 6. Resultatet och andelen rika problem i varje lärobokstitel presenteras 

nedan i cirkeldiagrammen (se figur 4). 

Figur 4. Andel rika problem 
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Cirkeldiagrammen visar att i de granskade lärobokstitlarna förekom 15-16% rika problem av 

problemlösningsuppgifterna i forskningsfråga 1. Andelen rika problem var densamma i de olika 

lärobokstitlarna trots att det förekom olika antal problemlösningsuppgifter. Eldorado hade 25 

problem varav 4 problem uppfyllde kriterierna för rika problem. Favorit matematik hade 26 

problem varav 4 problem uppfyllde kriterierna för rika problem. Pixel hade 13 problem varav 

2 problem uppfyllde kriterierna för rika problem.  

 

Undersökningen av varje problemlösningsuppgift mot kriterierna visade att 89% uppfyllde 

kriterium 1, vilket motsvarar 57 av 64 problemlösningsuppgifter. 59% uppfyllde kriterium 2, 

vilket motsvarar 38 av 64 problemlösningsuppgifter. 69% uppfyllde kriterium 4, vilket 

motsvarar 44 av 64 problemlösningsuppgifter. 33% uppfyllde kriterium 6, vilket motsvarar 21 

av 64 problemlösningsuppgifter. Totalt uppfyllde 10 problem samtliga fyra kriterier samtidigt. 

Andelen uppfyllda kriterier för rika problem i problemlösningsuppgifterna presenteras för varje 

lärobokstitel i diagrammet (se figur 5). 

Figur 5. Andel uppfyllda kriterier 

 

Diagrammet visar att kriterium 1: Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller 

vissa lösningsstrategier, uppfylldes av flest problem medan kriterium 6: Problemet ska kunna 

fungera som brobyggare, var det kriterium som färst problem uppfyllde.  

 

7.2.1 Sammanfattning: 

Resultatet visar att 16% uppfyller kriterierna för rika problem, vilket är 10 av de 64 granskade 

problemen i forskningsfråga 1. Av 1467 granskade uppgifter förekom 10 rika problem. 
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 TYP AV UPPGIFTER LÄRARNA GER ELEVERNA UTÖVER TRYCKT 

LÄROBOK  

Nedan presenteras resultatet av vad deltagande lärarna varierar sin undervisning med och om 

dessa lärare arbetade med rika problem eller rika matematikuppgifter. Detta ämnar att besvara 

forskningsfråga 3: Vilken typ av uppgifter utöver tryckt lärobok ger de deltagande lärarna till 

eleverna och hur presenterar lärarna dessa? Resultatet kommer att presenteras mer detaljerat 

i två delar: rika problem och rika matematikuppgifter. Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

Resultatet visar att 2 av de 5 lärarna arbetade med problemlösning, men inte rika problem. 

Dessa två lärare och ytterligare en lärare arbetade med rika matematikuppgifter, alltså arbetade 

3 av de 5 lärarna med rika matematikuppgifter. När de fem lärarna ombads att arbeta utöver 

lärobok valde lärarna att variera sin undervisning med spel, pussel, arbetsblad, problemlösning 

och undersökande aktiviteter. Vid observationstillfället hade Charlie och Riley en station där 

eleverna arbetade i läroboken och eftersom vi granskar utöver tryckt lärobok uteslöts 

stationerna från analys. Love arbetade med rutinuppgifter medan Kim och Alex arbetade med 

problemlösningsuppgifter vid observationstillfället.  

 

7.3.1 Rika problem 

Resultatet visar att Kim och Alex arbetade med problem, men ingen av dem arbetade med rika 

problem under observationstillfället. Kim och Alex problem var därför övriga problem. I figur 

6 presenteras vilka kriterier för rika problem som problemet och lärarens instruktioner 

uppfyllde. Både Kim och Alex med respektive problem uppfyllde kriterierna 1-5 och ingen av 

lärarna uppfyllde kriterium 6. Däremot uppfylldes kriterium 7 av Kim, men inte Alex. Hur 

kriterierna förhåller sig till problemet och lärarens undervisning beskrivs efter figur 6. 

 

Lärare 
Kriterium 

1 

Kriterium 

2 

Kriterium 

3 

Kriterium 

4 

Kriterium 

5 

Kriterium 

6 

Kriterium 

7 

Kim Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja 

Alex Ja Ja Ja Ja Ja Nej Nej 

Figur 6. Uppfyllda kriterier i de två lärarnas problem 
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Läraren Kim använde sig av ett matematiskt problem som var språkligt enkelt. Det medförde 

att alla elever kunde arbeta med problemet. Kim lät eleverna arbeta med problemet under ett 45 

minuterspass utan att ge eleverna lösningsmetoden för problemet. Problemet var möjligt att lösa 

på flera olika sätt och Kim presenterade olika lösningsstrategier. Kim öppnade upp för flera 

diskussioner under arbetspasset. Kim använde sig av EPA-modellen och eleverna fick 

presentera sina egna olika lösningar för en kamrat och sammanställa en gemensam lösning som 

redovisades framför hela klassen. Problemet hade sin utgångspunkt i aritmetik och varken 

problemet eller Kim anknöt till andra matematiska områden. Därmed uppfyllde problemet eller 

Kims instruktioner inte kriterium 6. Kim stöttade eleverna och uppmanade flera av dem att 

komma på egna nya problem.  

