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länderna skulle kunna vara en bidragande orsak till skillnaderna. Arbetet är begränsat 
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1 Förord 

När vi påbörjade arbetet med denna undersökning hade vi en föreställning om att de 
olika matematikböckerna skulle innehålla ungefär lika många problemlösande uppgif-
ter. De svenska böckerna hade vi tidigare erfarenhet av medan de finska böckerna var 
för oss helt obekanta. Under granskningen visade det sig dock att denna bild av förhål-
landena i böckerna var felaktig. Granskningen i sig och skrivprocessen har genom hela 
arbetet genomförts tillsammans. Detta har medfört att vi har diskuterat och kommit 
överens om allt som står i examensarbetet. Vår handledare Lil Engström har också varit 
ett stort stöd under denna process och vi vill rikta ett tack till henne för hennes precisa 
och värdefulla synpunkter. Sedan vill vi tacka Sverigefinska skolan i Stockholm, 
Schildts förlag och Natur & Kultur som bidragit med en del av de matematikböcker som 
har granskats. Tack till Staffan Selander och Gull-Britt Larsson på Lärarhögskolan i 
Stockholm för deras hjälp med anskaffning av litteratur och slutligen vill vi även tacka 
Annika och Malin som korrekturläst och varit förstående. 

För att belysa vikten av att granska läroböcker, vilket i vårt fall handlar om matematik-
böcker, citerar vi Tom Wikman som har skrivit en doktorsavhandling om hur läroböcker 
skapar förutsättningar för elevers lärande.   

Lärobokens främsta uppgift är att främja elevens lärande. (Wikman 2004)               
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Under vår tid på Lärarhögskolan i Stockholm har vi blivit intresserade av undervisning-
en i matematik i Finland. Detta särskilt med tanke på resultaten i PISA undersökningen 
2003 som undersöker femtonåriga elevers förmågor i bland annat problemlösning. Fins-
ka elever fick här ett avsevärt bättre resultat i undersökningen än de svenska. Vi anser 
därför att det är befogat att rikta våra blickar mot vår granne i öst. Vår första tanke var 
att undersöka vilka faktorer som kan ligga bakom skillnaderna i resultat mellan Sverige 
och Finland. När vi började läsa in oss på ämnet förstod vi att det finns många skillna-
der i förutsättningarna för lärare och elever i de båda länderna. En sak var dock väldigt 
likartad. Utifrån det vi läste om undervisningen i Finland är det vår uppfattning att lä-
rarna där oftast har ett liknande lektionsupplägg som vi har sett under vår verksamhets-
förlagda utbildning här i Sverige. Detta upplägg innebär att läraren har en kort genom-
gång innan eleverna får räkna enskilt i sina matematikböcker. Undersökningar visar 
också att en stor del av lärarkåren använder sig uteslutande av läroboken. Användandet 
av matematikböcker toppar denna lista överlägset med sina ca 90 % (Johansson, 2003). 
Med detta i åtanke bestämde vi oss för att göra en jämförande studie av matematikböck-
er i Sverige respektive Finland eftersom det skulle kunna vara en av de faktorer som 
påverkar elevernas resultat. Utöver detta förväntar vi oss att en granskning av matema-
tikböcker kommer att hjälpa oss att välja och motivera valet av matematikböcker i fram-
tiden. Enligt Selander (2006) saknar lärarutbildningen men även lärare kompetens i hur 
man väljer och bedömer läroböcker. Han menar att särskilda kurser bör ordnas som kan 
tillgodose denna brist på kompetens. Förhoppningsvis kommer arbetet att ge oss denna 
kompetens och därmed motsvara våra förväntningar.         
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3 Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka huruvida de olika matematikböckerna i respektive land even-
tuellt kan vara en orsak till att finska elever lyckats bättre än svenska elever i undersök-
ningar av elevernas förmåga att lösa problem.  

3.2 Frågeställningar 

 

På vilket sätt skiljer sig de svenska matematikböckerna från de finländska och 
vilka likheter finns? 

 

Vilka typer av uppgifter finns i de olika matematikböckerna? 

 

Hur stor del av uppgifterna är av typen problemlösande uppgifter?  

 

Vilka likheter respektive olikheter finns inom problemlösning i de svenska och 
finska matematikböckerna? 

 

Hur återspeglas den del av läroplanen som berör problemlösning i matematik-
böckerna? 

 

Hur återspeglas lärandeteorierna i matematikböckerna?              
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4 Tidigare forskning 

I detta kapitel tar vi upp sådan forskning som vi har ansett vara relevant för vårt arbete. 
Dessa är läroboksteorier, problemlösning, styrdokumenten och lärandeteorier. Denna 
ordningsföljd är också den som används i den följande granskningen av matematik-
böckerna.   

