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En studie i läromedlens behandling av matematisk problemlösning.

Maria Lindh

Sammanfattning

Tidigare gjord forskning visar att lärare i dagens skola är läroboksstyrda. Lärare anger i
flera rapporter att de anser att det är läroboken som styr deras undervisning snarare än
läroplanen (Johansson, 2006) . Boel Englund (1999) har gjort en sammanställning av
forskningen kring läroboksstyrningen och hon visar att ju större kravet på bedömning av
eleverna blir på lärarna, desto mer lärobokstyrda blir lärare. Då de politiska tankarna går
åt att bedöma eleverna tidigare väcktes mitt intresse för detta område. Detta
examensarbete är en jämförande studie av läromedel i matematik i förhållande till
läroplanen. Jag har analyserat tre matematikläromedel i år 3 utifrån problemlösning och
sedan jämfört detta resultat med läroplanens och kursplanens syn på problemlösning.

Studerar man hela läromedlet, det vill säga både lärarhandledningen och elevens
lärobok, stämmer läromedlet relativt bra överens med läroplanen vad gäller
problemlösning. Emellertid om man begränsar sin analys till elevens lärobok är det
mycket som fattas för att läromedlet och läroplanen ska stämma överens. Inga av de
undersökta elevböcker kan exempelvis sägas ha fokus på att eleven ska arbeta med
problemlösning tillsammans med andra i sociala sammanhang som läroplan och
kursplan förespråkar. Undersökningen visar hur viktigt det är att lärare inte fastnar i en
läroboksstyrning utan kritiskt granskar sitt läromedel. Framförallt är det viktigt att lärare
inte lockas av att bara följa elevbokens upplägg utan att lärare parallellt plockar in annat
material, eller lärarhandledningens extramaterial.

Nyckelord

Läromedel, matematik, problemlösning, läroplan, kursplan, textstudie, innehållsanalys.
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1. Inledning

Läromedlen i skolan blir fler och fler och författarna lägger ner mycket tid på att göra
läroböckerna tilltalande. Forskningen visar även att läromedlen blir mer och mer styrande i
vår undervisning (Englund, 1999).

Som blivande lärare accepterar jag att läromedelsstyrningen finns och att detta kommer att
påverka mig i mitt yrke. Jag anser därför att det är viktigt att medvetandegöra styrningen
för att på så vis kunna förhålla mig till läromedlen på ett konstruktivt sätt. Då ämnet
matematik är det ämne där läromedelsstyrningen är som mest framträdande är det detta
ämne som är fokus för min undersökning. Läromedel definieras i texten som ligger till
grund för Lgr 80 som

Sådant som lärare och elever väljer att använda för att uppnå uppsatta mål (Englund, 1999 s 328 )

Denna vaga formulering kan innefatta mycket och utgör i denna vida form ett ogripbart
forskningsfält. Min undersökning är begränsad till läroböckerna och då främst elevens
lärobok och tillhörande lärarhandledning. Med elevens lärobok menas den bok i vilken
eleverna arbetar med att lösa tal. Behandlingen av matematisk problemlösning avser tre
läromedel för årskurs tre. Dessa har analyserats i förhållande till läroplan och kursplan.

1.1. Allmän läroboksstyrning
Boel Englund (1999) har gjort en intressant sammanställning av läromedelsstyrningen i
Sverige. Denna rapport visar på en ökad läroboksstyrning som går ner i åldrarna i takt med
att kravet blir större på bedömning även av de mindre barnen (Englund, 1999). Läroboken
får en allt större plats och blir till stor del lärare i klassrummet i och med den ökade
mängden självinstruktioner och förklaringar i boken (Bremler, 2003). Bremler menar även
att läroboken ofta hamnar i centrum av den anledningen att det är ett enkelt sätt att sätta in
föräldrarna i deras barns undervisning och föräldrarna kan på ett enkelt sätt hjälpa till.

Utvecklingen mot ett allt mer lärobokstyrt lärande som kryper ner i åldrarna, och en
situation där läroboken får en större plats i klassrummet, har fångat mitt intresse för detta
ämne. Den politiska diskussionen går åt att elevernas ska bedömas allt tidigare vilket enligt
Englund (1999) skulle göra att styrningen blir än tydligare i de lägre åldrarna. Detta anser
jag gör ämnet än mer intressant att studera. Jag har valt att studera läroboksstyrningen i
matematik eftersom det är det ämne som, enligt bland annat Englunds forskning, anses
mest läroboksstyrt.

Den nationella kvalitetsgranskningen som gjordes av Skolverket 2003, påtalar
läroboksstyrningen i matematik (Skolverket, 2003a). Utredningen menade att lärare och
elever ofta endast uppfattar det som tas upp i läroboken som matematik. Detta menar
utredningen gör att eleverna riskerar att få en begränsad bild av matematiken, då det som
läromedlen tar upp sällan omfattar allt och ofta har ett begränsat arbetssätt (ibid.)
Utredningen menar även att ett alltför lärobokstyrt arbetssätt kan komma att ge
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kunskapsmålen i läroplanen en för stor plats och att andra viktiga mål som demokratimål
och bildningsmål får stå tillbaka (ibid.). En oroande inställning som kommer fram i
utredningen är även att de flesta lärarna som blev tillfrågade om hur läromedlen påverkade
deras undervisning menar att läromedlet är det som utgör deras matematikundervisning.
När de gått igenom läromedlet anser många lärare att de gjort det de ska i
matematikundervisningen (ibid.).

I Englunds sammanställning av läroboksstyrningen visar hon att de främsta anledningarna
till att lärare använder läromedlen som styrmedel är:

• Att läromedlen utgör ett sätt att skapa en struktur på undervisningen som lärarna
inte själva anser sig klara av.

• Lärarna litar på att läromedlen tar upp kursplanen och lutar sig på läromedlen
istället för den kanske ibland svårtydda läroplanen.

• Läromedlen anses av lärarna ha en sammanhållande roll. Alla elever gör ungefär
samma sak.

• Användandet av läromedlen underlättar utvärderingen och bedömningen av
eleverna.

• Användandet av läromedlen anses också av lärarna underlätta lärarnas vardag som
ofta är stressig och fylld av uppgifter

1.1.1. Läroboksstyrning i matematik

Monica Johansson (2006) har gjort en studie av den omfattande styrningen i matematik
som finns i dagens undervisning. Johansson menar att läroboken är det av lärarens verktyg
som tillåts påverka undervisningen mest genom sin täta närvaro i undervisningen.
Läromedlet anger till stor del vad som ska tas upp i undervisningen (Johansson, 2006).
Johansson har även kommit fram till att styrningen inte bara är tydlig i vilka uppgifter
eleverna räknar i matematiken utan även hur dessa behandlas vid tavlan. Johansson anser
att läromedlet ofta är en länk mellan läroplanen och undervisningen i klassen. Hennes
studie visar dock att läromedlen kanske inte är riktigt lämpliga för den uppgiften (ibid.).
Johanssons forskning visar även att elever som arbetar väldigt nära ett läromedel hindras
från att ta del av matematiska vardagserfarenheter och får därmed en sämre förståelse för
hur matematik kan användas i vardagen.
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1.2. Syfte och Frågeställningar
Syftet med denna studie har varit att ge ett exempel på i vilka avseenden läromedel
överensstämmer med kursplan och läroplan i matematik. Exemplet som användes var
läromedlens, läroplanens och kursplanens behandling av matematisk problemlösning.
Syftet har även varit att belysa olika kunskapssyner som ligger till grund för arbetet med
läroplan, kursplan och läromedlen.

Nedan stående frågeställningar utgör grunden för min undersökning.

• Vad skriver läroplan och kursplan om problemlösning i matematik?
• Hur tar läromedlen upp arbetet med problemlösning?
• Hur stämmer läroplanen överens med läroböckerna i en jämförande studie mellan

läroplan och lärobok?
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2. Bakgrund

I denna del av uppsatsen diskuterar jag först definitionen av problemlösning. Sedan
beskrivs den teoribakgrund som ligger till grund för arbetet med denna studie.

Teoridelen nedan är uppdelad i tre delar. I den första delen analyseras problemlösning
utifrån teoretiska perspektiv och utifrån vad forskningen anser grundläggande i
undervisningen i problemlösning. Mitt syfte med denna första del var dels att beskriva
problemlösning som ett ämne som påverkat skolan under lång tid och som utgjort och utgör
en stor del av undervisningen. Jag har också velat beskriva forskarnas syn på
problemlösning då forskningen utgör en grund för styrdokumenten som i sin tur ligger till
grund för min undersökning. Den andra delen i denna teoridel tar upp läroplanen och
kursplanen i matematik och söker förklara framväxandet av de båda och de tankar som
ligger till grund för dem. Mitt syfte med presentationen och tolkningen av läroplan och
kursplan var att redovisa vad som låg till grund för mitt arbete i undersökningen. Genom
denna beskrivande bakgrundsdel besvarar jag min första frågeställning.

• Vad skriver läroplan och kursplan om problemlösning i matematik?

I slutet av denna bakgrund beskriver jag läroböcker som ett objekt som påverkat och
påverkar oss i skolans värld under lång tid. Denna del är med i teoridelen för att förklara
det objekt som ligger till grund för hela min undersökning, läroboken.

2.1. Definition av ett matematiskt problem och
problemlösning i skolan
Ahlberg (1995) menar att definitionen av vad som är ett matematiskt problem är relativ.
Det beror på eleven som står inför problemet. Ahlberg menar att ett matematiskt problem är
en uppgift som eleven i ett inledningsskede inte vet hur man ska lösa (ibid.). Vad som är ett
problem kan således variera mellan eleverna. En elev upplever kanske en viss typ av
problem som svårt medan denna typ av uppgift inte alls utgör någon svårighet för en annan
elev.
Möllehed (2001) delar denna definition och menar att läromedlen i matematik måste vara
anpassade för detta och erbjuda problem för olika elever med olika förutsättningar.
Mölleheds erfarenhet är att många läromedel i dag är inriktade på detta sätt (Möllehed,
2001)

2.1.1 Min definition

Ytterligare en definition av ett matematiskt problem framhålls av Barbro Grevholm
(Grevholm, 1991). Grevholm skriver
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Med problem i matematik menar jag uppgifter där eleverna ska använda sitt förnuft och
matematiska kunnande, men där det inte från början är uppenbart för eleven hur man ska gå
tillväga. (Grevholm, 1991, s. 151)

Grevholm menar att problem som är av den typen att de senare ska bli rutinuppgifter för
eleven även om de i dag vållar problem för eleven inte ska räknas som problem (ibid.).
Även om detta är en svår gränsdragning har jag valt att använda Grevholms definition när
jag tar fram mina problemlösningsuppgifter.

Vid arbetet med att ta fram problemlösningsuppgifter från läromedlen använde jag mig av
min erfarenhet som lärarstudent. Två av de läromedel (Mästerkatten och Mattedirekt) som
jag undersökt har jag använt en del under min praktik vilket gjorde att min jag hade en god
uppfattning av vad som utgör problem för eleverna.

Uppgifter av typen 463–396 är bortsållade då jag inte anser att de utgör en
problemlösningsuppgift även om de säkert kan utgöra problem för eleven. De flesta
lästalen är med då det är min uppfattning att dessa uppgifter utgör ett problem för många
elever under lång tid i skolan. Uppgifter som i exemplet nedan finns dock inte med.

Det sitter 216 musslor på en klippa och 148 på en annan.

Hur många musslor är det?

Svar:

(Falck & Picetti, 2007a, s. 49)

I uppgifter som den ovan är det min uppfattning att eleven har fått så mycket vägledning att
uppgiften inte längre ska utgöra ett problem under lång tid.

Uppgifter som inte har en uppställningsruta (se ovan) men samma svårighetsgrad har jag
dock tagit med. Ett sådant exempel är

Det finns 126 ringar i en kista och 242 i en annan. Hur många ringar finns det?

Svar

(Falck & Picetti, 2007a, s. 43)

2.2 Problemlösning
2.2.1 Inledning

Problemlösningen framstår tydligt i läroplanen som en av de viktigaste grundstenarna i
matematiken. Emanuelsson m.fl.(1996) menar att problemlösning är viktigt av den
anledningen att den ger eleverna så mycket viktig kunskap som eleverna behöver i sitt
vardagliga liv. Författarna skriver

+
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Genom att lösa problem kan man utveckla tankar, idéer, självförtroende, analysförmåga, kreativitet
och tålamod. Man lär sig planera, upptäcka samband, förfina det logiska tänkandet och skaffa sig
beredskap att klara situationer i livet (Emanuelsson m.fl., 1996, s. 69).

Matematikdelegationen menar i en rapport från 2004 att trycket på matematik ökar från
samhället, både inom naturvetenskapen, samhällskunskapen och inom humaniora. Det som
samhället främst efterfrågar är förmågan till att lösa problem samt att förstå och uttrycka
sig matematiskt. Detta anses nödvändigt för att förstå den moderna begreppsbildningen
(SOU 2004:97). Ahlberg menar även att ett allt för ensidigt räknande i matteboken kan få
eleverna att tröttna och att tro att matematik bara handlar om det som står i boken. Genom
problemlösning kan man koppla matematiken till verkligheten och visa eleverna att
skolmatematiken kan utgöra ett redskap för det kommande livet (Ahlberg, 1995).

2.2.2 Problem och lärande i ett historiskt perspektiv

Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) beskriver problemlösning som något som alltid
har funnits med i skolan. Begreppen man använde sig av har dock varierat från ”uppgifter”
eller ”tillämpsuppgifter” i 1919 års skola till benämnda tal och räkneproblem. Möllehed
(2001) beskriver en problemlösning som liknar dagens med ursprung från slutet av 1970
talet och med en topp på 1980 talet. Med problemlösning menar Möllehed i det här fallet
uppgifter som tar avstånd från den traditionella skolmatematiken. En av dem som kommit
att betyda mest för problemlösningens utveckling är George Polya (1887-1985) som 1945
skrev sin bok ”How to solve it” (Polya, 1945/1970). Det var startskottet på något nytt som
bröt starkt mot det gamla och invanda. Hans bok var tänkt som en inspiration för lärare och
har sedan spridits ut i världen och påverkat mycket undervisning.