 

Läraren Alex använde sig av ett matematiskt problem som var språkligt enkelt. Det medförde 

att alla elever kunde arbeta med problemet. Alex gav eleverna rikligt med tid att arbeta med 

problemet och angav inte lösningsmetoden till problemet. Alex öppnade upp för matematisk 

diskussion under hela arbetspasset där eleverna skulle förklara sitt resonemang för en 

klasskompis. Alex använde sig av EPA-modellen genom att eleverna diskuterade i par i 

möjligaste mån och sedan diskuterades lösningen på problemet i helklass. Problemet hade sin 

utgångspunkt i aritmetik och varken problemet eller Alex anknöt till andra matematiska 

områden. Därmed uppfyllde problemet eller Alexs instruktioner inte kriterium 6. Varken 

problemet eller Alex uppmanade till skapande av nya problem.  

 

7.3.2 Rika matematikuppgifter 

Lärarna som arbetade med problemlösning inkluderades i analysen för rika matematikuppgifter 

eftersom deras problem klassificerades som övriga problem (se figur 2 s.13). 

 

Resultatet visar att 3 av de 5 lärarna uppfyllde något av villkoren för rika matematikuppgifter. 

I figur 7 presenterar vi översiktligt om lärarnas instruktioner uppfyllde villkoren för rika 

matematikuppgifter. Därefter förklaras lärarnas instruktioner i relation till varje villkor.  
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Lärare Villkor 1 Villkor 2 Villkor 3 Villkor 4 

Kim Ja Ja Ja Ja 

Charlie Nej Nej Nej Nej 

Riley Nej Nej Nej Nej 

Love Ja Nej Ja Ja 

Alex Ja Ja Nej Ja 

Figur 7. Uppnådda villkor för rika matematikuppgifter 

 

Villkor 1: Skapar läraren förutsättningar för att alla elever ska kunna arbeta med uppgiften 

och samtidigt utmanas 

Resultatet visar att alla observerade lärare anpassade uppgiften på ett sådant sätt att alla elever 

kunde arbeta med uppgiften i någon utsträckning, men att 3 av de 5 lärarna även möjliggjorde 

utmaning för eleverna genom: att uppmuntra till skapande av nya och svårare uppgifter, 

inkludera moment för reflektion och frågor samt att uppmuntra till motivering av sitt 

resonemang. Det innebar att dessa tre lärare uppnådde villkor 1. Alla fem lärarna skapade 

förutsättningar för att alla elever skulle kunna arbeta med uppgiften genom att vid presentation 

av uppgiften använda olika material såsom smartboard, whiteboard och bilder. Detta resulterade 

i att lärarna inte behövde svara på frågor kring uppgiften.  

 

Villkor 2: Läraren ger inte metoden innan eleverna arbetar med uppgiften 

Resultatet visar att 2 av de 5 lärarna presenterade uppgiften utan att presentera metoden och 

därmed uppfyllde villkoret. De resterande lärarna presenterade delar av både metoder och 

lösningen innan eleverna fick arbeta med uppgiften.  

 

Villkor 3: Läraren lyfter fram olika lösningar på uppgiften 

Resultatet visar att 2 av de 5 lärarna uppfyllde villkoret eftersom de i EPA-modellens olika 

faser uppmärksammade elevernas olika lösningar på uppgiften. Kim förklarade även mer 

ingående om skillnader i elevernas tillvägagångssätt. De resterande tre lärarna hade uppgifter 

med en lösning eller uppmärksammade inte olika lösningar. 
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Villkor 4: Läraren öppnar upp för resonemang och diskussion kring uppgiften 

Resultatet visar att 3 av de 5 lärarna hade en matematisk diskussion och därmed uppfyllde 

villkoret. Den vanligaste formen som lärarna använde sig av för matematisk diskussion var 

EPA-modellen. Kim och Alex uppmuntrade till att resonera kring uppgiften genom att eleverna 

skulle förklara sitt resonemang så att klasskamraterna förstår tankegången. Kim inkluderade ett 

frågemoment när eleverna presenterade sin lösning vid tavlan. Under elevernas presentation 

fick de svara på frågor om sin lösning från övriga i klassen. 

 

7.3.3 Sammanfattning 

Resultatet visar att 2 av de 5 lärarna arbetade med problemlösning, men inget av problemen var 

rika problem. Gemensamt för båda problemen var att de inte kunde fungera som brobyggare 

mellan olika matematiska områden. 3 av de 5 observerade lärarna, varav 2 av de 3 arbetade 

med problemlösning, arbetade med rika matematikuppgifter i varierad utsträckning. 

Gemensamt för de tre lärarna var att de uppfyllde villkor 1 och 4. 

 

 LÄRARNAS ARBETSSÄTT ATT UTVECKLA ELEVERS 

PROBLEMLÖSNINGSFÖRMÅGA  

Nedan presenteras hur de olika lärarna avser att arbeta för att utveckla respektive kategori hos 

eleverna. Detta ämnar att besvara forskningsfråga 4: Hur menar de deltagande lärarna att de 

arbetar för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga? Avsnittet avslutas med en 

sammanfattning. 

 

Resultatet visar att de deltagande lärarna avser att utveckla elevernas problemlösningsförmåga 

på varierande sätt. Lärarna berättade att de använder resurs, heuristik, kontroll och individens 

inställning till matematik för att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Kategorierna 

hade olika betydande roller för lärarna, när lärarna förklarade vad problemlösning innebär 

uttryckte Charlie och Alex att problemlösning ska medföra att eleverna lär sig resurser, medan 

Love uttryckte att det ska medföra att utveckla elevernas inställning till matematik. Kim och 

Riley uttryckte att problemlösning ska medföra att eleverna utvecklar en heuristisk strategi.  
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7.4.1 Resurser  

Inom resurser förklarade 3 av de 5 lärarna hur de arbetade med problemlösning för att utveckla 

grundläggande matematiska kunskaper. Charlie förklarade att när eleverna arbetar med 

problemlösning ska de lära sig matematiska fakta. Love och Kim förklarade att de uppmuntrar 

eleverna att använda informell kunskap vid lösning av uppgifter. Schoenfeld (1985) beskriver 

matematisk fakta och informell kunskap som två områden inom resurser. Love uttryckte att ett 

problem ska möjliggöra för elever att använda “tidigare kunskaper å kunskaper utanför skolan 

för att kunna lösa”. Love förklarade att hen främjar begreppsbildning genom att eleverna 

utforskar och upplever begreppet. Love gav ett konkret exempel där eleverna får gissa vad de 

hinner på en minut och en timer på 60 sekunder används för att tydliggöra tid.  