4.1 Läroboksteorier 
Enligt Skolverket (2003) är matematikundervisning det ämne som är mest beroende av 
läroboken. Lärobokens styrning av undervisningens upplägg, organisation och innehåll 
är mest påtagligt från årskurs 4 och uppåt. Detta kan både ha en positiv och en negativ 
effekt på elevernas lust och motivation i matematikämnet. Skolverket (2003) skriver:   

Ett bra läromedel, liksom de nationella proven, kan leda till en positiv utveckling av undervis-
ningspraktiken medan ett alltför ensidigt läroboksanvändande leder till enformighet och till att 
många elever tar avstånd från ämnet. (Skolverket, rapport 221, 2003, s.39)   

Johansson (2006) skriver att läroboken har en betydande roll för undervisningen i ma-
tematikämnet. Detta borde innebära att läroboken som sådan har en framskjutande roll i 
läroplanen och kursplanen. Så är inte fallet enligt henne. Istället är det upp till varje en-
skild rektor att garantera att eleverna får ett läromedel som håller en god kvalitet. Varje 
lärobok stödjer sig på någon lärandeteori. Många böcker fokuserar på att hitta rätt svar 
på de uppgifter som finns, vilket kan härledas till behaviorismen. Johansson (2006) me-
nar att istället borde uppgifterna i matematikböckerna utgå från ett konstruktivistiskt 
eller sociokulturellt perspektiv. Detta skulle kunna innebära att uppgifterna bygger på 
elevernas egna erfarenheter samt att uppgifterna skapar utrymme för diskussion och 
samarbete. Läromedel i olika länder färgas också av sina traditioner och rådande utbild-
ningsfilosofi. I Sverige innebär det att matematikböckerna ofta är uppbyggda så att upp-
gifter är sorterade efter svårighetsgrad. Avsnitten går från lättare till svårare. Anled-
ningen till att det är så kan vara läromedelsförfattarnas vilja att möta läroplanens krav på 
individualisering. Detta i sin tur skulle kunna förklara varför enskild tyst räkning är så 
vanligt förekommande i svenska klassrum (Johansson, 2006).   

Även Ahlberg (1992) skriver i sin avhandling att enskild tyst räkning fortfarande är ett 
dominerande inslag under matematiklektionerna, vilket bekräftar att läroboken har en 
stor betydelse för elevernas lärande. 

I Finland finns det också studier som tyder på att läroboken i matematik används flitigt. 
En av dessa är Dahlström, Stenmark och Lahtinen (2003) som skriver att 75-90 % av 
lärarkåren använder sig av en matematikbok i sin undervisning. Av dessa lärare är det 
hela 53 % som anser att boken har en central roll och är nödvändig för läraren. Dessut-
om anser ytterligare 36 % av lärarna att boken är viktig för eleven (Dahlström, Sten-
mark och Lahtinen 2003).  
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Detta tyder på att läromedlet är viktigt för lärarens undervisning, men också att lärare oftast ser 

läromedlet som viktigt för dem själva. (Dahlström, Stenmark och Lahtinen 2003 s.23)  

Malmer (1984) menar att språksvårigheter oftare skapar problem för elever i matematik 
snarare än matematiksvårigheter. Med detta i åtanke borde en matematikbok vara enkelt 
utformad språkligt sett men också att den bör ha en begränsad textmängd. På så sätt 
skulle boken underlätta för eleven och inte ställa till det i onödan. 

I rapporten Framtidens läromedel beskriver Lundgren (2002) hur layouten kan påverka 
elevers attityd till läromedel.   

Layouten har till syfte att lotsa läsaren till och genom en text. Det första intrycket är viktigt för 

den inställning läsaren får då han/hon tar itu med uppgiften. […] En negativ bild, som väcker 

känslor av att det är en kompakt, svår text, kan göra att de inte lyckas tillgodogöra sig innehål-

let, även om texten visar sig vara lättsam, lätt skriven och till och med rolig. (T. Lundgren 2002 

s.10)  

Gällande bilder i läroböcker menar Lundgren (2002) att det finns två typer av bilder. 
Dels finns det bilder som har en dekorativ funktion som dessutom kan lätta upp intryck-
et av sidan. Dels finns det bilder som kan hjälpa eleven att förstå och komma ihåg vad 
texten säger. Selander (2006) skriver även han om bilder i läromedel och menar att des-
sa inte enbart skall finnas med som dekoration. De bör istället framförallt ha en kun-
skapsrelaterad funktion.   

4.2 Problemlösning 
Det finns flera definitioner av vad ett problem i matematiken är. Björkqvist (2001) me-
nar att ett problem är:  

… en matematisk uppgift som ska utföras, med tilläggsvillkoret att det för lösaren i initialskedet 
ska vara oklart vilka lösningsmetoder som kan tillämpas. (Björkqvist 2001 s.118)   

Han anser med andra ord att för att en matematisk uppgift skall klassas som ett problem 
får inte uppgiften avslöja vilken metod som eleven skall använda för att lösa den. Det 
innebär att uppgifter som till en början har en otydlig lösningsmetod per definition är ett 
problem. Han beskriver också en indelning, som inte tar hänsyn till den individ som ska 
lösa uppgiften, av matematiska uppgifter som delar in dem i textuppgifter respektive 
icke textuppgifter. Här är det möjligt för båda kategorierna att utgöra ett problem men 
han betonar att alla textuppgifter inte är problem. För att en uppgift skall vara ett pro-
blem måste den upplevas som ett sådant av den enskilda individen. Det är också viktigt 
att individen upplever uppgiften som sin egen. Ett sätt att nå dit är enligt Björkqvist 
(2001) användningen av öppna uppgifter (problem). Sådana uppgifter har inte på för-
hand någon given lösningsstrategi utan lämnar över detta till den individ som skall lösa 
uppgiften. Bremler (2003) nämner tre andra faktorer som kan definiera ett öppet pro-
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blem. Han menar att ett problem för att klassificeras som ett öppet problem bör antingen 
ha:   

– öppen lösningsmetod  

Det finns flera olika vägar och lösningsmetoder fram till svaret. 

– öppet resultat 

Problemet kan ha flera olika korrekta svar eftersom problemlösaren måste bestämma eller 
finna en del av förutsättningarna själv. 