Den pedagogiska diskussionen och hur pedagogiken kommer till uttryck i skolan har
påverkats av olika teoretiker och kunskapsperspektiv genom historien. Nedan beskrivs
huvuddragen i några av de viktigaste perspektiven.

2.2.2.1 Behaviorismen

En av de mest betydelsefulla personerna inom detta perspektiv är B. F Skinner (1904-
1990). Han var en amerikansk psykolog som forskade på det mänskliga beteendet (Säljö,
2000). Skinner menade att man med hjälp av belöningssystem kan öka frekvensen av ett
önskat resultat på ett beteende. Genom att exempelvis belöna en individ varje gång hon
räknar rätt och ignorera eller bestraffa henne när hon gör fel ökar chansen att hon ska göra
rätt nästa gång (ibid.). Genom att öva ett visst beteende många gånger når man sitt mål för
undervisningen (Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000).

Inom det behavioristiska perspektivet ses kunskapen som något som ligger utanför
individen och som sedan genom överföring ska tillgodogöras av individen. Komplexa
kunskapssystem bryts ner till små delar som tränas in var för sig. Delarna sätts sedan ihop
till en helhet (ibid.). Att lösa matematiska problem blir på så vis ett resultat av träning och
upprepning. Förmågor som kreativitet och slutledning och nyskapande har ingen betydelse
i det behavioristiska tankesättet (Ahlberg, 1995). Kunskapen som eleverna ska ta till sig
finns färdig i samhället och bitarna som utgör helheten finns färdiga för att överföras till
eleven.
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Detta behavioristiska perspektiv kom att påverka läromedlen i skolan så att de utgjordes av
delmoment som tränades för att uppnå resultat. Läromedlen var även ofta utformade så att
eleverna snabbt fick bekräftelse på om svaret var rätt. Idag ser man mest denna
konstruktion i dataspel.

2.2.2.2 Konstruktivismen

Konstruktivismens mest kända företrädare är Jean Piaget (Säljö, 2000). Piaget menar att
kunskapen skapas inne i huvudet på individen när individen är i aktivt samspel med
omgivningen. I den kunskapsskapande processen är begreppsbildningen viktig (ibid.).
Begreppsbildningen sker, menar Piaget, genom assimilation och ackommodation. Piaget
menar att det är dessa två processer som utgör individens kunskapsskapande. Individen tar
till sig kunskap utifrån. Viss kunskap är av sådant slag att den stämmer överens med
individens tidigare erfarenheter och den läggs bara till individens övriga kunskap. Denna
process är assimileringen. Andra erfarenheter som individen gör står kanske i konflikt med
individens tidigare kunskap. Eleven går då igenom ackommodationsprocessen där den nya
och gamla kunskapen bearbetas för att eleven ska kunna ta till sig allt som en ny helhet
(Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000). När eleven är inne i ackommodationsprocessen
krävs det att individen får den tid han eller hon behöver (ibid.).

Piaget anser att utvecklingen sker stegvis hos barnen och att de vid olika utvecklingsnivåer
bara kan ta till sig viss sorts fakta på en viss nivå. Läromedlen bör därför utformas efter
denna nivåtrappa så att kunskaperna ligger på rätt abstraktionsnivå för eleverna (ibid.).
Piaget menar att för att individen ska kunna ta till sig kunskapen krävs det att individen är
aktiv (Säljö, 2000). Piaget säger

Each time one prematurely teaches a child something that he could have discovered for himself,
that child is kept from inventing it consequently from understanding it completely ( Säljö, 2000, s.
58).

Piaget menar även att kunskapsskapandet är detsamma oberoende av den sociala kontexten.
Med detta menar Piaget att det en elev lär sig i skolan kan han eller hon praktisera i vilket
annat sammanhang som helst. Piaget menar även att individer har lika stor möjlighet att
tillägna sig samma kunskap oavsett om de lever i olika länder, samhällsklasser eller
kulturer (Säljö, 2000).

En annan av dem som påverkat mycket inom detta perspektiv är John Dewey (1859-1952).
Han menade att skolan måste släppa ”ämnesindelat lärostoff” och istället ägna sig åt de
praktiska problem som eleverna möter i sin vardag och kommer eleverna kommer att möta
längre fram sina liv. (Dewey, 2004). Han skriver

Om inte lärarens ansträngningar anknyter till någon aktivitet som barnet utför spontant, oberoende
av läraren, så blir utbildning något som pressas på utifrån (Dewey, 2004, s. 46).

Skolan och samhället måste stå nära varandra och skolan ska förbereda eleven för
samhällets krav. Detta ska ske genom en aktiv process där eleven tillåts experimentera,
observera och manipulera sin omvärld (Dewey, 2004).

Piagets tankar kom att påverka pedagogiken världen över och hans tankar finns i många
läromedel från 1960 talet och fram till 80 talet men försvinner sedan lite beroende på att
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Piaget kritiseras för att inte ge språket den betydelse som hans kritiker anser att det bör ha
(Säljö, 2000). Undervisningen bör utifrån ett konstruktivistiskt perspektiv utformas så att
man först engagerar eleverna i något som är knutet till deras verklighet och sedan utmanar
eleverna att tänka vidare och skapa allmänna begrepp. Matematikundervisningen bör även
vara rik på begrepp för att underlätta denna process. Man bör även arbeta med diagnoser
för att få syn på elevernas kunskaper och rätta till de fel som kan ha uppstått (Wyndhamn;
Riesbeck & Schoultz, 2000).

2.2.2.3 Sociokulturellt perspektiv

Lev Vygotskij (1896-1934) är en av dem som påverkat detta perspektiv mest och utgör i
mycket grunden för detta synsätt (Säljö, 2000) Det sociokulturella perspektivet liknar i
mångt och mycket det konstruktivistiska synsättet. Vygotskij menar liksom Piaget att
kunskap skapas av individen vid aktiv samverkan med omgivningen. Vygotskij betonar
dock omgivningen och språkets betydelse. Vygotskij menar att kunskapen först skapas i en
grupp människor i ett socialt sammanhang och sedan lagras i huvudet på varje individ
(Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000).

Säljö som även han är en förespråkare för det sociokulturella perspektivet menar att vi som
biologiska varelser inte utvecklats speciellt mycket genom historien. Det som utgör
skillnaden mellan oss och den förhistoriska människan är vår förmåga att använda oss av
artefakter, verktyg (Säljö, 2000). Förmågan att använda artefakter utgör en grundpelare
inom detta perspektiv. Dessa kan vara såväl fysiska verktyg som kulturella. Den mest
betydelsefulla artefakten vi har är förmågan att kommunicera, vår språkliga förmåga. Med
hjälp av språket kan vi kommunicera och skapa kunskap, men även vårt matematiska
tänkande kan räknas som en artefakt (ibid.).

Omgivningen anges som den andra viktiga delen som skiljer konstruktivismen från det
sociokulturella perspektivet. Medan konstruktivismen menar att inlärningen sker på samma
sätt inom alla individer oavsett bakgrund och kulturella skillnader så menar det
sociokulturella perspektivet att miljön och den omgivande kulturen spelar roll för vad en
individ kan ta till sig. Detta innebär att man inom det sociokulturella perspektivet verkar för
att omgivningen ska vara så gynnsam som möjligt för individen (ibid.). Vygotskij menar att
en individs inlärning sker ultimat på en nivå som han kallar den proximala zonen. Det är en
kunskapsnivå som ligger precis ovanför den kunskapen som individen själv kan skaffa sig.
För att nå den proximala zonen behöver individen hjälp. Denna hjälp kan vara i form av en
lärare eller en annan elev som nått denna kunskapsnivå tidigare. Hjälpen kan även vara ett
läromedel i exempelvis matematik. Vygotskij menar att undervisningen ultimat ska
anpassas så att individen befinner sig i den proximala zonen och utmanas kunskapsmässigt
(Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000). En miljö där eleven får möjlighet att utmanas i
den proximala zonen anses vara pedagogisk riktig.
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2.2.3 Hur går problemlösning till?

2.2.3.1 George Polya

En av de främsta inom forskningen om problemlösning är George Polya. Han beskriver
fyra steg för att lösa matematiska problem framgångsrikt. Dessa steg är

1. Förstå problemet

2. Göra upp en plan

3. Genomföra planen

4. Se tillbaka

(Polya, 1945/1970). Polya menar att man i det första steget ska analysera problemet och ta
reda på vad det frågas efter, vilka delproblem som finns och om man vet tillräckligt för att
lösa problemet eller om man måste ta reda på mer. I det andra steget menar Polya att man
ska söka efter strategier och om man har löst liknande problem tidigare. Polya liknar
problemlösning vid ett husbygge och menar att likaväl som man inte kan bygga ett hus utan
ritning så kan man inte heller lösa problem i matematiken utan ”en ritning”, en plan (ibid.).
Han menar att man ofta kan ta hjälp av tidigare liknande problem för att hitta ”ritningen”
för att lösa det nya problemet. Ett ytterligare steg på denna nivå är att dela upp problemet i
delproblem och lösa dem, om problemet i sin helhet är för stort. I det tredje steget
genomför man planen från steg två. Här är det viktigt att kontrollera varje steg så att det
blir rätt och så att man själv förstår vad man gjort och hur man tänkt. I det sista steget
granskas problemet och problemlösaren försöker bevisa sin lösning. I denna del ingår även
analyser om hur man kan tillämpa lösningen och problemet i andra situationer och på andra
problem. Genom denna process befäster eleven sina kunskaper och lägger en grund för
kommande problem (ibid.).

Polya förhåller sig hela tiden praktiskt till problemlösningen och menar att det alltid är en
praktisk verksamhet. Vi lär oss problemlösningen genom att se på hur andra gör när de
löser problem och sedan imiterar dem och genom träning erövrar vår egen förmåga att lösa
problem. I och med föregående resonemang menar Polya att vi alltid behöver ha en viss
kunskap för att kunna lösa problem (Polya, 1945/1970).

Polya menar att läraren har en viktig roll i det problemlösande arbetet. Han menar att
läraren behöver hjälpa individen framåt. Hjälpen är nödvändig för att elever ska komma
framåt och inte fastna, men läraren får inte heller hjälpa eleven för mycket så att läraren
övertar problemet (Polya, 1945/1970). Problemlösning måste även få ta tid och problemet
måste vara intressant för eleven. Problemet ska enligt Polya vara lagom svårt och naturligt
och intressant.

2.2.3.2Verklighetsanknuten undervisning

För att problemlösningen ska bli så motiverande som möjligt menar många, där ibland
Möllehed (2001) att problemlösningen bör vara verklighetsanknuten och utgå från
problemlösarens vardag. Även Wyndhamn J (1991) beskriver motivationen som viktig och
menar att läraren och eleven måste vara delaktiga i samma process och båda måste veta vad
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Fig. 1. schema för analys av det kognitiva
fältet vid problemlösning

målet med undervisningen är. Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) menar att lärare
och elever måste samarbeta och arbeta fram ett gemensamt mål.

Wyndhamn m.fl. (2000) beskriver förståelse och färdighet som två viktiga dimensioner i
ämnet matematik. Tillsammans med fakta och förtrogenhet utgör förståelse och färdighet
de fyra f:n i läroplanen som all kunskap ska krets kring (1998). Wyndhamn m.fl. beskriver
förståelse och färdighet, som två delar som utgör del av en helhet. Beroende på vilken
kunskapsriktning man tillhör betonas delarna olika. Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz
(2000) menar att förståelse och färdighet måste förstås i relation till varandra. Vardagsnära
problem ger ofta eleverna en stor förståelse eftersom de kan koppla till sin egen vardag.
Det är dock inte säkert att sådana typer av problem ger färdigheter i problemlösning. Elever
bör därför inte bara lösa problem som är kopplade till vardagen utan de bör även lösa
problem som är mer abstrakta för att få strategier och färdigheter inför nästa problem
(ibid.). Detta menar författarna ger en helhetssyn på problemlösningen (ibid.). Även
läroplanen förespråkar problemlösning ur ett helhetsperspektiv. Läroplanen betonar vikten
av ett inlärande med många olika metoder och angreppssätt (Skolverket, 1998).

Ulin (1991) menar att eleverna behöver träna sig i problemlösning för att skaffa strategier
för att lösa olika typer av problem. Detta, menar han, kan man träna genom att arbeta med
olika delproblem, men det är även viktigt att eleverna får möjlighet att gå tillbaka till
grundproblemet ibland, så att detta inte glöms bort.

Skolverket (2003a) redovisar i en rapport elevers önskan om mer vardagsbaserade
uppgifter för att underlätta deras förståelse. Inspektörerna som gjorde rapporten menar att
när arbetet i matematik blir för teoretisk blir uppgifterna svårare för eleverna att lösa.

Inspektörerna menar att

För att förstå och se glädjen med den abstrakta matematiken behövs konkreta upplevelser och
praktiska tillämpningar (Skolverket, 2003a, s. 30)

Möllehed (2001) för ett resonemang om vems verklighet som bör komma fram i problemet
och menar att det ofta kan vara svårt att få alla elever att känna igen sig i ett problem då de
inte delar samma efterenheter.

2.2.3.3 Problemlösning - en kognitiv och affektiv verksamhet

Problemlösning kan ses på olika sätt vilket synliggörs i ovanstående genomgång av de
teoretiska perspektiven. Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) menar även att
problemlösning kan ses som uppdelat i
två delar, en kognitiv och en affektiv
del. Nedan beskriver jag hur denna
uppdelning ser ut och hur de olika
teoretiska perspektiven kan placeras in i
denna modell.

Enkelt beskrivet menar Wyndham;
Riesbeck & Schoultz (2000) att den
kognitiva aspekten behandlar det som
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sker i elevens huvud när hon löser problem medan den affektiva delen behandlar hennes
känslor. En kognitiv aspekt är att eleverna behöver många olika strategier för att kunna lösa
olika typer av problem medan en affektiv aspekt är att eleven ska uppfatta problemet som
lagom svårt och roligt (Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000). Det krävs att individen
utvecklar båda dessa aspekter för att bli en framgångsrik problemlösare (ibid.).