 

Kim, Charlie, Riley och Alex förklarade hur de arbetar med det Schoenfeld (1985) beskriver 

som enade regler. Kim förklarade att hen vid tillfällen kan behöva förklara enade regler, 

exempelvis vilken term som subtraheras. Charlie förklarade att hen använder spel i sin 

undervisning för att befästa enade regler och begrepp, medan Alex förklarade att hen strävar 

efter att i återkoppling bearbeta alla uppgifter för att synliggöra enade regler och eventuella 

felaktiga kunskaper. Alex förklarade att det är “viktigt att gå igenom alla uppgifter bara för att 

liksom känna att de har koll på läget”. Charlie beskrev att felaktiga kunskaper om enade regler 

kan synliggöras genom att uppmuntra eleverna att förklara hur de löst en uppgift samt att de 

felaktiga kunskaperna kan rättas till genom att ställa ledande frågor.  

 

Alla lärarna beskrev att de använder representationer i olika utsträckningar i undervisningen för 

att stödja elevernas inlärning och användning av resurser. Ett sådant användande av 

representationer benämner Schoenfeld (1985) som en stödstruktur för resurser. Alla lärarna 

förklarade att de använder konkret material medan Charlie, Riley och Alex förklarade att de 

även använder bildlig representation. Love och Alex gav taluppfattning som ett exempel på när 

konkret material används för att stödja elevernas inlärning. Love och Alex gjorde därmed 

representationen tillgänglig för eleverna, vilket Schoenfeld (1985) menar är avgörande för 

arbetet med ett problem. Riley förklarade att hen använder konkret material i kombination med 

matematiska symboler. Till skillnad från de andra lärarna förklarade Riley att hen även lär ut 

hur eleverna kan skapa egna bildliga representationer. Detta tyder på att Riley ämnar att öka 

representationens tillgänglighet för eleverna. 
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7.4.2 Heuristik  

Alla fem lärarna förklarade hur de arbetar för att utveckla elevernas heuristiska strategier. Alex 

och Charlie förklarade att de genom diskussioner möjliggör för eleverna att jämföra lösningar 

och lösningsstrategier samt stötta eleverna att nyttja varandras kunskaper och heuristiska 

strategier. Riley förklarade att hen ställer frågor om uppgiftens lösningsstrategier såsom “hur 

kan vi lösa det här och hur kan vi rita det här”, vilket kan ses som ett försök att få eleverna att 

skapa det som Schoenfeld (1985) beskriver som en tumregel. Kim och Riley förklarade att de 

strävar efter att eleverna använder rita som strategi vid lösning av uppgifter. En strategi som 

innefattar användandet av tidigare uppgifter för att lösa en uppgift förklarade Love och Alex att 

de uppmuntrar eleverna att använda. Alex förklarade att hen uppmuntrar eleverna till att söka 

information i läroboken som kan bidra till en lösning av uppgiften. Detta är ett sätt att använda 

den heuristiska tekniken som Schoenfeld (1985) benämner som att utnyttja relaterade problem.  

 

7.4.3 Kontroll  

De fem lärarna förklarade hur de arbetar för att utveckla elevernas kontroll, men vilka områden 

inom kontroll lärarna förklarade skiljde sig åt. Kim, Riley och Love förklarade att de arbetar 

med att synliggöra för eleverna betydelsen av att förstå uppgiften. Lärarna förklarade detta som 

att det första eleverna ska göra är att läsa och fundera. Alex och Charlie beskrev att de 

uppmuntrar till verifiering av elevernas lösningar genom att eleverna jämför sina lösningar och 

därmed synliggör enkla fel och delar i lösningen som är användbara i andra uppgifter. Riley 

beskriver en metakognitiv aktion när hen berättade att hen brukar illustrera ett tillvägagångssätt 

till en uppgift och samtidigt förklara hur hen tänker. Dessutom menar Kim, Charlie och Alex 

att det är viktigt att eleverna får förklara hur de tänker för att främja utveckling av medvetna 

metakognitiva aktioner. Alex beskrev en medveten metakognitiv aktion då hen förklarade att 

eleverna får söka information för att förstå uppgiften på den aktuella sidan i materialet eller 

tidigare sidor i läroboken. Kim, Riley och Alex förklarade att de själva använder metakognitiva 

frågor när en elev ber om hjälp. Exempel på sådana frågor presenteras av Kim “vad vet du? vad 

är de du ska ta reda på?”. Detta är ett exempel på det Schoenfeld (1985) beskriver som 

metakognitiva frågor som kan bidra till att eleverna reglerar ett problemlösningsbeteende. 
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7.4.4 Individens inställning till matematik  

Alla lärare förklarade hur matematikens användbarhet och elevernas vardag påverkar 

undervisningen. Riley och Charlie förklarade att de kopplar matematiken till situationer som 

eleverna kan ha upplevt. Kopplingen till matematikens användande utanför klassrummet är det 

som Schoenfeld (1985) menar kan påverka individens inställning till matematik. Love, Alex 

och Charlie beskriver situationer som visar på matematikens användbarhet utanför 

klassrummet. Love poängterade att det är viktigt att matematiken är användbar i och utanför 

skolan. Hen exemplifierade det med klockan: “lär du dig de här så kommer det att bli enklare i 

vardagen att förstå när man bestämmer en tid eller när du ska veta nånting som händer en viss 

tid”. Alex förklarade att hen kopplar uppgifter till elevernas erfarenheter med exemplet att 

handla på en affär och belyste att hantering av kontanter är ofta inaktuell med frågan ”hur många 

av de här eleverna har liksom fysiska pengar?”. Även Charlie beskrev situationen att handla på 

en affär, men med erbjudanden som förekommer i affärer, exempelvis ta tre betala för två. 