– öppen problemformulering 

Problemlösaren får konstruera problemen själv, ofta genom att modifiera ett redan känt 
och löst problem (Bremler 2003 s.41)  

Riesbeck (2000) beskriver en annan syn på problemlösning och tar i sin avhandling upp 
Wyndhamns analys av hur problemlösning beskrivs i olika officiella dokument. Resul-
tatet av analysen delas in i tre olika kategorier, för, om och genom. Inom för- perspekti-
vet ses problemlösning ur ett behavioristiskt perspektiv. Här är arbetssättet drill och 
praktiserande i små steg. Eleverna måste lära sig de aritmetiska operationerna som sena-
re kommer att användas i problemlösning. På det här stadiet beskriver läroböckerna i 
detalj hur eleverna ska bete sig. Om- perspektivet rymmer i sig tre olika nivåer, 1) kun-
skapsnivån, 2) den symboliska nivån och 3) den fysiska nivån. Den första nivån är då 
eleverna vet saker om världen och har ett mål. Den andra nivån är när läraren undervisar 
och försöker få eleverna att förstå med hjälp av symboler. Den tredje nivån beskriver 
hur läraren använder sig av diagnoser för att leta efter elevernas fel i olika uppgifter. 
Sedan använder sig läraren av detta material för att hjälpa eleven. Genom- perspektivet 
utgår från Piagets tankar om hur eleven konstruerar sina egna kunskaper genom ett un-
dersökande arbetssätt (Riesbeck 2000). 

Wyndhamn m.fl. (2000) hävdar dock att problemlösning i svenska skolor oftast är de 
tillfällen då eleverna löser uppgifter med text från läroboken. Han skriver hur problem-
lösning för flertalet lärare bara är en metafor för ett arbetssätt. Problemlösning kan ock-
så vara ett sätt för lärarna att ge eleverna ”hjärngympa” där innehållet inte har betydelse 
utan det blir enbart ett problem för problemets skull. Här nämns även ”kluringar” som 
en typ av problem (Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz 2000). 

Pólya (1990) beskriver att framgångsrik problemlösning bör ske i fyra steg. Han menar 
att eleven först måste förstå problemet. Detta innebär att denne måste beakta det som är 
okänt, vilken information som finns och hur de förhåller sig till varandra. Steg två är att 
göra upp en plan. Det första eleven bör göra då är att försöka finna kopplingar mellan 
informationen och det okända. Om eleven känner igen problemtypen kan denne använ-
da sin tidigare erfarenhet och lösningsmetod. Steg tre innebär att eleven genomför pla-
nen och kontrollerar att varje steg utförs korrekt. Sedan kan eleven fundera på hur man 
kan bevisa att det är riktigt. I steg fyra undersöker eleven sin lösning och kontrollerar 
resultatet. Till sist kan eleven fundera på om resultatet eller metoden kan användas i 
andra sammanhang (Pólya 1990).  
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Ahlberg (1992) skriver i sin avhandling Att möta matematiska problem om att det är 
viktigt för eleven att arbeta kontinuerligt och ofta med att lösa problem. Tiden som ele-
ven lägger på att lösa problem är ytterligare en faktor som hon anser är viktig. Många 
elever har en föreställning om att ett problem som inte genast går att lösa heller inte är 
möjligt att lösa. En annan föreställning är att ett problem aldrig tar längre tid än två mi-
nuter att lösa. Hon beskriver också att matematikundervisning oftast betonar att problem 
har endast ett korrekt svar och dessutom en väg att nå detta svar. I sin undersökning 
klassificerar Ahlberg (1992) olika problemtyper. Dessa är berättelseproblem utan arit-
metiskt innehåll, berättelseproblem med aritmetiskt innehåll, numeriska uträkningar 
införlivas i elevernas berättelser, berättelseproblem med uppskattning och slutligen be-
nämnda uppgifter. Förutom detta tar hon även upp räkneuppgifter i sin avhandling. Hon 
hävdar att dessa uppgifter som syftar till aritmetikträning i sig kan spara tid för eleven. 
Dock är det inte säkert enligt henne att den med mest utvecklad beräkningsfärdighet blir 
bättre på att finna och lösa matematiska problem (Ahlberg 1992). 

4.3 Styrdokument 
Vi har valt att redovisa vad respektive lands styrdokument säger om problemlösning. 
Enligt oss är en av styrdokumentens huvuduppgifter att föreskriva vad eleverna ska lära 
sig. I förlängningen skulle detta kunna ge genomslag i matematikböckernas innehåll. 
Björklund Boistrup (2006) anser att det självklart är viktigt att läromedlet är av god kva-
litet och stämmer överens med det som står i styrdokumenten. Särskilt med tanke på att 
Johansson (2003) hävdar att läroböcker i matematik används i stor omfattning. Selander 
(2006) menar dock att vid sidan om läroplanen finns det flera andra faktorer som påver-
kar lärobokens och undervisningens innehåll. Dessa kan enligt honom vara ämnestradi-
tioner, uppfattningar inom lärarkåren, intressen, vanor och förväntningar. Detta gör att 
det kan vara svårt att se paralleller mellan läroplan och lärobok. 

Vi har tittat på både den svenska läroplanen, Lpo 94, och den svenska kursplanen i ma-
tematik. Då gällande kursplaner hör ihop med den svenska läroplanen kommer vi att 
fortsättningsvis hänvisa till Lpo 94 oavsett om vi menar läroplan eller kursplan. I Fin-
land motsvaras dessa dokument av läroplanen, Ggl 04, som är mer omfattande och även 
innehåller det som i Sverige kallas för kursplaner. Den finska läroplanen går in mer de-
taljerat i varje ämne och är därför nästan dubbelt så lång. Ggl 04 står för Grunderna för 
läroplanen för den grundläggande utbildningen 2004. 