Wyndhamn m.fl. fortsätter sedan sin uppdelning och menar att den kognitiva aspekten kan
delas upp i fyra nya delar (2000) (se fig. 1). Bilden visar den kognitiva aspekten uppdelad i
två axlar. Den lodräta axeln behandlar relationen mellan tidigare inhämtad kunskap och
lärande av ny kunskap. Den andra axeln visar förhållandet mellan kontexten och
problemlösningen. Med tankeprocessen menar Wyndhamn m.fl. (2000) det enskilda inre
tänkandet hos individerna medan arbetssättet symboliserar det praktiska arbetet i
klassrummet. Dessa olika axlar utgör fält som beskriver olika delar av problemlösningens
kognitiva sida.

Wyndhamn m.fl. menar att alla dessa delar är viktiga men att beroende på kunskapssyn så
kommer olika delar fram olika mycket (ibid.) Behaviorismen anser att det individuella
tänkandet inte har någon inverkan på kunskapsskapandet och detta perspektiv hamnar
därför i rutorna B och C beroende på om nyinlärning eller gammal kunskap används.
Konstruktivismen skulle hamna i fält D. Ny kunskap lärs in med hjälp av elevens
individuella tänkande. Det sociokulturella perspektivet kan inte riktigt placeras in i denna
modell. Perspektivet anser att undervisning och kunskapsskapande kräver en helhetssyn
och att alla dessa delar i modellen är lika viktiga.

2.2.4 Svårigheter inom undervisningen i problemlösning

En svårighet med problemlösning, menar Wyndhamn (1991), är att elever ofta söker efter
nyckelord i texten och blir så tränade att om de exempelvis står tillsammans i
problemtexten löser eleverna det automatiskt med addition. Detta gör att eleverna inte tar
till sig problemet ordentligt och inte utvecklar sin förmåga att lösa problem. För att
underlätta detta bör man som lärare eller läromedelsförfattare formulera sig olika i
uppgifterna så att inte alla uppgifter med ordet tillsammans är additionsuppgifter
(Wyndhamn, 1991).

Wyndhamn beskriver även andra delar av detta problem som han kallar lotsning. Han
menar exempelvis att läroböcker ofta i en rubrik anger området för uppgifterna.
Läroböckerna försöker ofta träna upp en förmåga genom att använda samma mönster på
uppgifterna under ett längre avsnitt. Både rubriker och mönster invaggar eleverna i en falsk
trygghet och eleverna läser inte talen ordentligt (ibid.). Likaså menar Wyndhamn (1991) att
läroböckerna ofta skriver ner för många uppgifter i en uppgift. En uppgift kan exempelvis
ange att en skolvecka har 5 dagar. Detta gör att eleverna inte behöver tänka själva. Eleverna
är därmed inte förberedda för uppgifter där inte antalet veckodagar är angivet och gör
därmed fel som de inte borde behöva göra. Eleverna vet hur många veckodagar det är i en
skolvecka men blir förvirrade.
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2.3 Läroplanen
2.3.1 Läroplanen i förändring

Den nuvarande läroplanen som styr skolan i dag kom ut 1994. När den kom ut bröt den
mycket från tidigare läroplaner. Den var exempelvis mål och resultatstyrd istället för
regelstyrd som den föregående läroplanen Lgr 80 hade varit (Skolverket, 1997). En annan
tydlig skillnad är att eleverna i den nuvarande läroplanen jämförs mot målen och betygsätts
utifrån deras egen måluppfyllelse. De jämförs inte med varandra som var fallet tidigare
(Pettersson, 2003).

Läroplanen omfattas idag av yttre mål och ramar som styr vad undervisningen ska syfta till.
Dessa är till för att stödja lärarna men lärarna är ansvariga för att planera undervisningen
och avgöra vad som ska läsas och hur omfattande detta ska vara (Skolverket, 1997b). De
gamla tidsplanerna som detaljstyrde hur mycket man skulle läsa i varje moment finns inte
med i denna läroplan (Skolverket, 2006). Fokus på inhämtandet av kunskap har också
förändrats från tidigare läroplaner. I skollagen står det

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samband med hemmen, främja
deras harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar.
(Skolverket, 1997b, s. 27)

Tidigare var motsvarande text formulerad

Den genom samhällets försorg bedrivna undervisningen av barn och ungdomar har till syfte att
meddela eleverna kunskaper och öva deras färdigheter samt i samarbete med hemmen främja
elevernas utveckling till harmoniska människor och dugliga och ansvarskännande
samhällsmedlemmar. (Skolverket, 1997b, s. 27)

Dagens skollag betonar elevernas harmoniska utveckling mer än tidigare. Skolverket
(1997b) menar att eleverna ska få utveckla sina olika kompetenser så som exempelvis de
intellektuella, praktiska, fysiska och konstnärliga egenskaperna.

2.3.2 Kunskapssynen i läroplanen

Skolverkets rapport (1997b) menar att kunskapssynen som förmedlas i läroplanen är
tredelad. Dessa tre delar är det konstruktivistiska perspektivet, det kontextuella perspektivet
och det funktionella perspektivet. Med det konstruktiva perspektivet menar rapporten att
kunskaperna ska ses som ett verktyg för att göra världen begriplig. Kunskap utvecklas i ett
växelspel mellan kunskap man redan har och ny kunskap (Skolverket, 1997b). I det
kontextuella perspektivet betonas sammanhanget och våra erfarenheter och rapporten
menar att beroende på vilka erfarenheter man har tar man till sig olika kunskaper (ibid.). i
det funktionella perspektivet fokuseras den tysta kunskapen där det sätt på vilket
skolarbetet är organiserat påverkar eleven. Genom de verktyg eleven får i skolan kan
inlärningen underlättas (ibid.). Dessa tre aspekter på kunskap utgör sedan tillsammans en
helhet. Dessa olika delar grundar sig i olika teoretiska perspektiv och läroplanen kan
varken tydligt sägas tillhöra det ena eller det andra (Eriksson, 2007-08-29).

Läroplanen betonar vissa delar av utvecklingen av kunskap starkare än andra. Dessa delar
är framförallt den kommunikativa aspekten. Elever behöver kommunicera och prata med
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varandra för att ta till sig kunskap och det sociala samspelet betonas som viktigt (ibid.).
Detta kommer fram i citat som

Gemensamma erfarenheter och den sociala och kulturella värld som skolan utgör skapar utrymme
och förutsättningar för ett lärande och utveckling där olika kunskapsformer är delar av en helhet.
(Skolverket, 1998 s 16)

En annan del som är tydlig är individperspektivet. Individen beskrivs som viktig för att
hon eller han ska kunna ta till sig kunskap. Är inte individen motiverad lär hon eller han sig
inte det som lärare avser (Skolverket, 1997b). Detta kommer fram bland annat i
nedanstående citat

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta kunskaper (Skolverket,
1998, s 14)

Under avsnittet ”skolans uppdrag” kommer den splittrade bilden av kunskap fram på ännu
ett sätt. I Lpo 94

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika former – såsom fakta,
förståelse färdighet och förtrogenhet (Skolverket, 1998 s. 15).

Dessa delar ska ses som jämställda delar av en helhet. De är beroende av varandra och
utgör grunden för varandra. Läroplanens syfte med att skriva på detta sätt anges vara att
man vill visa på mångfalden av kunskapsbegreppet och vidga det till att även omfatta mer
än faktakunskaperna som annars är vanligt (Skolverket, 1997b)

I läroplanen finns ett tydligt matematikmål att uppnå i åk 9. Detta är:

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola behärskar grundläggande
matematiskt tänkande och kan tillämpa det i vardagslivet. ( Skolverket, 1998 s 19)

Pettersson (2003) menar dock att det finns flera mål som kan tillämpas på det matematiska
ämnet. Ett sådant mål är exempelvis:

Skolan skall sträva efter att varje elev

Lär sig lyssna och argumentera och använda sina kunskaper som redskap för att

Formulera och pröva antaganden och lösa problem

Reflektera över erfarenheter och kritiskt granska och värdera påståenden och
förhållanden ...

(Skolverket, 1998, s. 19)

2.3.3 Den tudelade läroplanen

Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) anser att problemlösningen bör betraktas som
tvådelad i Lpo94. Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz menar att problemlösningen både ses
som ett mål och ett medel i läroplanens kursplan. De menar att man genom problemlösning
kan ta till sig matematiska idéer och upptäcka samband mellan olika delar av ämnet
matematik. Wyndhamn menar även att bilden som förmedlades i Lgr 80 där lärarna skulle
undervisa om problemlösning ligger kvar och på så vis utgör den andra delen av detta
tvådelade synsätt.
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2.4 Kursplanen i matematik
Kursplanen i matematik består av 14 mål att sträva mot samt 6 respektive 7 mål att uppnå i
år 5 och 9. Målen stöttas även upp av ett avsnitt som beskriver ämnets syfte och roll i
utbildningen och ett avsnitt som behandlar ämnets karaktär och uppbyggnad. Det
matematiska ämnes syfte och roll anges till del vara att möjliggöra för eleverna att uppleva
glädjen i att förstå och lösa problem och att eleverna ska få uttrycka och prata matematik i
relevanta och för dem meningsfulla situationer.

Utbildningen syftar till att utveckla elevens intresse för matematik och möjligheter att kommunicera
med matematikens språk och uttrycksformer (Skolverket, 2000 s. 1)

En annan del av det matematiska ämnets syfte är att eleverna genom matematiken ska lära
sig att fatta välgrundade beslut i vardagen.

Kursplanen innehåller som sagt mål men beskriver inte på vilket sätt de olika delarna ska
uppnås. Detta ska lärarna bestämma. Vissa tyngdpunkter framhävs dock. En av de
tyngdpunkterna är att kunskaper i matematiken beskrivs som viktigt för elevernas framtid
och som något som krävs för att eleverna ska kunna delta i samhället (Skolverket, 2006).
Detta gör att områden som problemlösning som syftar till ett bredare och djupare
matematiskt kunnande poängteras till skillnad från tidigare läroplaner där tyngdpunkten låg
på räkning och aritmetik (Skolverket, 1997). Detta blir tydligt i avsnittet med ämnets
uppbyggnad och karaktär där man kan läsa

Många problem kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda
matematikens uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas från sitt sammanhang, ges matematisk
tolkning och lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultatet skall sedan tolkas
och värderas i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade
till matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten (Skolverket, 2000 s2)

En annan tyngdpunkt i kursplanen är det konkreta och att eleverna ska få möjlighet att både
skriftligt och muntligt kommunicera matematik (Skolverket, 2004). Kursplanen skriver

Utbildningen i matematik skall ge eleven möjlighet att utöva och kommunicera matematik i
meningsfulla och relevanta situationer i ett aktivt och öppet sökande efter förståelse, nya insikter
och lösningar på olika problem (Skolverket, 2000 s 1).

Att arbeta från det konkreta och till det abstrakta hjälper även eleverna till en bättre
begreppsbildning vilket också anges som viktigt (Skolverket, 1997). Individens intresse
och motivation för ämnet poängteras även i kursplanen och man menar att genom att
eleverna får ta del av den matematiska framväxten genom historien ökar elevernas
förståelse och intresse för ämnet (ibid.). Ett annat viktigt är tilltron till den egna förmågan,
vilken anses vara en avgörande faktor om eleverna ska utvecklas i ämnet matematik (ibid.).

Problemlösning beskrivs som en viktig del och behandlas i en egen del i texten
kommentarer till kursplanen och betygsystemet i matematik. Författarna beskriver
läroböckernas sätt att behandla problemlösning som bristfälligt då de ofta innehåller
färdigformulerade problem där alla data finns angivna och även räknesättet angivet genom
kapitelrubriken. Detta gör att eleverna kan lösa problemen utan att ta del av
vardagsanknytningen. Författarna menar att problemlösning istället ska formuleras utifrån
verkligheten och att likt verkligheten inte ge alla uppgifter på en gång. Detta skulle ge
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eleverna en bättre verklighetskoppling och anledning till att fundera över räknesätt och om
lösningen är rätt (Skolverket, 1997). Det är tydligt i kursplanen att detta synsätt är viktigt
och eftersträvansvärt.

2.5 Läroböcker
Läroböcker har en speciell roll i och med att de ska leverera stoff till eleverna och
dessutom göra det på ett intresseväckande sätt. Läroböckerna ska även förmedla en helhet
och sätta in stoffet i ett sammanhang (Dahlström; Stenmark & Lahtinen, 2003 ) Läroboken
har en unik funktion i och med att den ska fungera åt två håll. Läroboken ska dels
tillfredställa läraren i hennes uppgift att undervisa och dels tillgodose elevens intresse av att
lära sig. Det som står i läroboken uppfattas ofta av elever och ibland även lärare på ett
annorlunda sätt än stoff och information i exempelvis ett bibliotek. Det som skiljer
läroböckerna från information på biblioteket är att det som står i läroboken ofta uppfattas
som något som man förväntas traggla sig igenom från pärm till pärm medan man på ett
bibliotek är fri att välja det man är intresserad av. Det eleverna räknar som kunskap blir
alltså ofta det som står i läroboken (Bremler, 2003). Pedagogiska texter skiljer även ut sig
genom att de är skrivna för undervisning i ett klassrum. Det som förmedlas är inte ny
kunskap utan reproducerad kunskap som är anpassad för den pedagogiska situationen
(Bremler, 2003).
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3 Metod

3.1 Material
I min undersökning har jag valt att studera en begränsad del av begreppet läromedel
nämligen läroböcker och då elevens lärobok med tillhörande lärarhandledning.
Undersökningen bestod av 3 läromedel i matematik för år 3. De läromedlen som
undersöktes var Mattedirekt Safari (Falck & Picetti, 2007abc), Mästerkatten (Härnwall-
Gremberg, 2004abc) och Matteplaneten (Johansson; Söderström & Fryklund, 2007abc).
Till läromedlen hör en lärarhandledning som också analyserades. När jag valde läromedel
sökte jag efter nya läromedel för att få en bild av de nyaste tankarna inom det matematiska
området. Nedan presenteras de olika läromedlen.