Däremot förklarade Kim, Love och Alex att det kan vara svårt att koppla undervisningen till 

elevernas vardag eller motivera användbarheten.  

 

De fem lärarna förklarade vilket klassrumsklimat de strävar efter. Riley beskrev att hen 

medvetet gör fel i uppgifter för att förstärka att det är naturligt att göra fel, vilket är ett exempel 

på hur lärarens inställning enligt Schoenfeld (1985) påverkar det rådande klassrumsklimatet. 

Charlie instämde med Riley om att en naturlig del av klassrumsklimatet ska vara att våga 

försöka och ha fel. Kim, Riley, Love och Alex förklarade att de arbetar för att skapa ett klimat 

där eleverna hjälper varandra i lärandet. Kim förklarade att hen uppmuntrar samarbete samtidigt 

som hen berömmer elever som arbetat tyst och koncentrerat. Riley beskrev att hen arbetar för 

att skapa ett klimat fritt från tävlingsmoment där eleverna hjälper varandra att lyckas. Love 

förklarade att eleverna har olika roller i pararbete, vilket kan bidra till en känsla av att vara 

behövd och därmed främja samarbete. Alex beskrev att eleverna lär sig av varandra genom 

samarbete och för de eleverna som upplever matematiken svår stärks deras tilltro till den egna 

förmågan när de tillsammans löser svåra uppgifter.  

 

Charlie, Love och Alex förklarade hur de arbetar för att eleverna ska utveckla en tilltro till sin 

egna förmåga. Förutom samarbete förklarade Alex att hen främjar elevernas tilltro till sin egna 

förmåga genom att synliggöra elevernas utveckling regelbundet, vilket även Love förklarade. 

Alex beskrev att hen brukar återkoppla till vad eleverna tidigare upplevt som svårt, medan Love 
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beskrev att hen sparar övningar och bedömningsstöd. När läraren synliggör att elevernas 

ansträngning lönar sig menar Schoenfeld (1985) att det påverkar hur eleverna kommer angripa 

kommande problem. Charlie förklarade att eleverna blir motiverade av muntligt arbete och att 

hen strävar efter att eleverna ska förklara hur de tänker för att främja elevernas tilltro till sin 

egen förmåga.  

 

7.4.5 Sammanfattning 

Resultatet visar att inom resurs förklarade lärarna hur de arbetade med matematisk fakta, 

informell kunskap, begrepp och enade regler. Alla fem lärarna förklarade användandet av 

representationer för att utveckla elevernas resurser. Inom heuristik beskrev lärarna olika 

lösningsstrategier de uppmuntrar eleverna att använda såsom använda tidigare uppgifter, söka 

information, rita och ställa frågor. Inom kontroll förklarade tre av de fem lärarna vikten av att 

förstå uppgiften; fyra av lärarna förklarade att de själva använder metakognitiva frågor och 

aktioner. Inom individens inställning till matematik berättade två lärare att de kopplar 

matematiken till elevernas vardag genom exempel från affären med två olika perspektiv. Tre 

av lärarna ansåg det är svårt att koppla matematiken till elevernas vardag. Två av lärarna 

förklarade att de strävar mot ett tillåtande klassrumsklimat. Fyra av lärarna berättade om ett 

klassrumsklimat där eleverna ska hjälpa varandra i sitt lärande. 
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 DISKUSSION 

Diskussionsavsnittet börjar med en metoddiskussion och avslutas med en resultatdiskussion.  

 

 METODDISKUSSION 

I detta avsnitt diskuteras studiens urval och metoder för att sedan diskutera reliabilitet och 

validitet. 

 

8.1.1 Urval  

Valet att genomföra undersökningen i årskurs 2 möjliggjorde en komparativ undersökning av 

läroböcker, men begränsade antalet lärare. Det visade sig vara svårt att rekrytera lärare i årskurs 

två, vilket var orsaken till bekvämlighetsurvalet. Vi skickade ut 63 förfrågningar varav 5 

förfrågningar ledde till deltagande lärare. Det innebär att resultatet gällande hur lärare menar 

att utveckla elevernas problemlösningsförmåga inte går att generalisera. Valet att begränsa 

undersökningen till en årskurs och att använda ett stickprov bidrog till ett generaliserbart 

resultat gällande läroböckerna. 

 

Valet att använda ordet utöver vid kontakt med lärarna visade sig vara problematiskt. Avsikten 

med att använda ordet utöver var att informera lärare att genomföra en lektion där eleverna inte 

arbetar med läroboken. Ordvalet kan ha misstolkats av två av lärarna, då de använde 

stationsarbete där eleverna arbetade med läroboken på en av stationerna. 