4.3.1 Lpo 94 

Lpo 94 beskriver i strävansmålen att eleven skall lära sig att formulera, pröva och lösa 
problem. Dessutom är det skolans uppdrag att eleverna skall utveckla sin förmåga att 
lösa problem. Utöver detta nämns inte problemlösning i läroplanen. I kursplanen för 
ämnet matematik finns en mer detaljerad beskrivning av vad eleverna bör kunna. Föl-
jande avsnitt behandlar problemlösning:  

Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i di-
rekt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens uttrycks-
former. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang, ges en matematisk tolkning och 
lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Resultaten skall sedan tolkas och vär-
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deras i förhållande till det ursprungliga sammanhanget. Problem kan också vara relaterade till 
matematik som saknar direkt samband med den konkreta verkligheten. För att framgångsrikt 
kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande aktiviteter och kun-
skaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer. (Skolverket 2000, s.27)  

Detta skulle kunna ses som att den mesta problemlösningen som eleverna möter är verk-
lighetsnära. Många av dessa problem behöver inte heller vara förknippade med matema-
tiken, även om vissa verkliga problem måste lösas med hjälp av ett matematiskt tillvä-
gagångssätt. De problem som finns i matematikböckerna är troligtvis bland de problem 
som inte har en direkt koppling till elevernas vardag. För att lösa sådana problem behö-
ver eleverna en grund som består av matematiska begrepp och metoder. Dessutom be-
höver eleverna för att utveckla sin problemlösande förmåga få ta del av kreativa och 
problemlösande aktiviteter. Vad detta ska bestå i kan diskuteras. Då verkligheten för 
många elever innebär att matematiklektionerna till stor del handlar om att räkna i böck-
erna så bör de ha en utformning som är gynnsam för elevens problemlösningsförmåga. 
Detta skulle kunna innebära att det bör finnas ett stort och varierande utbud av problem 
som bygger på men även utvecklar på elevernas kunskaper. I kursplanen för matematik 
står det att ett av målen som eleverna skall ha uppnått i slutet av det femte skolåret och 
som berör problemlösning är detta:  

Eleven skall ha förvärvat sådana grundläggande kunskaper i matematik som behövs för att 
kunna beskriva och hantera situationer och lösa konkreta problem i elevens närmiljö. (Skolver-
ket 2000, s.28)  

Vilka konkreta problem ställs en 11-åring inför? Problem som innebär att eleven måste 
använda sina matematiska kunskaper skulle kunna begränsas till hantering av de fyra 
räknesätten, en hyfsad tidsuppfattning, grundläggande kunskaper inom mått och mät-
ning samt kunna några enkla geometriska figurer. Dessa kunskaper borde de flesta ma-
tematikböcker kunna erbjuda eleverna. 

Kursplanen nämner också problemlösning i strävansmålen:  

utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och ge-
neralisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande, (Skolverket 
2000, s.26)  

utvecklar sin förmåga att formulera, gestalta och lösa problem med hjälp av matematik, samt 
tolka, jämföra och värdera lösningarna i förhållande till den ursprungliga problemsituationen, 
(Skolverket 2000, s.26)  

I strävansmålen betonas det som är centralt för problemlösning. Egenskaper såsom för-
stå, resonera logiskt, förklara och argumentera samt formulera och lösa problem fram-
hålls som viktiga. Att dessutom kunna tolka, jämföra och värdera lösningar nämns ock-
så i dessa mål. Detta kan kopplas till Pólyas (1990) syn på problemlösning som han 
delar i fyra steg, nämligen 1) förstå problemet, 2) göra upp en plan, 3) genomföra pla-
nen samt 4) undersöka resultatet. I strävansmålen finns alla steg utom steg 2, göra upp 
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en plan, representerade och det är först här som kursplanen mer detaljerat beskriver pro-
blemlösningens essens. I uppnåendemålen har detta hållits på en mer generell nivå. 

4.3.2 Ggl 04 

Den finska läroplanen i matematik, Ggl 04, är innehållsmässigt uppdelad i årskurs 1-2, 
3-5 och 6-9. Varje del innehåller Mål, centralt innehåll och profil för goda kunskaper i 
slutet av årskurserna 2 och 5. I slutet av årskurs 8 finns istället för profil för goda kun-
skaper kriterier för slutbedömning för vitsordet. I dessa kriterier finns många punkter 
som berör problemlösning. Eftersom vi inte tar upp betygskriterierna som finns i den 
svenska kursplanen har vi valt att inte ta upp profil för goda kunskaper i arbetet då de i 
stort sett motsvarar de betygskriterierna. Vi redovisar de avsnitt som finns om problem-
lösning för årskurserna 3-5. Inledningsvis i det avsnitt som berör årskurserna 3-5 finns 
detta att läsa om hur undervisningen bör bedrivas för att främja elevernas förmåga att 
lösa problem.  

Undervisningen skall utveckla ett kreativt och exakt tänkande hos eleven och skall lära eleven 

att hitta och matematisera [sic!] problem och söka lösningar på dem. (Utbildningsstyrelsen 

2004, s.158)  

Läraren bör effektivt utnyttja problem ur vardagen som kan lösas med hjälp av matematiskt 

tänkande eller matematiska metoder. (Utbildningsstyrelsen 2004, s.158)  

Även den svenska kursplanen tar upp detta med vardagliga problem. Skillnaden är att i 
Ggl 04 står det uttryckligen att dessa problem skall lyftas in i matematiken medan den 
svenska kursplanen uttrycker att den matematik eleverna skall kunna bör vara av sådan 
karaktär att de har nytta av den i vardagen. 