3.1.1 Mattedirekt safari av Pernilla Falck och Margaretha Picetti

Läroboken del A och tillhörande handledningen kom ut 2007 och B boken till samma serie
kommer ut i december 2007. B boken ingick inte i undersökningen. Läromedlet är uppdelat
i kapitel som inleds med en introduktionsbild. Varje kapitel är sedan uppdelat i en del med
kapitlets grundkurs, en diagnos, en fördjupningsdel och en repetitionsdel. Tanken är att alla
ska läsa grundkursen och att beroende på hur det går i diagnosen välja antingen
fördjupningen eller repetitionen. Sist i varje kapitel finns en enhetsdel som tar upp olika
moment exempelvis klockan. Delarna är tänkta att passa kapitlet innan men kan även
behandlas fritt.

3.1.2 Matteplaneten av Ann-Margret Johansson Jan-Gustav Söderström och
Ingvor Fryklund

Läromedlet kom ut 2007. Läromedlet består för en årskurs av två elevböcker och en
gemensam lärarbok. Elevboken är uppdelat i två delar. Den första delen tränar olika
aritmetiska områden och problemlösning, avrundning, statistik osv. Den andra delen
behandlar geometri. Problemlösning beskrivs som en viktig del i undervisningen och med
jämna mellanrum kommer lila sidor som presenterar olika problem. Elevböckerna är tänkta
som en ryggrad i undervisningen. Böckerna tar upp olika delar och tanken är att lärarna ska
kunna plocka delar och individanpassa undervisningen. Tanken är inte att eleverna
nödvändigtvis ska göra klart en bok per termin. I lärarboken finns även diagnoser som
läraren kan använda vid behov. I lärarhandledningen finns även många laborativa övningar.

3.1.3 Mästerkatten av Pia Härnwall-Gremberg (red)

Läromedlet kom ut 2004 och består av två elevböcker per skolår och en lärarhandledning.
Boken är uppbyggd kring sagor och berättelser. I skolår tre är varje kapitel inriktat på
berättelser om forntiden. Kapitlen inleds med en introduktionssida med tillhörande saga.
Lärarhandledningen tipsar sedan om olika laborativa övningar. Kapitlet som följer leder
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fram till en diagnos som, beroende på hur det går, kan följas upp med laborativt arbete i
form av spel och annat som finns i lärarhandledningen och med hörnsidorna som är en typ
av repetitionssidor och stjärnsidor som fördjupar och ger extra träning. Elever som vill
fördjupa sig och komma vidare med svårare uppgifter hänvisas även till de extra böckerna
som är fristående från övrigt material. Dessa extraböcker ingick inte i mitt material.

3.2 Undersökningsmetod
Denna del i uppsatsen beskriver den metod jag valt att använda ur ett vetenskapligt
perspektiv där de olika delarna förklaras i relation till hur jag sedan har använt och tolkat
dem. En stor del av denna metoddel beskriver mitt arbete för att anpassa metoden till min
undersökning och hur arbetet med att få fram de olika delarna av metoden gått till.

I mitt undersökande arbete har jag använt mig av textanalys som redskap. Mitt arbete är
hermeneutiskt d.v.s. arbetet utgick från textens delar och helhet för att få en så fullständig
bild som möjligt av läromedlens upplägg av problemlösningen i skolmatematiken (Gilje &
Grimen, 1993). Min undersökning är en analys av läroböckernas innehåll och jag använde
mig därför av innehållsanalysens sätt att arbeta för att undersöka
problemlösningsuppgifterna på detaljnivå. Innhållsanalysen bygger på att man identifierar
en analysenhet som man sedan analyserar mot ett schema. I det undersökande arbetet
användes kvalitativ innehållsanalys (Esaiasson, 2002).
Varje sammanhängande problemlösningsuppgift utgjorde en analysenhet. Alla eventuella
deluppgifter och till uppgifterna hörande bilder räknades in i problemlösningsuppgiften. Då
analysenheterna i min uppsats är problemlösningsuppgifter kommer jag i fortsättningen av
denna uppsats att använda ordet problemlösningsuppgift. För att identifiera vad som är en
problemlösningsuppgift använde jag mig av Grevholms definition

Med problem i matematik menar jag uppgifter där eleverna ska använda sitt förnuft och
matematiska kunnande, men där det inte från början är uppenbart för eleven hur man ska gå
tillväga. (Grevholm, 1991, s. 151)

Arbetet inleddes med att de uppgifter som jag tolkade som problemlösningsuppgifter
markerades. Det var sedan endast dessa som ingick när jag studerade uppgifterna. Denna
markering blev även en identifikation av hur stor del problemlösningen tar i
skolmatematiken. Detta kunde jag sedan använda i min analys.

För att resultatet ska kunna säga något av vikt om problemlösningen i läromedlen krävs det
ett helhetsperspektiv på mina resultat. Genom att använda mig av den hermeneutiska
cirkeln och jämföra helheten med de olika delarna anser jag mig få detta helhetsgrepp. Den
hermeneutiska cirkeln beskriver sambandet mellan det vi ska tolka, förförståelsen och det
sammanhang som tolkningen sker i. Denna cirkel kan användas för att säkerställa och
motivera tolkningarna (Gilje & Grimen, 1993). Gilje och Grimen (1993) menar att
tolkningarna motiveras genom att man studerar sambandet mellan textens del och helhet.
Tolkningen av en del av texten motiveras genom hänvisning till hela texten och tvärtom.

Genom att även läsa lärarhandledningarna till de olika läromedlen och tolka författarnas
tankar om problemlösning i deras läromedel förstärktes bilden av problemlösningen som en

AcroPDF - A Quality PDF Writer and PDF Converter to create PDF files. To remove the line, buy a license.

http://www.acropdf.com


19

helhet. Denna del redovisas som en beskrivande del där jag förmedlar vad författarna
skriver efter närläsning av deras material.

3.2.1 Metod för undersökning av problemlösningsuppgifterna

I arbetet med att ta fram ett schema för undersökningen utgjorde mina tolkningar av
forskningen och läroplanen en utgångspunkt . I all hermeneutisk forskning är förförståelsen
en väsentlig del. Gilje och Grimen (1993) menar att allt arbete med att skapa mening i
texter utgår från vår förförståelse. De skriver

När vi ska tolka en text eller ett annat meningsfullt fenomen måste vi börja med vissa idéer om vad
vi ska se efter. Utan sådana idéer skulle vår undersökning inte ha någon riktning (Gilje & Grimen,
1993, s.183).

Även själva arbetet med att bedöma problemlösningsuppgiften i förhållande till schemat
innebar tolkning. Min förförståelse för hur eleverna uppfattar uppgifterna fanns med mig
hela tiden och fungerade som ett verktyg i mitt arbete att ta fram mina ställningstaganden.
Utgångspunkten i mitt analysarbete har dock varit att inte läsa in information i uppgifterna
som inte stod angivet i uppgiften.

För att höja reliabiliteten i min undersökning och säkerställa att mina tolkningar är
allmängiltiga genomförde jag ett reliabilitetstest på mina data där en del av mina data
dubbelkollades efter en tid för att säkerställa mina resultat (Esaiasson, 2002).

För att arbeta fram ett schema som jag kunde använda när jag samlade in mina data gick
jag tillbaka till min studie av kursplanen och läroplanen och försökte plocka fram några
grundpunkter relaterade till problemlösning. Dessa anser jag vara nedanstående punkter.

• Bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att ge eleverna en så helhetlig
undervisning med så många olika metoder som möjligt.

• Ge eleverna möjlighet till att kommunicera matematik med varandra. Att prata
kring lösningar och resonemang.

• Eleverna ska få möjlighet att lösa problem i sociala sammanhang.

• Undervisningen bör motivera eleverna till matematik genom lagom svåra problem
med tydlig verklighetsförankring i barnens verklighet och matematikens historia.

• Tyngdpunkten i matematikundervisningen skall ligga på problemlösning.

Punkterna ovan kräver dels en analys av varje problemlösningsuppgift och dels ett
helhetsperspektiv på läromedlet för att bli intressanta. För att analysera varje
problemlösningsuppgift utformade jag nedan stående frågor. Dessa frågor fördes sedan in i
ett schema (se tabell 3.1). Den del av ovanstående punkter som kräver en helhetsanalys av
läromedlet för att bli intressanta finns beskrivna i löpande text i resultat och analysdelen.

• Vilket arbetssätt använder eleven i problemlösningsuppgiften?

• Uppmanar problemlösningsuppgiften eleverna till att kommunicera med varandra?

• Vilken typ av uppgift är problemlösningsuppgiften?

• Kopplar problemlösningsuppgiften till elevens konkreta verklighet?
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• Kopplar problemlösningsuppgiften till matematikens historia?

Då arbetet med att ta fram läroplan och kursplaner baseras på den pedagogiska forskningen
valde jag även att ta med några aspekter från forskningen. Dessa aspekter sammanställs i
frågorna nedan

• Innehåller problemlösningsuppgiften några deluppgifter?

• Finns alla data angivna i problemlösningsuppgiften?

• Finns det några nyckelord eller annan lotsning i problemlösningsuppgiften?

• Har problemlösningsuppgiften stigande abstraktion?

• Utvecklar problemlösningsuppgiften elevernas begrepp?

För att underlätta mitt undersökningsarbete ställde jag även nedanstående frågor till varje
problemlösningsuppgift.

• I vilket läromedel finns problemlösningsuppgiften

• I vilket kapitel finns problemlösningsuppgiften?

• Vad har problemlösningsuppgiften för nummer i läromedlet?

Frågorna som jag formulerat fördes sedan in i nedanstående formulär. Till varje fråga
formulerade jag även upp svarsalternativ. Dessa finns beskrivna längre fram i uppsatsen.
Kolumnen bredvid frågorna fyllde jag i med svarsalternativen för varje
problemlösningsuppgift.

Tabell 3.1 Schemat som jag använde vid datainsamlingen

Frågor svarsalternativ
Vilket läromedel?

Vilket kapitel?
Vad har problemlösningsuppgiften för nummer?

Vilket arbetssätt förväntas i problemlösningsuppgiften?
Uppmuntrar problemlösningsuppgiften att eleverna

kommunicerar med varandra?
Vilken typ av uppgift är problemlösningsuppgiften?
Finns det konkret koppling till elevens verklighet?

Finns det koppling till matematikens historia?
Består problemlösningsuppgiften av deluppgifter?

Finns alla data angivna i problemlösningsuppgiften?
Finns det nyckelord el annan lotsning i

problemlösningsuppgiften?
Har problemlösningsuppgiften stigande abstraktion?
Tränas elevens begrepp i problemlösningsuppgiften?

Vilken typ av verklighetskoppling är det i
problemlösningsuppgiften?

Esaiasson beskriver denna form av undersökning i sin bok Metodpraktikan (2002). Han
använder sig då av termen variabelvärde. Min undersöknings variabelvärden är
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svarsalternativen på mina frågor. Esaiasson (2002) menar att det är viktigt att man utformar
klara tolkningsregler för ”variabelvärdena” för att säkerställa vad som ryms innanför
variabelvädet och vad som faller utanför. I fortsättningen kommer jag att använda ordet
svarsalternativ när jag beskriver hur jag svarar på frågorna istället för termen variabelvärde.
För att ta fram de olika svarsalternativen gjorde jag en provstudie för att undersöka vilka
svar som kunde tänkas dyka upp. Jag undersökte då ett antal frågor och skrev ner de olika
svaren som jag sedan ordnade i olika svarsalternativ. Nedan redovisas de olika
svarsalternativen på de frågor som krävt att jag tagit ställning till olika gränsdragningar.
Svarsalternativen är knutna till de olika frågorna. När jag analyserade uppgifterna utgick
jag hela tiden från huvuddelen i uppgiften och uppgiftens syfte

Vilket arbetssätt förväntas i problemlösningsuppgiften?
Tabellen beskriver svarsalternativen på frågan vilket arbetssätt förväntas i
problemlösningsuppgiften?

Tabell 3.2 svarsalternativ
• kryssfrågor
• skriva
• talföljd
• räkna
• slutledning/

Ledtrådar
• måla/

mönster
• undersöka

Kryssfrågor – frågor där eleven skulle svara genom att kryssa i olika alternativ
Skriva, räkna, måla, mäta – uppgifter där det huvudsakliga syftet i uppgiften var dessa
verksamheter.
Slutledning/ ledtrådar - uppgifter där eleven med hjälp av ledtrådar och klurigheter skulle
ta sig fram till rätt svar.
Undersöka – Uppgifter där eleven kom fram till svaret genom att prova och göra kloka
gissningar. I denna kategori ingick även uppgifter som hänvisade till konkret material.

Uppmuntrar problemlösningsuppgiften att eleverna kommunicerar med varandra?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
Utgångspunkten var det som står i uppgiften. Stod det i uppgiften att eleven skulle
kommunicera hamnade svaret i kategorin för Ja, i andra fall blev det Nej.
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Vilken typ av uppgift är problemlösningsuppgiften?
Tabellen beskriver svarsalternativen till denna fråga

Tabell 3.3 svarsalternativ
• Uppskattning
• Talmönster
• Klockan/

datum
• Addition
• Positionssystemet
• Subtraktion
• Längd/ vikt/

geometri
• Multiplikation
• Division
• Blandade

Räknesätt
• Lägesord/

koordinater
• Statistik
• Historiska mått

och räknesätt

Uppgifterna kategoriserades efter vilket räknesätt eller matematiskt område som eleven
kom i kontakt med i uppgiften. Alla svarsalternativ utom blandade uppgifter har givna
kriterier och de förklaras därför inte närmare. Problemlösningsuppgifterna hamnade i det
svarsalternativ som problemlösningsuppgifterna i huvudsak berörde.
Blandade uppgifter – uppgifter där flera räknesätt krävdes i en och samma uppgift eller
där eleven själv skulle formulera uppgiften och det inte är uppenbart vad eleven skulle
välja.

Finns det någon koppling till elevens verklighet?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
Uppgifter där det fanns någon typ av koppling till verkligheten placerades i kategori Ja.
Uppgiften fick inte vara helt abstrakt som exempelvis ett sudoku. Mönsteruppgifter
räknades som abstrakta trots att det finns mönster i verkligheten.