 

Läroboksurvalet och de förutbestämda segmenten medförde möjligheter för en representativ 

jämförelse av olika läroböcker. Trots att segmenten innehöll olika matematiska områden var de 

jämförbara eftersom varje segment var förutbestämt och granskades med samma 

förutsättningar. Problemlösning är ett matematiskt område som kan förekomma inom andra 

matematiska områden; därför borde en representation av problem förekomma i varje kapitel 

(Skolverket, 2017). Det var därför en fördel att segmenten fungerade som ett representativt 

stickprov. 
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8.1.2 Hur valet av de tre metoderna påverkade resultatet 

Förväntningen var att med flera metoder kunna återge en nyanserad bild med flera infallsvinklar 

(Denscombe, 2018) kring problemlösning i årskurs 2. De metoder vi använt återger en 

nyanserad bild genom att en textanalys bidrog till att belysa lärobokens olika 

matematikuppgifter och möjliggjorde en komparativ undersökning. En textanalys av lärarnas 

uppgifter gav en inblick i vilken typ av uppgift lärare använder i undervisningen utöver 

läroboken. En observation är framförallt användbar när det ska undersökas vad läraren gör 

(Denscombe, 2018). Därför bidrog observationen med en inblick om hur lärare bedriver 

matematikundervisning utan lärobok. En halvstrukturerad intervju möjliggjorde för lärarna att 

återge en nyanserad beskrivning av sin undervisning. Därmed bidrog intervjun med ett svar på 

hur lärarna menar att utveckla elevernas problemlösningsförmåga. 

 

Det förekommer begränsningar med flera metoder i en mindre undersökning eftersom det inte 

ger en fullständig bild av undersökningsobjektet. Ett exempel på detta är att segment i 

läroböcker undersökts istället för hela läroböcker. I en större undersökning finns förutsättningar 

att undersöka elever, problem och lärare. Det hade varit gynnsamt att undersöka alla tre 

eftersom definitionen av problem (Schoenfeld, 1985), rika problem (Taflin, 2007), rika 

matematikuppgifter (Boaler, 2017) och Schoenfelds (1985) ramverk för matematiskt beteende 

bygger på elever, problemet, lärare och situationen. 

 

Det var däremot inte möjligt att inom ramen för denna uppsats undersöka enskilda elever när 

de löser en större mängd uppgifter i läroböcker. För att kunna granska en stor mängd uppgifter 

i läroböcker var det nödvändigt att använda en tilltänkt elev. Användning av en tilltänkt elev 

skiljer sig från att undersöka verkliga elever eftersom det är individuellt huruvida uppgiften är 

ett problem eller rutinuppgift.  

 

8.1.3 Reliabilitet och validitet 

Genom att vara medveten om fördelar och nackdelar i studiens undersökningsmetoder kan 

arbete för att motverka nackdelar genomföras på ett sådant sätt som inte påverkar 

datainsamlingen och resultatet negativt. Enligt Denscombe (2018) stärker användandet av 

analysverktyg validiteten och eftersom de olika analysverktygen utgick från respektive teori 

stärktes validiteten ytterligare. Teorierna bidrog till att uppfylla syftet eftersom de hade en 
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koppling till problemlösning och undervisningssituationer. Genom användandet av 

Schoenfelds (1985) definition på problem och en tydlig beskrivning av vad i uppgifterna som 

kan ge eleverna lösningsmetoden i kombination med analysverktygen stärks reliabiliteten. 

Reliabiliteten stärks ytterligare genom att analysverktygen beskrev vad som efterfrågades och 

hur data skulle samlas in (Denscombe, 2018).  

 

 RESULTATDISKUSSION 

I detta avsnitt presenteras först hur syftet uppfyllts. Därefter diskuteras resultaten från 

forskningsfrågorna och slutsatser inom respektive forskningsfråga presenteras. 

 

Vi anser att vi har uppnått studiens syfte som ämnade att öka kunskapen om lärares varierande 

undervisning om problemlösning i och utöver lärobok i årskurs 2. Det uppnåddes genom att 

beskriva utvalda uppgifter där andelen problemlösning i läroböcker förekommer. Dessa 

problem beskrivs vidare för att redogöra hur många som kan fungera som rika problem om 

läraren skapar förutsättningar att utnyttja det. Studiens syfte har även uppnåtts genom insikten 

att när lärarna bedrev undervisning utöver läroboken, arbetade eleverna med både 

problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter där lärarna genomförde medvetna val. Lärarna 

beskrev att de strävar att utveckla elevernas problemlösningsförmåga genom resurser, heuristik, 

kontroll och individens inställning till matematik.  

 

8.2.1 Andel problemlösningsuppgifter i tryckt lärobok  

Slutsatsen är att 4,4% är en relativt liten mängd problemlösningsuppgifter och kan därför 

innebära svårigheter att tillgodose den mängd övning inom problemlösning som krävs för att 

utveckla en god problemlösningsförmåga. Problemlösning är ett av sex kunskapsområden i det 

centrala innehållet i läroplanen (Skolverket, 2017), det bör därför vara rimligt att 

problemlösning förekommer oftare i läroböcker än vad resultatet visade. I synnerlighet när 

problemlösningsförmågan bör utvecklas med andra matematiska kunskapsområden (Cai & 

Lester, 2010; Skolverket, 2017). Om Johanssons (2006) påstående vore sant och matematik 

utgörs av innehållet i läroboken skulle det med studiens resultat innebära att 4,4% av 

matematikundervisningen består av problemlösning. Det blir problematiskt när problemlösning 

är en av de fem förmågorna som elever ska utveckla enligt (Skolverket, 2017). Den låga andelen 
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orsakar även en problematik eftersom det krävs mängder av övning i olika 

problemlösningssituationer för att utveckla en god problemlösningsförmåga (Lester, 1988). 