Nedanstående mål är det enda som berör problemlösning som skall uppnås av eleven 
under årskurserna 3-5 men det är ett mål som även finns med i årskurserna 6-9.  

lära sig grundläggande räknefärdigheter och lösning av matematiska problem (Utbildningssty-
relsen 2004, s.161)  

Detta motsvarar den svenska kursplanens uppnående mål för årskurs 5. Det som står i 
den båda styrdokumenten är i stort sett detsamma. Ggl 04 uttrycker sig tydligare med 
fokus på vad eleven skall lära sig medan den svenska kursplanen mer uttrycker att ele-
ven skall lära sig sådant som han/hon kan ha nytta av. 

I profilen för goda kunskaper för eleverna i slutet av årskurs 5 nämns problemlösning i 
avsnittet Förmåga att tänka och arbeta. Detta kan ses som strävansmål för årskurs 5 då 
det inte uttryckligen finns några strävansmål utan enbart sådana mål som eleven skall 
uppnå för att kunna mer.   
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Eleven: 

visar att han eller hon förstår matematiska begrepp genom att använda dem i problemlösning 

och mångsidigt presentera dem med hjälpmedel, bilder, symboler, ord, tal eller diagram (Ut-

bildningsstyrelsen 2004, s.162)  

kan presentera matematiska problem i ny form; eleven kan tolka en enkel text, bild eller hän-

delse och kan göra upp en plan för att lösa ett problem (Utbildningsstyrelsen 2004, s.162)  

I dessa citat syns två av Pólyas (1990) steg, nämligen steg 1 och 2. Eleven skall för att 
ha goda kunskaper i matematik kunna tolka eller förstå ett problem samt att kunna göra 
upp en plan för att kunna lösa detta. Möjligtvis kan steg 3 också skönjas även om det 
inte uttryckligen står att eleven skall lösa problemet efter att denne gjort upp sin plan. 
Steg 4 finns inte nämnt i detta skede överhuvudtaget.  

4.4 Lärandeteorier  
I detta forskningsområde redovisar vi två olika perspektiv som utvecklats av psykologer 
under 1900-talet. De tillhör två olika paradigm med skilda utgångspunkter. I behavio-
rismen som tidigare var tongivande inom skolväsendet handlade undervisning om inlär-
ning. Det sociokulturella perspektivet har ett annat synsätt och talar istället om lärande 
då utgångspunkten sker i elevens tidigare erfarenheter. Vi presenterar dem, utifrån hur 
de har påverkat undervisningen, i kronologisk ordning. 

4.4.1 Behaviorism – B. F. Skinner 

Skinner (2006) var en amerikansk psykolog och professor som utvecklade den tidigare 
klassiska betingningen med bl.a. Pavlovs hundar. Resultatet blev operant betingning 
eller så kallad instrumentell inlärning. Med denna metod kunde han dressera duvor till 
att utföra komplicerade handlingar. Metoden går ut på att omedelbart belöna duvorna 
med mat när de gjorde som han ville. På detta sätt byggde han steg för steg ett önskat 
rörelseschema. Den effektivaste förstärkningsformen är dock den intermittenta (oregel-
bundna) förstärkningen. Då förstärkningsbetingelsen tillförs enligt ett oregelbundet och 
oförutsägbart schema. Att belöna eller förstärka önskat beteende är en central del i 
Skinners undervisningsteknologi. Genom att ett beteende förstärks, ökar sannolikheten 
för att de ska upprepas igen. Skinner gick till och med så långt att han konstruerade un-
dervisningsmaskiner, där frågor presenterades för försökspersoner. Frågorna var väl 
strukturerade där del lades till nästa del, från lättare till svårare. Om personen svarade 
rätt kunde denna belönas med godis. På detta sätt kunde inlärningen ske effektivt mena-
de Skinner (Skinner 2006). 

4.4.2 Sociokulturellt perspektiv– L. S. Vygotskij 

Vygotskij (1999) var en rysk psykolog som forskade kring hur barn lär sig. Vad han 
bland annat kom fram till var språkets centrala del. Han menade att genom undervisning 
skulle barnen gå från att behärska vardagliga begrepp till att behärska mer vetenskapliga 
begrepp. De vardagliga begreppen lär sig barnen genom empirisk erfarenhet medan de 
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vetenskapliga begreppen är mer teoretiska. Undervisningen bör därför handla om att få 
dessa begrepp att mötas och här har läraren en viktig roll att spela. Vygotskij (1999) 
menar vidare att undervisningen inte uteslutande kan läggas på en nivå där eleven kan 
lösa uppgifterna själv, denna nivå kallas för aktuell utvecklingszon. En del av undervis-
ningen bör istället läggas på en mer avancerad nivå. Denna skulle istället innehålla upp-
gifter av den typen som eleven klarar att lösa genom att samarbeta med andra elever 
eller med hjälp av handledning.   