Finns det någon koppling till matematikens historia?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
För att uppgiften skulle räknas som kopplad till matematikens historia måste uppgiften
beröra något inom ett matematiskt område. Det räckte inte att uppgiften utspelade sig i en
historisk miljö. Exempelvis stenålderspojken plockar äpplen

Består problemlösningsuppgiften av deluppgifter?
Uppgifterna analyserades utifrån hur många deluppgifter de bestod av. Om uppgiften bara
bestod av en uppgift fick den siffran 1 medan om uppgiften exempelvis hade tre
deluppgifter fick uppgiften siffran 3.
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Finns alla data angivna i problemlösningsuppgiften?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
Här undersökte jag om all information som eleven behövde för att lösa uppgiften fanns
tillgänglig eller om eleven behövde dra egna slutsatser eller uppskatta värden. Uppgifter
där det exempelvis står en vecka utan att dagarna är specificerade räknades som uppgifter
där data saknas.
Finns det nyckelord el annan lotsning i problemlösningsuppgiften?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
Jag utgick här ifrån om det fanns någon uppenbar lotsning som eleverna kunde ta hjälp av.
Jag ansåg det vara i lotsning i de fall då kapitlets rubrik refererade till ett visst räknesätt
som sedan frekvent förekom i uppgifterna. Om vissa ord förekom frekvent vid ett visst
räknesätt exempelvis tillsammans i tal med addition räknades det som lotsning. Vid
tveksamma fall tittade jag på liknande uppgifter i samma bok för att se om boken ofta
formulerar sig på samma sätt om en sorts uppgifter

Har problemlösningsuppgiften stigande abstraktion?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
För att uppgiften ska klassas som en uppgift med stigande abstraktion var utgångspunkten
att svårighetsgraden skulle öka i en och samma uppgift. Från början fick eleven kanske
hjälp med första deluppgiften med exempelvis en bild för att sedan klara av en liknande
uppgift på egenhand i en senare deluppgift

Tränas elevens begrepp i problemlösningsuppgiften?
Svarsalternativen på denna fråga var endast ja eller nej.
I denna kategori utgick jag från om uppgiften syftade till att träna något matematiskt
begrepp eller om syftet med uppgiften bara var att eleven skulle räkna ut ett tal.

Vilken typ av verklighetskoppling är det i problemlösningsuppgiften?
Tabellen beskriver svarsalternativen till denna fråga

Tabell 3.4 svarsalternativ
• Elevens vardag
• Samhället

• Djur/natur

• Sport
• Kläder/smycken
• Historiska händelser
• Mat/dryck
• Prylar

Elevens vardag – Uppgifter som kopplar till elevens nära vardag räknades till denna
kategori. Uppgifter som exempelvis refererade till en skolklass eller något annat som jag
bedömde ligga väldigt nära de flesta eleverna tillhörde denna kategori. Hit räknades även
de uppgifter där eleven själv skulle formulera en textuppgift.
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Samhället – Uppgifter som refererade till viktiga delar av samhället så som exempelvis
banken.
Djur/natur – uppgifter som handlade om djur och natur. I fall med exempelvis frukter som
skulle kunna tillhöra både denna kategori och kategorin mat och dryck utgick jag från
uppgiftens syfte. Var syftet att frukten skulle ätas i uppgiften, exempelvis Kalle åt tre
äpplen. Hur många finns kvar? Räknades det som mat och dryck annars hamnade frukten i
denna kategori.
Sport – uppgifter som handlade om sport.
Kläder/smycken – Uppgifter som handlade om kläder. I denna kategori hamnade uppgifter
där man handlade kläder. I fall där saker kunde passa i flera kategorier exempelvis
gympaskor utgick jag även här från uppgiftens syfte.
Historia – Uppgifter som appellerade till historiska händelser. Här behövde det inte handla
om matematikens historia.
Mat/dryck - Uppgifter som handlade om sådant som vi äter.
Prylar Alla föremål som inte passade in i någon övrig kategori

3.3 Validitet och reliabilitet
En hög validitet i undersökningen innebär att en undersökning kan sägas vara en relevant
metod för att ta reda på hur läromedlens syn på problemlösning stämmer överens med
kursplanen och läroplanens mål och riktlinjer. Bergström & Boréus (2000) menar att
noggranna studier av vetenskapskulturen som ska studeras och ett medvetandegörande av
forskarens egen förförståelse kan öka undersökningens validitet. Genom att studera den
bakomliggande läroplansteorin har jag skaffat mig en förståelse för innehållet. Jag har
genom det försökt höja undersökningens validitet. Eftersom bara tre läromedel ingick i
undersökningen är det svårt att säga hur giltig min undersökning är i andra läromedel i
matematik i synnerhet och läromedel i allmänhet.

För att höja reliabiliteten i en undersökning kan man använda sig av olika test av
klassifikationstestet. Ett test är ett s.k. intrasubjektivitetstest där forskaren går tillbaka till
sina data och gör om en del av undersökningen för att se om de nya resultaten
överensstämmer med tidigare resultat. Ett annat test är intersubjektivitetstestet där en
annan oberoende forskare går in och gör om en del av undersökningen. Om även denna
oberoende forskare får samma resultat som forskaren som ansvarar för undersökningen
anses reliabiliteten vara hög (Bergström & Boréus, 2000). Jag har genomfört ett
intrasubjektivitetstest på mina data och alltså själv gått tillbaka och gjort om en del av
studien. I detta test undersökte jag 10 slumpvis utvalda uppgifter från varje läromedel.
Resultaten av det testet visas i tabellen nedan. Det hade naturligtvis varit att föredra om en
annan utomstående person hade kunnat göra ett intersubjektivitetstest men detta fanns det
tyvärr inte möjlighet till. Detta minskar reliabiliteten i undersökningen.

Procentsatserna i tabellen anger hur stor procent av frågorna angående uppgifterna
bedömdes på samma sätt vid mina båda analyser.
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Tabell 3.5 Resultat av intrasubjektivitetstest i procent

Vilket arbetssätt förväntas i
problemlösningsuppgiften?

98%

Kräver problemlösningsuppgiften att eleverna
kommunicerar med varandra?

100%

Vilken typ av uppgift är
problemlösningsuppgiften?

96%

Finns det konkret koppling till elevens
verklighet?

98%

Finns det koppling till matematikens historia? 100%
Består problemlösningsuppgiften av
deluppgifter?

100%

Finns alla data angivna i
problemlösningsuppgiften?

96%

Finns det nyckelord el annan lotsning i
problemlösningsuppgiften?

100%

Har problemlösningsuppgiften stigande
abstraktion?

100%

Tränas elevens begrepp i
problemlösningsuppgiften?

94%

Vilken typ av verklighetskoppling är det i
problemlösningsuppgiften?

92%

I den andra delen av min undersökning har mönster tolkats fram ur en text som helhet.
Mina resultat vilar därmed på mina tolkningar av texten. Reliabiliteten blir då genast lägre.
Bergström & Boréus (2000) menar att man genom att redovisa citat och referat av den
undersökta texten kan höja reliabiliteten av sin analys. Därför har jag tagit med citat från
läromedlen i uppsatsen för att höja arbetets Reliabilitet. Gilje och Grimen (1993) menar att
man genom att driva den hermeneutiska cirkeln flera varv och jämföra delarna med
helheten kan höja reliabiliteten.

3.4 Analysredskap
För att tolka hur läroplan och kursplan stämmer överens med läromedlen i matematik har
jag sammanställt resultaten från mina data och skrivit fram mönster som framträder. Denna
sammanställning är gjord med utgångspunkt från de punkter jag tidigare angivit som
grunden i läroplanen. Då den pedagogiska forskningen ligger till grund för utformningen av
kursplanen i matematik och läroplanen ansåg jag det vara relevant att även analysera mina
resultat utifrån några utgångspunkter i den pedagogiska forskningen. Jag valde att utgå från
hur tidigare redovisade forskare anser att problemlösning bör gå till. Vilken betydelse
verklighetskopplingen har och svårigheter inom undervisningen i problemlösning. (Se
teoridel s 9ff)
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4 Resultat och Analys

I detta kapitel presenteras dels en analys av problemlösningsuppgifterna, dels en jämförelse
mellan dessa uppgifter och läroplanen. Resultaten från analysen redovisas i tabeller med
efterföljande kommentarer och analys. Sju av frågorna i mitt klassifikationsschema är
frågor med svarsalternativen ja eller nej. Dessa frågor återfinns i samma tabell medan
övriga frågor från klassifikationsschemat återfinns i egna tabeller. Jag har gjort på detta sätt
för att får bättre överskådlighet. Frågorna i egna tabeller har samma vikt för
undersökningen som frågorna med ja och nej svar. Analysen av läromedlen som helhet
redovisas i löpande text utifrån de punkter jag plockat ut som viktiga från kursplan och
läroplan. Även resultaten av analysen på lärarhandledningarna redovisas i löpande text.
Efterföljande stycke jämför mina resultat med mina analysredskap från teoridelen.
Resultat- och analysdelen avslutas med ett stycke där jag går in på en sammanställande
jämförelse av mina resultat och läroplanen. Med denna del svarar jag på mina två sista
frågeställningar.

• Hur tar läromedlen upp arbetet med problemlösning?
• Hur stämmer läroplanen överens med läroböckerna i en jämförande studie mellan

läroplan och lärobok?

4.1 Resultat av undersökningens olika delar
4.1.1 Resultat av undersökningen av problemlösningsuppgifterna

Innan jag inledde min studie av problemlösningsuppgifterna valdes de uppgifter kunde
anses stämma överens med min definition av problemlösning ut. Jag räknade sedan ut
andelen problemlösningsuppgifter i förhållande till övriga uppgifter. Detta gjorde jag för att
undersöka om problemlösningen kan anses ha den tyngd som läroplan och kursplan anser
att den ska ha i läromedlen. Procentsatserna i tabellen (1) nedan visar förhållandet.

Tabell 4.1. Andel problemlösningsuppgifter
Mattedirekt
safari

Matteplaneten
E

Matteplaneten
F

Mästerkatten
5

Mästerkatten
6

23,3% 26% 28,7% 25,8% 25,7%

Tabell 4.1 visar att andelen problemlösningsuppgifter ligger kring 25 % i alla läromedlen
med lite individuella variationer. Det totala antalet uppgifter i de olika läromedlen varierar
mellan 219 och 313 uppgifter i varje bok. Läroplanen säger att problemlösningen ska ha en
stor tyngd i matematiken och därför anser jag att 25 % är lågt. Det är även intressant att
analysera varför siffrorna är så lika. Johansson (2006) menar att läromedelsindustrin är en
industri med ett vinstintresse. Detta gör att förlagen till viss del styrs av användarnas
behov. Dessa behov sammanfaller inte alltid med läroplanens beskrivning (Johansson,
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2006). Detta menar jag skulle kunna göra att läromedlen innehåller ungefär lika många
uppgifter. Detta behandlas utförligare i diskussionen.

Efter avslutad undersökning har mina resultat sammanställts i tabellform för att underlätta
för läsaren att ta till sig mina resultat. I nedan stående tabell beskriver jag en
sammanställning över mitt resultat av de frågor där svarsalternativet antingen var ja eller
nej. En av frågorna hade dock ett övrigt alternativ men då bara två av läromedlen innehöll
uppgifter med detta alternativ valde jag att ha med frågan i denna tabell men markera
svaren för alternativ 3 med en stjärna. Se tabell (4.2).

Tabell 4.2 Sammanfattning av frågor med svarsalternativ ja eller nej.
Mattedirekt
Safari

Matteplaneten
E

Matteplaneten
F

Mästerkatten 5 Mästerkatten 6

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Uppmuntras eleverna att
kommunicera med
varandra?

8,4 % 91,4% 2,1% 97,9% 5,5% 94,5% 1,5% 98,5% 1,8% 98,2%

Finns det konkret koppling
till elevens verklighet?

80,6% 19,4% 46,8% 53,2% 52,7% 47,3% 87,9% 12,1% 67,3% 32,7%

Finns det någon koppling
till matematikens historia?

0 % 100% 0% 100% 9,1% 90,9% 3,0% 97,0% 1,8% 98,2%

Finns alla data angivna i
problemlösningsuppgiften?

97,3% 2,8% 87,2% 12,8% 89,1% 7,3%

3,6%*

84,9% 15,1% 90,9% 5,4%

3,7%*

Finns det nyckelord el
annan lotsning i
problemlösningsuppgiften?

50 % 50 % 2,1% 97,9% 0% 100% 7,6% 92,4% 0% 100%

Har
problemlösningsuppgiften
stigande abstraktion?

2,8% 97,2% 2,1% 97,9% 3,6% 96,4% 4,5% 95,5% 0% 100%

Tränas elevens begrepp i
problemlösningsuppgiften?

19,1% 80,9% 13,9% 86,1% 16,4% 83,6% 6,1% 93,9% 9,1% 90,9%

*markerar uppgifter där information som inte behövts för att lösa uppgiften finns med i
uppgiften.

Efter att jag har studerat de tre olika läromedlen kan jag se att alla läromedel har mycket
gemensamt. Läromedlen består till mycket stor del av ensamuppgifter som inte kräver
någon kommunikation. Alla läromedel ligger här på över 90 % av ensamuppgifter. Vidare
är inte kopplingen till matematikens historia särskilt uttalad. Flera läromedel har ingen
koppling alls medan andra bara har några enstaka övningsuppgifter med koppling till
matematikens historia. Antalet uppgifter med en stigande abstraktionsnivå är även det lågt.
Man kan även se att de flesta uppgifterna i läromedlen har alla data angivna vilket inte ger
eleverna lika stor möjlighet till självständigt tänkande (Wyndhamn, 1991). Dessa resultat
står i kontrast till läroplanen. Läroplanen poängterar tydligt vikten av att kommunicera och
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att lösa matematik i sociala sammanhang. Lika så poängterar läroplanen att uppgifterna inte
ska vara lotsande utan så lika de uppgifter eleverna möter i vardagen som möjligt
(Skolverket, 1997). Även kopplingen till matematikens historia framträder i läroplanen som
viktigt för förståelsen för ämnet och för motivationen hos eleven.

En av de frågor som jag ställde i mitt klassifikationsschema var: Vilken typ av
verklighetskoppling är det i problemlösningsuppgiften? Denna fråga kategoriserades med 8
olika svarsalternativ, se sammanställning under tabellen. Denna tabell visar
verklighetskopplingen fördelad på de olika svarsalternativen.