 

Resultatet visade att andelen problemlösningsuppgifter skiljer sig mellan de olika läroböckerna 

då det förekom 9,5% i Eldorado, 2,8% i Favorit matematik och 4,7% i Pixel. Däremot kan 

andelen problemlösningsuppgifter vara högre eller lägre för de elever som arbetar med 

läroboken eftersom problemlösning är individuell (Schoenfeld, 1985; Lester, 2013). Guidade 

exempel är vanligt i läroböcker (se Jäder, 2015; Skolinspektionen, 2009) och hade stor inverkan 

på mängden problemlösningsuppgifter eftersom potentiella problem som hade guidade 

exempel uteslöts med Schoenfelds (1985) definition av problem. Orsaken till den höga andelen 

rutinuppgifter hade kunnat förklaras genom att analysera rutinuppgifter utifrån olika 

klassificeringar. En åtgärd för att öka andelen problemlösningsuppgifter är att 

läroboksförfattare använder mindre guidade exempel i läroböcker eller att lärare kompletterar 

matematikundervisningen med problemlösningsuppgifter från andra källor än läroboken. 

 

8.2.2 Andel rika problem i tryckt lärobok 

Slutsatsen är att om fler problem ska vara rika enligt de kriterier som ställs på problemet 

behöver problemlösningsuppgifter sträcka sig över flera matematiska områden. I ett rikt 

problem har problemet, läraren och eleven var sin roll och påverkar om kriterierna uppfylls. 

Problemet utgör grundförutsättningar, läraren skapar förutsättningar och eleven utnyttjar dessa 

förutsättningarna och använder tidigare kunskaper och erfarenheter. För att undersöka om ett 

problem är rikt anser Taflin (2007) att en situation där elever löser problemet behöver 

observeras. Däremot som nämnts tidigare i metoddiskussionen är det inte rimligt att observera 

enskilda elever när de löser en större mängd uppgifter. Därför analyserades det om problemet 

kan uppfylla de utvalda delarna i kriterierna. Det är både en fördel och nackdel med att enbart 

analysera problemet eftersom varken läraren eller eleven har möjlighet att påverka resultatet. 

Nackdelen med det är att problem inte används i skolans värld utan påverkan från lärare och 

elever. Fördelen med att analysera utan kontext är att problemet granskas utan utomstående 

faktorer. Ett exempel är att läraren inte kan ge eleverna för mycket information. Om läraren ger 

eleven en lösningsmetod medför det att problemet blir till en rutinuppgift för eleverna. 

Schoenfeld (1985) menar att när det finns en lösningsmetod tillgänglig tränar eleven på att 

använda och repetera lösningsmetoden. De avgränsningar som har tillämpats på de, för 

problemet, mätbara kriterier och hur de tillämpats gör att det är rimligt att 10 av 64 problem 
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uppfyller kriterierna. De 10 problem som har uppfyllt de fyra kriterierna gällande problemet 

skapar grundförutsättningar för läraren och eleverna att använda problemet som ett rikt 

problem. Trots att olika läroböcker med olika kapitel, innehåll och antal uppgifter har 

analyserats visar det sig att 16% av de problem som har analyserats uppfyller kriterierna. Valet 

av lärobok hade därför gällande rika problem minimal betydelse trots att det skilde sig i antalet 

problemlösningsuppgifter.  

 

Rika problem är problem som ska innehålla flera dimensioner och kopplingar till läroplanen 

(Taflin, 2007). När problemet inte uppnår ett kriterium innebär det att en dimension mindre 

utnyttjas. Av de kriterier som mättes vid analys av uppgifter i läroböckerna innehöll kriterium 

4 och 6 orden ska kunna som är starkt kontextbundna. Det kan medföra att kriterierna är helt 

beroende av de antaganden som görs inom kontexten för att avgöra om kriterierna kan uppnås. 

En analys i läroböcker ger inte samma möjlighet till en sådan kontext som till exempel 

observerade situationer; därför genomförde vi tolkningar utifrån informationen uppgiften 

presenterade. Resultatet visade på en skillnad i uppfyllnadsgrad mellan kriterium 1 och 6. Av 

problemen uppfyllde 89% kriterium 1 och 33% kriterium 6. Vidare var kriterium 6: problemet 

ska kunna fungera som brobyggare (Taflin, 2007) det kriterium som färst problem uppfyllde, 

vilket kan bero på att situationen där läraren använder problemet inte undersöktes. En annan 

anledning till det låga uppfyllandet av kriterium 6 är att kapitlena i de granskade läroböckerna 

vanligtvis innehöll en del av ett avgränsat matematikområde såsom division, multiplikation 

eller klockan. Vilket också kan vara en orsak till andelen rutinuppgifter i forskningsfråga 1. 

 

8.2.3 Typ av uppgifter lärarna ger eleverna utöver tryckt lärobok  

Slutsatsen är att det förekommer undervisningssituationer utöver läroboken där lärarna inte 

genomför medvetna val. Förutsättningar att genomföra medvetna val ökar vid arbete utöver 

läroboken eftersom läraren behöver göra ett aktivt val av uppgifter. När läraren inte gör 

medvetna val som påverkar elevernas arbete medför det att uppgifterna styr undervisningen. 

Genom lärarnas små förändringar i undervisningen skapas situationer där eleverna behöver 

tänka och förklara och därmed använda matematiken. Variation kan förekomma på olika sätt 

som exempelvis när läraren ändrar arbetssättet, arbetsform, material eller det matematiska 

innehållet. Med stöd i resultatet från forskningsfråga 1-3 vill vi påstå att variation främst uppstår 

när läraren väljer att öppna upp rutinuppgifter därmed utnyttja uppgiften till dess fulla potential, 

eftersom av de granskade uppgifterna förekom det flest rutinuppgifter.  
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Taflin (2007) menar att rika problem tillkom som komplettering till den läroboksstyrda 

undervisningen. Variationen mellan de deltagande lärarna var bred och de presenterade spel, 

pussel, arbetsblad, problemlösning och undersökande aktiviteter. Det förekom både enskilt- och 

grupparbete. Två av lärarna använde läroböcker under observationstillfället trots att förfrågan 

var att de arbetar utöver denna, vilket kan bero på den rådande läroboksstyrda undervisningen. 