Med andra ord är det så att det som barnet idag kan göra i samarbete kommer det imorgon att 

kunna göra självständigt. (Vygotskij 1999, s.333)   

Detta kallas för den proximala utvecklingszonen, det vill säga det som eleven nästan är 
mogen för att arbeta med. Detta arbetssätt skulle vara gynnsamt för barnets utveckling. 
Säljö (2000) menar att:  

Vi har i varje situation möjlighet att ta över och ta till oss- appropriera- kunskaper från våra 

medmänniskor i samspelssituationer. […]  Denna metafor innebär att man inte ser människor 

enbart, eller ens i huvudsak som bärare av ett förråd av kunskaper eller som utrustade med 

kognitiva strukturer. Snarare ser man dem som ständigt på väg att appropriera nya former av 

redskap med stöd av vad de tidigare vet och kan. (Säljö 2000 s.119-120)   

Detta kan tolkas som att det sociala samspelet är viktigt i lärandesituationer. Dessutom 
skulle detta kunna innebära att människan alltid lär sig bemästra nya områden exempel-
vis inom matematiken med hjälp av sina tidigare erfarenheter. Vidare beskriver Säljö 
(2000) vad som är möjligt i den närmaste utvecklingszonen, nämligen att med hjälp av 
en mer kompetent handledare så kan eleven klara av betydligt svårare uppgifter än utan 
denne. Stödet behöver nödvändigtvis inte vara en person, utan kan lika gärna utgöras av 
skriftliga instruktioner i en bok (Säljö 2000).       
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5 Metod 

Vi har genomfört en jämförande litteraturstudie mellan två svenska och två finska ma-
tematikböcker. Vi presenterar böckerna genom att beskriva det intryck som vi fick av 
böckerna och dessutom berätta vem som har skrivit boken och hur författaren har tänkt 
sig att boken skall användas. I själva studien har vi tittat på följande områden:  

 

Struktur – innefattar vilka kapitel som finns i böckerna och vad dessa kapitel in-
nehåller. 

 

Uppgifternas karaktär – här redogörs för de fyra olika typer av uppgifter som vi 
letat efter i böckerna men fokus ligger på de uppgifter som vi anser behandlar 
problemlösning.  

Vi sorterar samtliga uppgifter i matematikböckerna under följande rubriker: 

 

Räkneuppgifter 

 

Benämnda uppgifter 

 

Gruppuppgifter  

 

Problemlösande uppgifter 

Med räkneuppgifter1 menar vi en matematisk uppgift som saknar text, utan enbart består 
av tal som skall lösas genom aritmetiska operationer. Till denna kategori räknar vi ock-
så uppgifter som innebär att eleven skall bestämma storlek på tal som är markerade på 
en tallinje. Uppgifter som enbart består av en figur där eleven skall räkna delar av den-
na, för att bestämma hur stor del av hela figuren som markerats, räknas också till denna 
kategori. Dessa uppgifter är av den typ som bidrar till ett så kallat mekaniskt räknande, 
vilket innebär räknandet blir automatiserat. Som exempel kan nämnas att kunna multi-
plikationstabellen utantill.   

Benämnda uppgifter2 är enligt vår definition textuppgifter som innehåller ett antal kända 
fakta och ett okänt svar som efterfrågas. Eleven ska använda de kända fakta och med 
hjälp av något av de fyra räknesätten hitta det okända. Ibland kräver uppgifterna att ele-
ven måste utföra flera räkneoperationer för att få fram det okända svaret. Det som är 
viktigt för vår definition är att i dessa uppgifter så bör det vara uppenbart för en elev i 
årskurs fem vilket räknesätt som skall användas och vilken lösningsmetod som är till-
ämbar.  

De uppgifter som vi har räknat som gruppuppgifter är de som läromedelsförfattarna på 
ett tydligt sätt uttalat skall lösas av fler än en person.  

Problemlösande uppgifter3 är enligt vår definition uppgifter som oftast består av text-
uppgifter men ibland även räkneuppgifter. För att vi ska räkna en sådan uppgift som en 

                                                

 

1 Se Bilaga 1. 

2 Se Bilaga 1. 

3 Se Bilaga 2. 
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problemlösande uppgift måste den innehålla minst ett av följande kriterium. Det första 
kriteriet bygger på Björkqvists (2001) syn på problem medan kriterierna två till och med 
fyra är baserade på vad Bremler (2003) skriver i sin licentiatuppsats angående problem.  

1. Det är inte tydligt vilken lösningsmetod som skall tillämpas.  

2. Uppgiften kan lösas på flera sätt.  

3. Uppgiften har flera olika lösningar.  

4. Eleven skall göra egna problem. Detta kan t ex bestå i att eleven gör en räkne-
händelse till en uträkning. 

När vi kontrollerade antalet uppgifter i matematikböckerna utgick vi från följande mall: 

För samtliga typer av uppgifter redovisas varje del i uppgiften var för sig. Det vill säga 
om en uppgift består av t ex a, b och c, innebär det att vi har räknat den som tre uppgif-
ter. 

5.1 Urval 
Vi har valt att begränsa vår granskning till årskurs 5. Eftersom vi inte haft tillgång till 
försäljningsstatistik eller relevanta siffror på vilka böcker som faktiskt är vanligast i de 
svenska skolorna har vi gjort ett urval utifrån egna erfarenheter. De böcker som grans-
kas är Mattestegen B Höst Steg 5-8 (2002), Mattestegen B Vår Steg 5-8 (2003), Matte-
boken 5A (1997) och Matteboken 5B (1997) från förlagen Natur och Kultur respektive 
Bonniers. Vi valde dessa böcker då vi har sett att de har använts under vår verksamhets-
förlagda utbildning. Från de finska förlagen granskade vi Tänk och Räkna 5a (2002) 
och Tänk och Räkna 5b (2003) som ges ut av Söderströms & Co samt Min matematik 5 
(2007) som ges ut av Schildts förlag.  Dessa var de enda finska matematikböckerna som 
vi kunde finna på svenska. Då den svenska kursplanen är det instrument som specifikt 
tar upp målen i matematik och därför motsvarar den finska läroplanen varför vi har valt 
att studera dessa i vår jämförelse.   