Tabell 4.3 Vardagskoppling i uppgifterna

1 2 3 4 5 6 7 8

Mattedirekt safari 20,3% 5,0% 19,5% 17,4% 1,7% 8,4% 27,7%

Matteplaneten E 54,5% 9,1% 4,5% 22,8% 9,1%

Matteplaneten F 45,6% 4,5% 13,6% 9,1% 13,6% 13,6%

Mästerkatten 5 22,4% 3,4% 17,2% 1,7% 3,4% 1,7% 31,1% 19,1%

Mästerkatten 6 39,5% 18,4% 5,3% 5,3% 2,6% 2,6% 26,3%

I denna tabell berörs endast de uppgifter som fått ett jakande svar på frågan i tabell (2)

1 = elevens vardag 2 = samhället 3 = djur och natur

4 = sport 5 = Kläder och smycken 6 = historiska händelser

7 = mat och dryck 8 = prylar

Tabellen visade att verklighetskopplingen är relativt jämnt spridd mellan de olika
svarsalternativen med en liten övervikt åt elevernas egen verklighet. Detta kan anses vara i
linje med den pedagogiska forskningen och styrdokumenten som betonar den egna
närliggande erfarenheten som viktig. Forskningen menar att det är viktigt att
undervisningen har en nära koppling till elevernas erfarenhet och Möllehed (2001) menar
att eftersom inte eleverna delar samma erfarenheter och verklighetsbild måste läromedlen
vara breda och koppla till olika delar av verkligheten för att möta alla elever så de känner
sig motiverade. Detta kan de undersökta läromedlen sägas göra i och med den bredd
resultatet visar.
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Tabell 4.4 visar fördelningen av svarsalternativen på frågan: Vilket arbetssätt förväntas i
problemlösningsuppgiften?

Tabell 4.4 Arbetssätt i uppgifterna

1 2 3 4 5 6 7

Mattedirekt
Safari

6,9% 11,1% 77,8% 2,8% 1,4%

Matteplaneten E 2,1% 38,3% 46,8% 2,1% 2,1% 8,5%

Matteplaneten F 23,6% 45,5% 18,2 10,9% 1,8%

Mästerkatten 5 6,0% 88,0% 6,0%

Mästerkatten 6 98,2% 1,8%

1 = kryssfrågor 2 = skriva

3 = räkna 4 = ledtrådar/slutledning (kluringar)

5 = måla och rita 6 = mäta

7 = undersöka

Tabell 4.4 visar en tydlig övervikt för arbetssättet att räkna även om flera andra arbetssätt
är representerade. Den stora övervikten på arbetssättet att räkna torde ha att göra med
övervikten på lästal där eleverna utifrån texten i uppgiften ska finna en fungerande metod
och lösa uppgiften. Denna övervikt är tydligt i alla läromedel utom Matteplaneten.
Matteplaneten är även det läromedel som har störst variation på arbetssätten. I kursplanen
betonas att undervisningen ska låta eleverna prova på olika metoder för att lösa uppgifter.
Tabellen visar att läromedlen visserligen erbjuder flera olika metoder men för att resultatet
ska vara helt i linje med läroplan och kursplan skulle jag gärna se lite större spridning av
tyngdpunkterna även i de andra läromedlen än Matteplaneten.

Jag undersökte även fördelningen av uppgiftstyperna. Frågan jag ställde var: Vilken typ av
uppgift är problemlösningsuppgiften? Denna fördelning tydliggörs i tabell nr 4.5
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Tabell 4.5 Typ av uppgift

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mattedirekt
Safari

8,3

%

1,4

%

4,2

%

20.8

%

1,4

%

27,8

%

1,4

%

18,0

%

9,7

%

6,9

%

Matteplaneten
E

2,1

%

12,8

%

8,5

%

10,6

%

4,3

%

14,9

%

14,9

%

12,8

%

8,5

%

6,4

%

4,3

%

Matteplaneten
F

1,8

%

16,4

%

10,9

%

5,5

%

5,5

%

16,4

%

5,5

%

5,5

%

16,4

%

5.5

%

3,6

%

7,3

%

Mästerkatten
5

1,5

%

1,5

%

4,5

%

9,1

%

3.0

%

1,5

%

7,6

%

19,7

%

24,2

%

21,2

%

1,5

%

4,5

%

Mästerkatten
6

5,5

%

18,2

%

9,1

%

5,5

%

20.0

%

23,6

%

16,3

%

1,8

%

1 = Uppskattning 8 = multiplikation

2 = Talmönster 9 = division

3 = Klockan/ datum 10 = blandade räknesätt

4 = addition 11= lägesord / Koordinater

5 = positionssystemet 12 = statistik

6= subtraktion 13 = historisk räknesätt och mått

7= längd/vikt/geometri

Tabell 4.5 visar att typerna av uppgifter varierar väldigt mycket i mitt material och det är
inte givande att utse någon dominerande typ. Den stora spridningen på uppgiftstyper är helt
i linje med styrdokumenten som betonar en varierad undervisning för att passa olika
individer.

Jag definierade en problemlösningsuppgift som en uppgift med ett specifikt nummer.(se s.
15). Detta innebär att eventuella deluppgifter (b, c, d, tal) som hör till en uppgift räknas
som en och samma problemlösningsuppgift som ursprungsuppgiften. Nedan stående tabell
talar om hur läromedelsförfattarna har valt att lägga fram uppgifterna i läromedlet. Hur
många av talen är enskild tal med bara en uppgift och hur många består av en grunduppgift
och flera deluppgifter. Siffrorna som anger svarsalternativen utgör antalet deluppgifter där
siffran ett står för en grunduppgift.
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Tabell 4.6 Antal deluppgifter?

1 2 3 4 5 6 7 8

Mattedirekt
Safari

94,4% 1,4% 1,4% 2,8%

Matteplaneten
E

95,7% 2,1% 2,1%

Matteplaneten
F

80,0% 9,1% 5,5% 5,5%

Mästerkatten
5

87,9% 3,0% 1,5% 1,5% 1,5% 4,5%

Mästerkatten
6

90,9% 1,8% 1,8% 3,6% 1,8%

Resultatet visar tydligt att uppgifterna med stor majoritet består av en uppgift utan
delupgifter. Polya (1945/1970) menar att ett effektivt sätt att lära sig problemlösning är att
använda sig av deluppgifter och lösa delarna för att sedan sätta ihop delarna till en helhet.
Vissa uppgifter kräver flera uträkningar och ett angreppssätt som innebär att eleverna delar
upp problemet i delproblem. Läromedlet hjälper dock inte eleven med detta utan eleven
förväntas dela upp problemet på egen hand eller med hjälp av lärare.

Efter att ha studerat alla tabellernas resultat är det en tydlig skillnad som framträder.
Läromedlet Matteplaneten skiljer ut sig från övriga läromedel med ett tydlig problemfokus.
Elevernas tankar utmanas i speciella problemlösningsuppgifter som återkommer med
jämna mellanrum i läromedlet. Dessa problemlösningsuppgifter är ofta abstrakta och
utmanar eleverna att se mönster i matematiken och tänka logiskt.

Arbetssättet i matteplaneten skiljer sig även från de övriga läromedlen. Uppgifterna i
matteplaneten är mer varierande både i fråga om innehåll och tillvägagångssätt. Ungefär
hälften av alla problemlösningsuppgifter i Matteplaneten har ett verklighetsfokus medan
den andra hälften är mer abstrakta uppgifter vars syfte är att träna
problemlösningsstrategier. I de övriga läromedlen är en övervägande del av
problemlösningsuppgifterna uppgifter med ett tydligt verklighetsfokus. Det varierade
innehållet i Matteplaneten bidrar till att ge eleverna en helhet i problemlösningsarbetet
(Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz, 2000).

4.1.2 Resultat av läroböckerna som helhet

I denna resultatdel kommer jag att, utifrån de punkter som jag presenterade som viktiga i
läroplan och kursplan (se metod s.16), bedöma hur läroboken som helhet står i förhållande
till dessa. Även denna del kommer att vara beskrivande och baseras på mina tolkningar av
läromedlet.
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4.1.2.1 Mattedirekt Safari

• Bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att ge eleverna en så helhetlig
undervisning med så många olika metoder som möjligt

Jag anser att läromedlet ger eleverna en helhetlig bild av matematiken så till vida att många
olika matematiska områden berörs. Verklighetskopplingen som finns i uppgifterna är också
spridd till olika delar av elevernas verklighet. Detta ökar möjligheten att eleverna ska känna
igen sig. Metoderna eleverna använder för att lösa problemen är till övervägande del (77
%) räkning. Den stora övervikten på en metod gör att elevernas strategier för att lösa
problem blir begränsad då få metoder tränas. Detta kan inte anses vara i linje med läroplan
och kursplan.

• Ge eleverna möjlighet till att kommunicera matematik med varandra. Att prata
kring lösningar och resonera

• Lösa problem i sociala sammanhang

Vid några tillfällen i boken uppmanas eleverna att arbeta tillsammans och lösa eller
konstruera egna uppgifter. Detta öppnar för att eleverna ska få prata matematik och
resonera om hur de ska gå tillväga vid lösningarna. Detta är dock en alldeles för liten del
för att det ska anses i linje med läroplan och kursplan.

• Motivera eleverna till matematik genom lagom svåra problem med tydlig
verklighetskoppling i barnens verklighet och i matematikens historia

Boken presenterar ett flertal textuppgifter i varje kapitel. De flesta av dessa uppgifter har
koppling till elevernas verklighet eller inspirerar eleverna genom att appellera till en
spännande sagovärld. Vid några tillfällen i boken får eleverna träna sig i att uppskatta antal,
mängder och längder i direkt koppling till elevernas vardag. Dessa tillfällen är dock få och
kan inte gälla som ett genomgående mönster. Kapitlen är indelade efter de olika
räknesätten och talen i de olika kapitlen behandlar endast det räknesättet som hör till
kapitlet. Förutom i det sista kapitlet där räknesätten blandas. Boken har på detta sett en
stigande abstraktion och eleverna förväntas utvecklas så att de i slutet av boken klarar av att
välja räknesätt. I slutet av varje kapitel finns en fristående begreppsdel som tar upp
begreppen klockan, volym, mäta och almanackan. Den starka uppdelningen i läroboken gör
att många uppgifter kan betraktas som lotsande eftersom uppgiftstyperna delas upp i olika
kapitel och eleverna då kan lära sig vilket räknesätt som tillämpas i ett visst kapitel. Detta
gör att de inte behöver fundera över räknesätt i uppgiften. Detta gör även att de olika
momenten upplevs som separerade vilket gör att verklighetskopplingen blir mindre
eftersom uppgifterna och dess placering i boken inte överensstämmer med hur eleverna
kommer i kontakt med problemlösningen i verkligheten. Matematikens historia berörs inte
i denna bok. Bokens upplägg med en grundkurs och två efterföljande delar med olika
svårighetsgrad öppnar för att eleverna ska få lösa problem på sin nivå.

• Tyngdpunkten i matematikundervisningen skall ligga på problemlösning

23 % av alla uppgifter har jag klassat som problemlösningsuppgifter. De flesta av dem var
lätta eller lättare lästal där eleven skulle finna rätt räknesätt och lösa en textuppgift med
hjälp av räkning. De flesta uppgifterna är uppgifter med alla data givna. Detta stämmer inte
överens med kursplanens fokus på problemlösning.
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4.1.2.2 Matteplaneten EF

• Bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att ge eleverna en så helhetlig
undervisning med så många olika metoder som möjligt

Läroböckerna saknar kapitelindelning och de olika momenten blandas om vartannat. De
olika momenten i problemlösningen som tas upp i böckerna återkommer med en stigande
svårighetsgrad och abstraktionsnivå genom båda böckerna. De olika momenten tas upp på
olika sätt och med olika metoder. Denna bok saknar dock genomgångar av viktiga delar
och det krävs att läraren bidrar med dessa för att eleverna ska kunna ta del av de olika
metoderna och förstå de olika angreppssätten.

• Ge eleverna möjlighet till att kommunicera matematik med varandra. Att prata
kring löningar och att resonera

• Lösa problem i sociala sammanhang

Böckerna har endast i få fall någon uppmaning till kommunikation mellan eleverna
inskrivet i uppgifterna. Detta stämmer inte överens med kursplanens och läroplanens mål.

• Motivera eleverna till matematik genom lagom svåra problem med tydlig
verklighetskoppling i barnens verklighet och i matematikens historia

Problemen har en stigande abstraktionsnivå och upplägget på boken uppmanar till att
hoppa bland uppgifterna och räkna de uppgifter som passar individen. Läroboken ses mer
som en uppgiftsbank än som en bok som följs sida till sida. Ungefär hälften av uppgifterna
har direkt koppling till elevernas verklighet vilket ökar motivationen. Dessa uppgifter är
väldigt vardagsnära och handlar ofta om elever i årskurs 3. Boken är ny och den har tagit
upp strömningar i samhället och aktiviteter så som sudoku dyker upp emellanåt.
Matematikens historia berörs i några övningar med romerska siffror och gamla mått. Detta
är dock inget genomgående mönster.

• Tyngdpunkten i matematikundervisningen skall ligga på problemlösning

Mellan 26 % och 29 % av alla uppgifter i denna bok är problemlösningsuppgifter. Dessa
uppgifter är ofta i form av uppgifter där räknesättet inte från början är givet och där
eleverna behöver hitta strategier för att lösa problemen. Mycket fokus ligger på mönster
och logiska resonemang.

4.1.2.3 Mästerkatten 5 och 6

• Bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att ge eleverna en så helhetlig
undervisning med så många olika metoder som möjligt

Varje kapitel inleds med två problemlösningsuppgifter. Metoderna i dessa är ofta antingen
räkning eller slutledning. I kapitlet finns sedan olika typer av lästal och en och annan
problemlösningsuppgift i linje med de inledande uppgifterna. Totalt sätt är de metoder som
eleverna använder relativt begränsade till att räkna, dra slutsatser och skriva vilket gör att
bilden inte blir helhetlig. Uppgifterna är dock varierande och kopplar till olika delar och
ämnen.
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• Ge eleverna möjlighet till att kommunicera matematik med varandra. Att prata
kring löningar och att resonera

• Lösa problem i sociala sammanhang

Böckerna uppmanar endast i några uppgifter eleverna att kommunicera med varandra och
detta kan inte anses vara i linje med kursplan och läroplan.