De medvetna val som sker från läraren när de arbetar med rika problem och rika 

matematikuppgifter ger möjlighet att bryta den läroboksstyrda matematikundervisning som 

råder enligt Johansson (2006) och Skolinspektionen (2009). Läroböcker kan inte mäta sig mot 

läraren (Vincent & Stacey, 2008) och det synliggörs exempelvis när de tre lärare som 

genomförde det medvetna valet att använda EPA-modellen uppnådde villkor 4 i rika 

matematikuppgifter. Däremot menar Johansson (2006) att läroboken underlättar det dagliga 

arbetet för läraren, men var går gränsen för att underlätta och åsidosätta variation?  

 

Resultatet visade att Kim och Alex arbetade med problemlösning. Likt 

problemlösningsuppgifterna i forskningsfråga 2 uppnådde inte lärarnas problem kriterium 6. 

Därmed utnyttjades inte problemet till sin fulla potential. Då lärarnas problem inte var rika 

problem analyserades lärarnas undervisning för att avgöra om lärarna arbetade med rika 

matematikuppgifter. Lärare är enligt Taflin (2007) och Schoenfeld (1985) en viktig faktor för 

att utnyttja uppgiftens tillgångar. Däremot finns det situationer då läraren kan ha en negativ 

inverkan på ett problem. En risk som påverkar uppgiftens karaktär är om metoden ges före 

eleverna arbetar med uppgiften (Schoenfeld, 1985). Denna risk upptäcktes hos tre av lärarna 

och fångades upp av kriterium 3 samt villkor 2.  

 

Johansson (2006) anser att läraren ska utnyttja läroboken och dess rikedomar. När läraren inte 

gör ett medvetet val att utnyttja uppgifternas rikedomar medför det att uppgiften avgör om den 

utnyttjas till sin fulla potential. Det beror på att uppgiftens potential begränsas av elevens 

förståelse. Boaler (2017) menar att när läraren gör ett medvetet val kan en rutinuppgift bidra 

till mer kunskap. Ett sådant medvetet val synliggjordes genom att Kim och Alex parade ihop 

eleverna och uppmanade dem att förklara hur de har tänkt kring uppgiften på ett sätt 

klasskamraten förstår. Däremot menar Heikka (2015) att lärare ofta plockar bort de uppgifter 

som skapar matematiska resonemang. När Kim, Love och Alex uppmuntrade till diskussioner 

genomförde de ett medvetet val som förekommer i både rika matematikuppgifter och rika 

problem. Genom exempelvis EPA-modellen skapas situationer där eleverna får använda 
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matematiken. Vi anser att dessa situationer gynnar alla elever. De elever som har förståelse för 

uppgiften tränar på att förklara samtidigt har den elev som saknar förståelse en förutsättning att 

använda en kamrats förklaring i sitt eget lärande. Detta påverkar enligt Schoenfeld (1985) 

individens inställning till matematik eftersom eleven får en användbarhet för matematiken. 

Matematisk diskussion har sin plats likväl som Skolverket (2011) menar att färdighetsträning 

har sin plats i matematikundervisningen, men hur mycket av undervisningen ska vara 

färdighetsträning? 

 

8.2.4 Lärarna arbetssätt att utveckla elevers problemlösningsförmåga  

Slutsatsen är att eleverna behöver mer specifik undervisning om metakognitiva frågor samt 

planering av problemlösningsprocessen för att utveckla en god kontroll och god 

problemlösningsförmåga. Problemlösare som inte bemästrat kontroll har inte samma möjlighet 

enligt Schoenfeld (1985) att utnyttja fördelarna från goda heuristiska strategi och resurser till 

dess fulla potential. Om elever inte undervisas i kontroll får undervisning av heuristik och resurs 

därför en mindre betydande roll eftersom eleverna inte kan utnyttja dessa maximalt i 

problemlösningssituationer. 

 

Inom resurser berörde lärarna representationer och felaktiga kunskaper. Alla lärarna berättade 

att de arbetade med representationer som enligt Schoenfeld (1985) är en stödstruktur för 

resurser. I detta var lärarnas svar mest överensstämmande. Tre av lärarna förklarade att de 

använde flera olika representationer, vilket är gynnsamt för utveckling av 

problemlösningsförmågan eftersom det möjliggör för eleverna att kunna växla mellan de olika 

representationerna (Gustafsson, Jakobsson, Nilsson, Zippert mfl, 2011). När Riley förklarade 

att hen använder bilder och konkret material bidrar det därför till en utveckling av elevernas 

problemlösningsförmåga. Inom resurser är det viktigt att besitta korrekta resurser för att bli en 

god problemlösare (Schoenfeld, 1985). Charlie förklarade att felaktiga kunskaper hos eleverna 

kan synliggöras genom muntlig matematik. Genom den muntliga matematiken kan Charlie 

även få syn på elevernas felaktiga procedur som Schoenfeld (1985) anser behöver rättas till. 