5.2 Genomförande 
Vi har granskat och jämfört de finska böckerna mot de svenska matematikböckerna men 
en jämförelse har även gjorts inom respektive lands litteratur. Vi har också undersökt i 
vilken grad matematikböckerna i respektive land svarar upp mot målen som behandlar 
problemlösning i kursplanen i Sverige respektive mot läroplanen i Finland. Dessutom 
har vi gjort en analys efter spår av lärandeteorierna som beskrivits tidigare.    
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6 Resultat och resultatanalys 

Här presenteras resultatet och analysen av granskningen. För att besvara våra forsk-
ningsfrågor inleds detta kapitel med en översiktlig beskrivning av hur matematikböck-
erna är utformade. Därefter beskrivs vilka typer av uppgifter som finns i böckerna innan 
fokus riktas mot de problemlösande uppgifterna. Sedan jämförs matematikböckerna mot 
respektive läroplan och slutligen analyseras spår av lärandeteorierna i böckerna. 

6.1 Matematikböckernas innehåll 
Detta avsnitt innehåller en kort introduktion där författarna, grundläggande arbetssätt 
och dispositionen i böckerna redovisas. Därefter presenteras strukturen i respektive ma-
tematikbok. Med struktur menas förutom kapitelindelning även en djupare genomgång 
av hur matematikböckerna förväntas användas. Slutligen redovisas det totala antalet 
uppgifter i böckerna. 

6.1.1 Introduktion av matematikböckerna 

6.1.1.1 Matteboken (SE) 

Matteboken 5A och 5B, en för varje termin, är skriven av Birgitta Rockström. Böckerna 
innehåller fem kapitel vardera. Uppgifterna skall skrivas av och lösas i ett separat räk-
nehäfte. Sidorna i boken är väldisponerade och är färgfattiga. Illustrationer med infor-
mation till uppgifterna finns i boken, medan de oftast fungerar som ren utsmyckning. 
Boken innehåller några få fotografier. 

6.1.1.2 Mattestegen (SE) 

Mattestegen B, steg 5-8 är skriven av Inger Backström och Kurt Rosengren och är upp-
delad i två böcker, en för varje termin. Böckerna innehåller tre teman vardera. Uppgif-
terna skall skrivas av och lösas i ett separat räknehäfte. Sidorna i boken är väldisponera-
de och är inte så färgglada, illustrationer till uppgifterna finns på de flesta sidorna. Il-
lustrationerna innehåller ofta nödvändig information för att eleven skall kunna lösa 
uppgiften. Andra gånger har illustrationerna endast en dekorativ funktion. Boken saknar 
fotografier. 

6.1.1.3 Min matematik (FI) 

Min matematik 5 är skriven av Asikainen m.fl. men det är Synnöve Törnroos och Kers-
tin Westerlund som har skrivit förordet. Min matematik innehåller nio kapitel och det är 
meningen att alla uppgifterna ska räknas i ett separat häfte. Sedan finns en tänkt arbets-
gång där eleverna förväntas räkna tre sidor varje lektion. De två första sidorna är bas-
uppgifter som alla ska räkna och på tredje sidan finns tilläggsuppgifter som är frivilliga. 
I varje kapitel i boken finns ett avsnitt som heter Mera matematik där det är meningen 
att eleverna ska träna sin slutledningsförmåga och det logiska tänkandet. Boken ger ett 
kompakt och plottrigt intryck. Trots detta ser den trevlig ut eftersom det är många bilder 
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och fotografier i boken vilket också gör den färggrann. Dessa illustrationer är dock ofta 
enbart dekorationer i boken. 

6.1.1.4 Tänk och Räkna (FI) 

Boken som riktar sig till årskurs fem är skriven av Lisen Hägglund och består av två 
delar 5a och 5b. Dessa delar innehåller fyra respektive fem kapitel. Enligt författaren 
skall den som använder sig av boken inte räkna alla uppgifter utan framhåller att det är 
förståelsen som är viktig. I Tänk och Räkna får eleven till stor del skriva direkt i boken 
men det finns även några uppgifter som ska räknas i ett arbetshäfte. Boken ger, till följd 
av att eleverna skall skriva i den, ett relativt luftigt intryck. Den har bilder eller illustra-
tioner på varje uppslag som ger boken ett trevligt intryck om än inte färgglatt. Illustra-
tionerna innehåller relativt ofta information som är relevant för lösandet av uppgifterna i 
boken. 