• Motivera eleverna till matematik genom lagom svåra problem med tydlig
verklighetskoppling i barnens verklighet och i matematikens historia

Relativt många av uppgifterna kopplar till elevernas verklighet. Ofta är dock denna
koppling via någon av sagofigurerna som presenteras vid kapitlets inledning eller
mästerkatten (en figur som finns med genom hela läromedlet). Matematikens historia
berörs inte aktivt. Varje kapitel har dock en sida med tankemönster presenterat i rutor.
Dessa rutor är numrerade med romerska siffror och ska inspirera läraren till att tala om
andra talsystem. Det finns en abstraktion i boken men jag uppfattar den är inte som tydlig,
uppgifterna blir dock svårare i slutet av boken. Den ökande abstraktionsnivån anser jag gör
att eleverna hela tiden arbetar på en lagom svår nivå.

• Tyngdpunkten i matematikundervisningen skall ligga på problemlösning

Ungefär 25 % av uppgifterna i böckerna faller innanför min problemlösningsdefinition. De
flesta är dock lättare lästal där alla data finns med. I inledningen av varje kapitel finns en
del problemlösningsuppgifter med öppna lösningar.

4.1.3 Resultat av närläsningen av lärarhandledningarna

4.1.3.1 Mattedirekt Safari - Lärarhandledning

Varje kapitel i elevens lärobok inleds med en inspirationsbild. Till varje inspirationsbild
finns i lärarhandledningen förslag på frågor som man kan ställa till eleverna. Dessa frågor
beskriver författarna som en grund till problemlösande verksamhet (Falck& Picetti, 2007b).
I Handledningen finns det sedan, för varje nytt moment, förslag på gemensamma
genomgångar som man kan ha med eleverna. De flesta av dessa genomgångar innehåller
konkret material och uppmuntrar till laborativ matematik. I lärarhandledningen finns även
gott om stenciler som kan användas som komplement. Författarna råder lärare att låta
elever med svårigheter för matematik använda konkret material som komplement till boken
och bygga kunskaperna konkret innan de görs mer abstrakta. (ibid.) Författarna skriver

Vi rekommenderar att elever som arbetar i försoringsglaset använder konkret, laborativt material
jämsides med bokens uppgifter. (Falck& Picetti, 2007b, s 5.) (Förstoringsglaset är en
grundläggande del för elever som behöver extra träning. Delen repeterar den tidigare

grundkursen. Min förklaring)

Bland dessa stenciler finns även en del problemlösningsuppgifter s.k. kluringar. Längst bak
i varje kapitel finns det förslag på gemensamma uppgifter som man kan göra tillsammans i
klassen. Ett sådant exempel kan vara att eleverna tillsammans formulerar egna
textuppgifter som kamraterna sedan löser.
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4.1.3.2 Matteplaneten lärarbok EF

I inledningen till lärarboken beskriver författarna sitt upplägg och sina tankar kring
skolmatematiken. De vill med sitt läromedel inspirera till en varierad undervisning. De ser
läroboken som en ryggrad i undervisningen som behöver kompletteras med annat. De
skriver

Att någon eller några gånger få arbeta i sin egen takt i en mattebok, med att öva, befästa och
fördjupa sina kunskaper känns bra och viktigt för eleven. Men boken får inte användas som om den
vore självinstruerande; eleverna behöver genomgångar och förklaringar som är anpassade just för
dem (Johanson; Söderström & Fryklund, 2007c, s.5).

Författarna poängterar även vikten av problemlösning och viljan att gå från en tyngdpunkt
på aritmetiken till mer fokus på problemlösning och laborativ matematik (Johansson,
Söderström & Fryklund, 2007c). Författarna presenterar ett förslag på veckoplanering av
matematiken där ett eller två tillfällen i veckan läggs på arbete i del ett av läroboken
respektive ett eller två tillfällen på lärobokens del 2. Två tillfällen i veckan bör även läggas
på problemlösning, mätning och laborativ matematik gärna vid stationer. I
lärarhandledningen finns sedan mycket extra materiel i form av stenciler och förslag på
spel. Materialet är anpassat både för de elever som behöver mer stöd i
matematikundervisningen och för de eleverna som behöver utmaning. Avsnittet med
problemlösningsuppgifter i lärarhandledningen är omfattande. Författarna förmedlar en bild
av problemlösning som i stort sätt stämmer överens med den bild som forskningen fört
fram. Författarna menar att uppgifterna bör vara knutna till elevernas vardagsliv för att
därigenom motivera eleverna. Problemen bör även vara utformade så att eleverna kan lösa
problemen på olika sätt (ibid.). Problemlösningsuppgifterna har en tydligare koppling till
elevernas verklighet än de övriga läromedlen. Mycket av upplägget i lärarhandledningen
bygger på det som även finns i elevboken. Lärarhandledningen presenterar en stencil med
bara en lila ram som grund för problemlösningsuppgifterna. Layouten är likadan som på
problemlösningsuppgifterna som dyker upp i boken med jämna mellanrum. Med i
lärarhandledningen finns även förslag på problemlösningsuppgifter. Tanken är att lärarna
ska använda sig av problemmallen och klippa in uppgifter från de färdiga förslagen eller
formulera egna problem som passar klassen. Författarna menar att det ofta är väldigt
positivt att utgå från klassen och lösa matematik med tydlig koppling till den alldeles nära
vardagen. Det laborativa arbetet anses också vara viktigt och hänvisningar görs till konkret
material som exempelvis Tangram och Pattern blocks (ibid.). Lärarhandledningen
uppmanar till att arbeta mycket i smågrupper och att kommunicera matematik med
varandra. Författarna framhäver att eleverna ska kunna förklara sina tankegångar och sina
lösningar. Författarna uppmanar till stationsövningar i matematiken där eleverna får
möjlighet att gå runt på olika stationer och lösa konkreta problem med laborativ matematik.
I Lärarhandledningen finns kommentarer till alla sidorna i elevens lärobok som beskriver
vad som tränas och hur man kan underlätta för eleven.
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4.1.3.3 Mästerkatten 5 och 6 - Lärarens bok

Läromedlet är upplagt med en inledande historia/saga till varje kapitel. I årskurs tre är
berättelserna knutna till forntiden och till asatron. Författarna beskriver målsättningen med
sitt läromedel i inledningen av handledningen. De skriver:

Vi tror att barn lär bäst om de har roligt och om ditt arbete tillsammans med barnen sker på ett
lekfullt sätt som genomsyras av glädje och nyfikenhet. (Härnwall-Gremberg, 2004c, s 2)

Vidare skriver de att sagorna i elevboken ska verka inspirerande och utgöra en grund för
problemlösningen. Till varje inledande saga finns det sedan två problemlösningsuppgifter
som är kopplade till historien i elevboken. I lärarhandledningen finns sedan många flera
sådana problemlösningsuppgifter kopplade till samma saga. Dessa uppgifter är ofta av
mycket öppen karaktär där många uppgifter saknas och lämnas åt elevernas gissningar och
uppskattning. Lärarhandledningen ger sedan förslag på hur man kan jobba med dessa
uppgifter. Många av förslagen i lärarhandledningen går ut på att eleverna ska samarbeta
och lösa problemen i grupp och sedan redovisa sina svara för resterande klass (Härnwall-
Gremberg, 2004c). Författarna poängterar dock ofta att lärarna själva ska bestämma och att
det de skriver bara är råd. I lärarhandledningen finns det även gott om laborativt material så
som stenciler, spel, lekar osv. Det laborativa materialet beskrivs som något som eleverna
bör träna på i ett inledningsskede av undervisningen för att sedan befästa sina kunskaper i
lärobokens mer abstrakta övningar. Det laborativa materialet beskrivs även som ett
komplement för elever som visat sig ha svårt för något moment och något lärarna kan ta till
om det exempelvis har gått dåligt på en diagnos (ibid.). I lärarhandledningen till varje
kapitel finns handledning om vad man ska ta upp när och till vilka sidor i boken det hör och
även vad man kan göra när man går igenom momentet.

4.2 Analys av läromedlen kopplad till tidigare
presenterad litteratur
I kommande analys utgår jag ifrån mina analysredskap, hur problemlösning går till,
verklighetskoppling i problemlösningen och svårigheter i problemlösningen och
analyserade mina resultat utifrån vad den pedagogiska forskningen anser. Utgångspunkten
tas i denna del i den tidigare forskningen (se s 9 ff.) som presenterats tidigare i uppsatsen.

4.2.1 Hur går problemlösning till?

George Polya har bidragit med mycket inom detta fält. Som jag skrev i bakgrunden delar
han i problemlösningsarbetet i fyra delar. Arbetet går sedan ut på att identifiera problemet
som man ska lösa och eventuella delproblem. Det gäller att ta reda på om man har
tillräckligt med information för att lösa problemet och att lägga upp en strategi för sitt
arbete (Polya, 1945/ 1970). Polya menar även att problemlösning måste ses som en praktisk
verksamhet och att läraren är viktig i detta arbete. Man lär sig problemlösning genom att se
på hur andra gör och själv prova med stöd från läraren och vägledning på lagom nivå.
(Polya, 1945/1970). Tittar man på de läromedel som jag undersökt har alla en viss del lästal
i sitt material. Dessa lästal har ofta alla data givna och eleven ska söka sig fram till rätt
räknesätt. Jag tolkar Polya så att dessa lästal mycket väl skulle kunna fungera som en bas
för det problemlösande arbetet där eleverna lär sig se vad det frågas efter och uppmanas
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sedan att lägga upp en strategi för att lösa problemet. I de flesta exempel i böckerna ska
eleverna även skriftligt förklara sina tänkegångar genom att visa sin uträkning. Detta ger
eleverna möjlighet att se på sin process och att lära sig av den. Vidare tolkar jag Polya så
att för att det problemlösande arbetet ska fortsätta att utvecklas så krävs uppgifter på högre
nivå. Dessa uppgifter finns i Matteplaneten på de speciella problemlösningssidorna och till
viss del i de sagor som inleder kapitlen i Mästerkatten. Det som skiljer dessa problem från
övriga är att de är mer komplexa. Det finns ofta flera lösningar och det krävs i många fall
att eleven delar upp problemet i delproblem och löser dessa med olika metoder. Ofta är inte
heller alla data givna utan vissa delar lämnas över till elevens tolkning och uppskattning.
Problem av den här typen finns dock i alla lärarhandledningar som stencilmaterial och
spel/lekar. I lärarhandledningarna tipsas det om att utgå från barnens vardag och lösa
problem nära dem. Härnwall-Gremberg (2004c) menar att man som lärare inte ska backa
för problem som kan tyckas för svåra för eleverna vid en första anblick utan lösa dessa
svåra problem tillsammans med eleverna genom att dela upp de i delproblem. Detta ger
eleverna en stor stolthet och en tillit till sin egen förmåga. Den sista delen i Polyas
problemlösningsstrategi handlar om att se tillbaka på sina lösningar och dra slutsatser och
generalisera för kommande problem. Dessa delar ges inte plats i något av läromedlen.
Polya anser att eleverna har svårt att klara detta utan hjälp från lärare. För att generalisera
och se sin lösning utifrån anser Polya att det krävs att eleven får diskutera med andra och
därigenom får syn på andra lösningssätt och sedan med lärarens hjälp konkretisera detta till
något generellt.(Polya, 1945/1970) Sådana inslag till gemensamma diskussioner finns dock
i lärarhandledningarna där de tipsas om hur man kan genomföra olika typer av
gemensamma problemlösningar. Den sociala, kommunikativa delen av problemlösningen
fokuseras tydligt i läroplanen och anses ha en mycket stor tyngd.

4.2.2 Verklighetskoppling i problemlösningen

Både forskare som Möllehed (2001) och Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) pratar
om vikten av motivation för att kunna lösa problem effektivt. Denna motivation kommer
ofta från att eleverna får arbeta med problem med en tydlig vardagskoppling för
problemlösaren. Möllehed (2001) och Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) menar att
individen är viktig för motivationen. Individen måste vara motiverad. Alla läromedel som
jag undersökt har en nära koppling till verkligheten och delar i samhället som eleverna kan
tänkas komma i kontakt med. Denna koppling är ofta bred och tar upp olika aspekter av
samhället. Detta borde göra att fler individer kan känna sig hemma i uppgifterna och finner
motivation. En stor del av uppgifterna har även en mer direkt koppling till elevernas
närmaste verklighet och vardag. Detta anser jag underlättar för att eleverna ska känna sig
motiverade i sitt arbete. Wyndhamn m.fl.(2000) menar att färdighet och förståelse är två
viktiga delar i problemlösningen. Dessa delar finns även som två av de fyra f: n, fakta,
förståelse, färdighet och förtrogenhet i läroplanen. Wyndhamn m.fl. menar liksom
läroplanen att dessa delar måste ses som en helhet och de får inte uteslutas från varandra.
Detta leder, menar Wyndhamn m.fl., till att eleverna exempelvis inte bara ska arbeta med
vardagsnära uppgifter som ger förståelse utan att eleven även måste träna färdighet genom
att tillägna sig strategier för problemlösning genom mer abstrakta uppgifter. I läromedlet
Matteplaneten kan jag se denna del som jag saknar i de andra läromedlen där bara någon
uppgift är av abstrakt karaktär. Matteplaneten besår till nästan hälften av sådana mer
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abstrakta problem som syftar till att utveckla elevens problemlösningsstrategier och logiska
tänkande.