Ytterligare ett sätt att få syn på felaktiga kunskaper presenteras när Alex går igenom uppgifterna 

med eleverna för eleverna. Dessa olika sätt att upptäcka felaktig kunskap möjliggör för läraren 

att rätta till felaktigheter och hindra att eleven fortsätter tillämpa felen. 
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Inom heuristik berörde lärarna heuristiska strategier. Schoenfeld (1985) menar att lärare har en 

uppgift att lära elever heuristiska strategier när de behöver ta sig fram i ett problem. Lärarna 

berättade att de stödjer eleverna när de inte tar sig fram i problemet. När eleven undrar över hur 

den kan ta sig fram i ett problem menar Schoenfeld (1985) att eleven har en möjlighet att erövra 

den heuristiska strategin och lösa nya problem eftersom det blir elevens egen heuristiska strategi 

och inte en generell. 

 

Inom kontroll berörde lärarna verifiering och metakognitiva frågor och aktioner. Verifiering är 

en viktig del som Schoenfeld (1985) påstår ofta glöms bort i problemlösningsprocessen. Charlie 

och Alex berättade att de använder verifiering för att få eleverna att se en möjlig korrekt lösning 

och tillvägagångssätt samt att skapa en känsla av förståelse hos eleverna. Med verifiering anser 

Schoenfeld (1985) att elever kan medvetandegöras om enkla fel och delar i lösningen som sedan 

de kan utnyttja i framtida problem. I intervjuerna framgick även att det förekommer brister i 

undervisning om metakognitiva frågor, vilket är problematiskt eftersom Lester (2013) anser att 

metakognitiva frågor är effektivast vid problemlösning. Lärarna förklarade att de på begäran av 

eleverna gav tips på hur de kan planera en lösningsprocess för problemet med hjälp av 

metakognitiva frågor och aktioner. Lärarna beskrev exempel på situationer där eleverna är de 

som ställer frågor, men lärarna berättade inte hur de menar att undervisa på gruppnivå för att 

lära ut metakognitiva frågor och aktioner. Det innebär att elever som inte frågar efter sådana 

tips riskerar att inte få samma möjlighet att lära sig det. Att ställa metakognitiva frågor till elever 

som efterfrågar dem är problematiskt eftersom vi anser att alla elever behöver undervisning i 

det. Detta är betydelsefullt då det berör elevens förståelse och hantering av individuella 

problem. En förståelse för problemet är viktigt (Boaler, 2017; Lester & Cai, 2016; Taflin, 2007; 

Schoenfeld, 1985) och bör därför prioriteras.  

 

Inom individens inställning till matematik beskrev lärarna den del som Schoenfeld (1985) 

beskriver som matematikens användbarhet. För att synliggöra matematikens användbarhet 

ställde vi en fråga om matematikundervisningens koppling till elevernas vardagserfarenheter. 

När Charlie och Alex förklarade exempel med affärer hade de olika perspektiv på 

användbarheten: pengar och rabatter. Det är värt att notera att Alex uppmärksammar hur få 

elever som har kontanter samtidigt som undervisningen kopplas till när eleverna handlar. När 

Charlie använder erbjudandet ta tre betala för två som exempel visar istället på en starkare 

koppling till vardagserfarenheter eftersom svaret inte begränsas av användandet av pengar. 

Även om Love inte ger exempel på möjliga situationer eleverna upplevt poängterar Love 
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kopplingen mellan skolan och vardagen, vilket kan tolkas som att Love lär ut användbarheten 

medan Charlie, Riley och Alex exemplifierade användbarheten.  

 

Inom individens inställning till matematik berörde lärarna även klassrumsklimatet och 

elevernas tilltro till den egna förmågan. Det klassrumsklimat som läraren skapar påverkar enligt 

Schoenfeld (1992) elevernas inställning till matematik. Kim, Love, Riley och Alex beskrev att 

de strävade för att skapa ett klassrumsklimat där eleverna hjälper varandra i lärandet. Riley 

förklarade att hen eftersträvar ett klassrumsklimat där eleverna ska våga göra fel och att hen 

brukar medvetet göra fel. När Riley visar att det är okej att göra fel kan det bidra till att eleverna 

vågar försöka, vilket Skolverket (2017) instämmer med eftersom eleverna ska ges utrymme att 

prova lösa ett problem utan förväntningar på rätt lösning. Ett sådant klassrumsklimat möjliggör 

för läraren att påverka elevernas tilltro till sin egna förmåga positivt och bör eftersträvas av alla 

lärare. Den tilltron är väsentlig enligt Muhrman och Samuelsson (2018) för att eleverna ska 

lyckas med sina matematikstudier eftersom det kan bidra till att eleverna vågar använda nya 

metoder (Skolverket, 2017).  
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 VIDARE FORSKNING 

Ett förslag på vidare forskning är att genomföra en heltäckande analys av läromedel i lågstadiet 

inom matematik där anledningar till problem och rutinuppgifter beskrivs. Detta kan belysa vad 

lärare behöver komplettera läroboken med. Ett annat intressant förslag vore att genomföra 

komparativa studier med andra skolämnens läroböcker för att undersöka om det förekommer 

guidade exempel i samma utsträckning. 
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 SLUTORD 

Vi vill poängtera att båda författarna har varit lika delaktiga i skapandet av denna uppsats. 

Avslutningsvis vill vi belysa vikten av att elever utvecklar kunskaper de kan bära med sig hela 

livet; inte enbart lära sig en process att repetera. Därför anser vi att det är viktigt med en ökad 

medvetenhet om problemlösning hos lärare och lärarstudenter. En ökad medvetenhet synliggör 

hur problemlösningsförmågan kan utvecklas hos elever för att kunna lösa problem i och utanför 

skolan. Det är i enlighet med Häggbloms syn på problemlösning som innebär “att kunna lösa 

problem är viktigt inom alla skolämnen och en av vardagslivets grundfärdigheter” (2013 s.161). 
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