4.2.3 Svårigheter inom undervisningen i problemlösning.

Wyndhamn (1991) beskriver nyckelord och annan lotsning som stora problem inom
undervisningen i problemlösning. Med nyckelord menar Wyndhamn ord som eleven kan
använda för att ta reda på vilket räknesätt som ska användas utan att eleven behöver förstå
problemet. Med annan lotsning menar Wyndhamn annan typ av hjälp som gör att eleven
inte behöver ta till sig problemet. Sådant kan exempelvis vara att ett läromedel försöker
lära in en metod eller ett arbetssätt genom att bara presentera sådana uppgifter under lång
tid. Denna typ av lotsning gör att eleven inte behöver förstå problemet och kan då inte
tillägna sig de strategier eller det som uppgiften vill förmedla (ibid.). I min undersökning
om hur stor del av problemlösningsuppgifterna som innehåller nyckelord eller annan
lotsning sticker läromedlet Mattedirekt ut med 50 % av uppgifterna som innehåller någon
typ av lotsning. Detta anser jag beror på lärobokens upplägg med olika kapitel för olika
räknesätt. I kapitlet för addition är så gott som alla uppgifter additionsuppgifter.
Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) menar även att uppgifter med alla uppgifter
angivna på ett onaturligt sätt gör att verklighetskopplingen går förlorad. Skolverket (1997)
menar i sin rapport att denna bild är vanlig i läromedel och menar vidare att läromedlen bör
satsa på mer verklighetsnära uppgifter med samma typ av angivna data som man kan möta i
vardagen. Wyndhamn; Riesbeck & Schoultz (2000) menar att om alla uppgifter alltid
innehåller alla data som annars inte skulle förekomma i vardagen rustas inte eleverna för att
lösa denna typ av problem i framtiden. Med angivna data menas att det exempelvis står att
veckan innehåller 7 dagar. Detta är information som finns i uppgiften men aldrig i vardagen
där det är en självklarhet att en vecka har 7 dagar. När eleven sedan i andra böcker eller i
verkligheten möter uppgifter där inte antalet dagar i en vecka är angivet verkar det
förvirrande på eleven. Alla läromedel i min undersökning hade en stor del uppgifter med
angivna data. Dock var uppgifter som antal veckodagar i en vecka inte angivet i något av
de läromedlen som var föremål för undersökning. I några uppgifter finns det även
överflödig information. Detta anges i forskningen som ett bra sätt att tvinga eleverna att
läsa uppgifterna ordentligt och bara plocka ut den information som de behöver
(Wyndhamn, 1991).

4.3 Jämförelse mellan läroplan, kursplan och
läromedel
Mitt syfte med undersökningen var att jämföra läroplan och kursplanen i matematik med
läromedlen i matematik. Nedan kommer jag att sammanställa mina resultat utifrån listan
med viktiga punkter från läroplanen och kursplanen.

• Bidra till elevernas harmoniska utveckling genom att ge eleverna en så helhetlig
undervisning med så många olika metoder som möjligt

Utifrån min undersökning av läromedlen anser jag att läromedlen som helhet uppfyller
läroplanens mål om en harmonisk utveckling. Detta kräver dock att hela läromedlet med
både elevbok och lärarhandledning tas med i bedömningen. Alla läromedel ger eleverna en
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variation på metoder förutsatt att man arbetar med lärarhandledningen.
Lärarhandledningarna blir även ett viktigt hjälpmedel för alla läromedel när det gäller att
förklara de olika metoderna och tillvägagångssätten.

• Ge eleverna möjlighet till att kommunicera matematik med varandra. Att prata
kring lösningar och att resonera

• Lösa problem i sociala sammanhang

Vid en analys av bara läromedlen vill jag säga att detta mål inte uppfylls i något av
läromedlen då det bara är några enstaka uppgifter som refererar till kommunikation.
Arbetar man dock med lärarhandledningen som komplement blir situationen annorlunda.
Lärarhandledningarna visar på hur man kan jobba med uppgifterna i boken på ett
kommunikativt, laborerande sätt. I lärarhandledningarna finns även mer material och tips
på hur man kan utvidga sin undervisning och kommunicerar mera. Med lärarhandledningen
som stöd uppnår alla läromedel detta mål.

• Motivera eleverna till matematik genom lagom svåra problem med tydlig
verklighetskoppling i barnens verklighet och i matematikens historia

Jag anser att alla läromedel motiverar eleven. Två av läromedlen har en bakomliggande
historia som går genom boken och som jag anser inspirerar eleverna. Att arbeta med sagor
anser författarna till Mästerkatten vara givande för att stimulera barnens intresse.
Matteplaneten som är det tredje läromedlet är upplagt på ett annat sätt där inte boken ses
som något som ska följas utan som en bank att plocka ifrån och individanpassa
undervisningen. Att arbeta med uppgifter på rätt individuell nivå anser jag inspirerar
eleverna. Fokus ligger i alla läromedel på elevernas närliggande erfarenhet men läromedlen
tar även in andra ämnen och ger en heltäckande bild. Ämneskopplingen är bred vilket
underlättar för fler elever att kunna identifiera sig med uppgifterna. Koppling till den
matematiska historien saknas dock förutom i några få uppgifter. Den motivation som den
historiska kopplingen ger kommer inte eleverna till del i dessa läromedel.

• Tyngdpunkten i matematikundervisningen skall ligga på problemlösning

I alla läromedel ligger andelen problemlösningsuppgifter kring 25 %. I förhållande till hur
stor vikt det har i kursplanens formuleringar kan det tyckas som en om problemlösningen
ännu inte fått det genomslag i böckerna som det var tänkt. Läromedlet Matteplaneten utgör
dock en skillnad mot de övriga läromedlen i och med det förslag på innehållsligfördelning
av matematiklektionerna i lärarhandledningen. Följer man den anser jag att man kommer
upp till en tyngdpunkt på problemlösning i likhet med kursplanen. Lärarhandledningen till
matteplaneten talar om vikten av problemlösning och den har en tydlig fokus på
problemlösning och på laborativ matematik (Johansson, Söderström & Fryklund 2007c)

• Sammanfattande kommentarer.

Totalt sett tycker jag att de undersökta läromedlen står upp bra mot kursplanens mål. Det är
tydligt att alla läromedel grundar sig i samma syn på kunskap och att författarna tagit
intryck av den rådande diskussionen. Det framträder dock tydligt för mig att läromedlen
som bara elevens lärobok inte når upp till styrdokumentens mål. För att läromedlen ska nå
upp till dessa krävs det att man arbetar med lärarhandledningen som tillhör läromedlet.
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5 Diskussion

I följande diskussion går jag in lite mer på konsekvenserna av mitt resultat och vilka
anledningar det kan finnas till detta. Jag resonerar även lite om hur man kan tänkas ställa
sig till detta som lärare.

Efter att jag har gjort den här studien blir det uppenbart för mig hur viktigt det är att man
inte bara litar till elevens lärobok och följer den blint. Min undersökning visar att ett sådant
arbetssätt inte kan förväntas leda till att målen i kursplanen uppnås. Ändå är det tyvärr allt
för ofta som den samhälliga debatten och min lilla erfarenhet som lärare talar mot en stor
dominans av tyst räknande bland våra elever. Monica Johansson (2006) beskriver i sin
avhandling hur läromedelsreformen i början av 90 talet ledde fram till ett mer
individualistiskt synsätt på kunskap. Detta synsätt syns tydligt i kursplanen och ingår även
som en del i min undersökning. Johansson beskriver hur denna utveckling ledde fram till
mer nivåbaserade läromedel. Tanken i dessa är att eleven ska arbeta med sina uppgifter på
sin nivå och utvecklas individuellt. Detta synsätt blir tydligt i de läromedel jag har
undersökt. Matteplaneten fungerar som en uppgiftsbank där eleverna ska kunna jobba på i
sin takt på sin nivå i de två böckerna. Mattedirekt är upplagd med en grundkurs och två
nivåbaserade delar där eleven ska arbeta efter sina förutsättningar. Även Mästerkatten har
den här indelningen om än inte lika tydligt. I materialet till Mästerkatten finns dock gott om
stenciler och konkret material samt extra böcker och stjärnsidor i elevboken. Detta för att
underlätta en individualisering. Johanssons (2006) undersökning tyder dock på att detta
leder till en ökad tyst räkning hos eleverna och att de går miste om matematikens sociala
delar och att arbeta tillsammans. Jag anser att individualiseringen i grunden är bra. Det gör
att alla elever kan arbeta på sin nivå och utvecklas maximalt efter sin kapacitet. Detta gör
troligtvis även matematiken roligare för eleverna. För att inte gå miste om den sociala biten
gäller det dock att man använder lärarhandledningen eller att man arrangerar
undervisningen på ett annat sätt så att dessa bitar kommer in. Den sociala biten är även
mycket viktig för elever som tycker det är svårt att läsa lästalen i boken. Att prata matte
kan ofta hjälpa dem att finna meningen i matematiken. Bara för att man har en mattebok
behöver man inte arbeta i matteboken varje lektion. Ingen av författarna till de läromedlen
jag har undersökt ser sitt läromedel som färdigt med bara elevboken och det bör inte heller
vi som lärare göra.

Efter att ha analyserat tre läromedel ser jag tydligt att alla läromedel tycks vila på samma
kunskapssyn. Alla läromedel poängterar det konkreta som grund. Alla läromedel hänvisar i
sin handledning och även till viss del i uppgifterna i elevboken till en utgångspunkt i det
konkreta materialet. Det tycks vara en allmän uppfattning bland författarna till de
undersökta läromedlen att det är lämpligt att utgå från konkret material vid förklaring av
nya moment för att sedan långsamt övergå till en mera generell abstrakt syn på
kunskaperna. Denna syn på det konkreta som viktigt och att eleverna bör vara aktiva när de
tar till sig nya kunskaper härstammar från det konstruktivistiska synsättet på kunskap med
pedagoger som Piaget i spetsen. En annan framträdande del i alla läromedlen är det fokus
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som läromedlen har i lärarhandledningen på det sociala. Alla läromedlen förespråkar arbete
i sociala sammanhang och problemlösningen i grupp. Genom denna verksamhet förväntas
eleverna lära av varandra och komma längre och få en djupare förståelse än de annars
skulle ha gjort. Denna del finns dock bara i handledningarna och i mycket begränsad del i
uppgifter i elevernas böcker. Detta synsätt har sin grund i sociokulla perspektivet med Säljö
och Vygotskij som frontfigurer. Författarna till de undersökta läromedlen tycks ha ett ben i
båda kunskapssynerna. Dessa två kunskapssyner har länge varit rådande och Säljö (2000)
beskriver hur utvecklingen inom pedagogiken går från att ha dominerats av
konstruktivismen med Piaget inspirerande läromedel till mer fokus på det sociokulturella
perspektivet. Som lärarstudent har jag förmånen att få inblick både i den pedagogiska
forskningen i och med min utbildning och i skolvärlden tack vare min praktik. Det tycks
mig som om forskningen sedan en tid har övergått allt mer till det sociokulturella
perspektivet och att skolvärlden är på väg dit också men att man just nu står med ena benet
i vartdera perspektivet. Läromedlen skulle på så vis spegla skolvärlden. Johansson (2006)
menar att läroboksindustrin just ofta är en industri som vill tjäna pengar. Johansson menar
därmed att författarna ofta ligger i linje med vad lärarna förväntas vilja ha för typ av
böcker. Författare tar sällan några djärvare grepp och provar några nya pedagogiska tankar
utan att först undersöka om marknaden är redo och om boken kommer att sälja (ibid.). Min
uppfattning om att skolvärlden skulle stå med ena benet i vartdera perspektivet skulle
därmed förklara att läroböckerna också gör det.

Forskningen visar utan tvekan att läroboksstyrningen finns och att den är stark. Frågan vi
då måste ställa oss är om det är bra eller dåligt med en stark läroboksstyrning. Boel
Englund (1999) som har gjort en sammanställning av läroboksforskningen menar att
läroboksstyrningen till del kan vara bra. Att följa ett läromedel nära gör att eleverna får en
gemenskap i gruppen och en gemensam grund att stå på (ibid.). Andra fördelar som kan
komma med ett gemensamt läromedel är att det är lätt att sätta in föräldrar i skolarbetet och
att instruera tillfällig personal (Bremler, 2003). Läromedel anses även underlätta lärarnas
vardagliga arbete genom att lärarna själva slipper skapa alla uppgifter och planera lika noga
(Englund, 1999). Den negativa sidan är om läromedelsstyrningen hindrar läraren från att
kritiskt granska läromedlet och hindrar läraren från att själv påverka undervisningen.
Elevinverkan kan också anses begränsad om läromedlet tillåts styra allt för oemotsagt
(ibid.). För att förhindra de dåliga aspekterna menar Englund att man bör höja
lärarkompetensen så att lärare blir säkrare på sitt ämne och vågar ifrågasätta och granska
läromedlet. Jag anser liksom Englund att läroboksstyrning påverkar oss och det gäller då att
inte se sig som slav under läromedlet. Som lärare har vi ansvar för vår undervisning och vi
måste då våga ifrågasätta läromedlet. Det är viktigt att vi som lärare vågar gå ifrån
läromedlet och anpassa vår undervisning efter de eleverna vi har framför oss. Vi måste titta
kritiskt på läroboken och se dess fördelar och nackdelar. På så sätt tror jag läromedlet kan
bli ett utmärkt hjälpmedel i vår undervisning.
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5.1 Vidare forskning
Jag har i min undersökning arbetat utifrån frågeställningarna

• Vad skriver läroplan och kursplan om problemlösning i matematik?
• Hur tar läromedlen upp arbetet med problemlösning?
• Hur stämmer läroplanen överens med läroböckerna i en jämförande studie mellan

läroplan och lärobok?

Dessa frågor har jag besvarat genom närläsning av olika texter och en jämförande studie av
dessa texter. Detta arbete har öppnat dörren för ett stort forskningsfält och jag kan se flera
sätt att fortsätta min forskning på även om en del forskning redan är gjord. Det skulle vara
intressant att utvidga denna studie till flera läromedel. Här kan man tänka sig både att
undersöka samma årskurs men andra läromedel och även att vandra mellan årskurserna och
ta ett större jämförande grepp. Det skulle även vara intressant att undersöka andra ämnen
för att se om det skiljer sig mot matematiken.

Rapporten Matematikgranskning skriver att det krävs studier av vilken värld som förmedlas
i läromedlen. De menar att flickor och invandrare ofta kommer bort i läromedlen. ( NO
1987:3). Detta öppnar dörren till en viktig diskussion. För att undervisningen ska vara
motiverande måste uppgifterna vara knutna till problemlösarens vardag (Möllehed, 2001).
Om inte läromedlet förmedlar eleven verklighet inspirerar och motiverar inte uppgifterna
heller individen. I min studie har jag bara kort berört typen av verklighetskoppling men
dessa delar skulle det vara intressant att studera.
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