6.1.2 Matematikböckernas struktur  

6.1.2.1 Matteboken (SE) 

Varje bok innehåller fem kapitel. Boken som är avsedd för höstterminen 5a rymmer: 

1. Problemlösning och räknefärdigheter samt Volym 

2. Skala, förminskning och förstoring 

3. Area och omkrets 

4. Tal i bråkform 

5. På egen hand samt med miniräknare 

Vårterminens bok 5b har följande kapitelindelning: 

6. Vikt och vägning samt tal i decimalform 

7. Negativa tal och temperatur 

8. Hundradelar och tusendelar 

9. Tabeller och diagram samt medelvärde 

10. På egen hand 

Kapitlen innehåller gemensamma uppgifter som räknas muntligt, både muntligt och 
skriftligt samt bara skriftligt. Det finns även uppgifter som är till för de elever som räk-
nar lite fortare än sina kamrater. Dessa olika kategorier är märkta med en färgkod som 
är lätt att följa. Varje nytt moment presenteras genom ett förevisande exempel, detta 
förklarar hur eleven skall gå till väga vid lösandet av de följande uppgifterna. Därefter 
följer uppgifter för enskild räkning som avslutas med en diagnos. Sedan kommer ett 
kort avsnitt med överslagräkning. Läraren bestämmer sedan utifrån diagnosen vilka av 
de efterföljande A- och B-uppgifterna som eleven skall räkna. A- uppgifterna motsvarar 
läroplanens uppnåendemål medan B- uppgifterna är fördjupningsuppgifter. Sedan görs 
en efterdiagnos, i boken kallad kontrolluppgifter. Efter det följer en kluring samt C-
uppgifter för de elever som behöver lite extra utmaningar och kapitlet avslutas med 
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gruppuppgifter. Kapitel fem och tio innehåller både gemensamma och individuella upp-
gifter, dock saknar kapitlet muntliga uppgifter.  

6.1.2.2 Mattestegen (SE)  

Varje bok innehåller tre teman. Höstterminens har följande temaindelning: 

1. Addition och subtraktion 

2. Multiplikation och division 

3. Statistik 

Vårterminens bok rymmer följande teman: 

4. Bråk och procent 

5. Geometri 

6. Mått och mätning 

Varje nytt avsnitt presenteras med ett förvisande exempel som på ett tydligt sätt förkla-
rar hur kommande uppgifter skall lösas. Läromedlet strävar efter att vara individanpas-
sat då grundidén med Mattestegen är att ingen ska behöva arbeta med något som är var-
ken för lätt eller för svårt. Därför är boken uppdelad i fyra olika steg, där stegen går från 
lättare till svårare. Eleven uppmuntras att använda sig av huvudräkning för att främja 
förståelsen. Uppgifterna är verklighetsanknutna och en stor del, är enligt författarna, 
benämnda och öppna uppgifter. Klassen arbetar samtidigt med samma kapitel, fast kan-
ske på olika steg i boken. Antalet uppgifter är som figur 1 visar något färre och förfat-
tarna menar att eleven inte ska behöva räkna en stor mängd uppgifter som den redan 
behärskar. Slutligen är det författarnas önskan att ingen elev skall behöva vänta in sina 
kamrater eller behöva gå för fort fram. Alla skall få räkna i sin egen takt.  

6.1.2.3 Min matematik (FI) 

Inget av bokens nio kapitel har något övergripande namn som indikerar vad kapitlet ska 
handla om. De heter helt enkelt kapitel 1, kapitel 2 och så vidare, vilket gör att det inte 
står vilket kapitel som eleven arbetar med. Alla avsnitt som behandlar samma matema-
tiska område är dock markerade med en specifik färg som täcker den översta centime-
tern på bokens sidor. För att kunna jämföra böckerna har vi valt att beskriva vad kapit-
len innehåller genom att namnge dem efter vilket matematiskt område de behandlar. 
Boken innehåller följande kapitel: 

Kapitel 1. De fyra räknesätten 

Kapitel 2. Bråk 

Kapitel 3. Decimaltal och procent 

Kapitel 4. Längd, massa, och mätning 

Kapitel 5. Stora tal och ekvationer 

Kapitel 6. Geometri 

Kapitel 7. Potenser och geometri 
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Kapitel 8. Statistik 

Kapitel 9. Repetition 

Varje kapitel är indelat i ett antal avsnitt där det kortaste kapitlet består av sex avsnitt 
och det längsta kapitlet av sjutton avsnitt. Varje avsnitt har en ny rubrik och består alltid 
av tre sidor som ska behandlas under ett lektionstillfälle. I början på varje avsnitt finns 
en blå ruta som förklarar för eleven hur denne ska göra. Eleverna ska efter det räkna två 
sidor med basuppgifter och en sida med tilläggsuppgifter. Under uppgifterna på många 
av sidorna finns något som författarna kallar för balken. I balken finns flera tal. Dessa 
tal är svar till uppgifterna på sidan och för att göra det lite svårare för eleverna att direkt 
koppla ihop en uppgift med ett svar finns det ett svar mer än vad det finns uppgifter. Det 
sista avsnittet i varje ämnesområde heter Kan du det här? Avsnittet består av en sida 
och kan ses som en diagnos för att fastställa vad eleverna behöver öva på. Efter detta 
avsnitt får eleven själv avgöra på vilken nivå de ligger, A – Jag behöver öva mera, B- 
Jag kan det här ganska bra eller C – Jag kan det här bra. Sedan avslutas varje ämnesom-
råde med repetitionsuppgifter som då finns i de tre olika nivåerna och där eleven väljer 
vilken nivå på repetitionsuppgifterna som de bör göra. Dessutom finns i samband med 
repetitionsuppgifterna en sammanfattning av kapitlet. 

6.1.2.4 Tänk och Räkna (FI) 

Tänk och Räkna 5a är den bok som är tänkt att användas på höstterminen och innehåller 
följande fyra kapitel i tur och ordning: 

1. I talens värld 

2. Våra räknemetoder 

3. Decimaltal 

4. Längd och massa 

Tänk och Räkna 5b är den bok som är tänkt att användas på vårtterminen och innehåller 
följande fem kapitel i tur och ordning: 

1. Mätning och statistik 

2. Geometri 

3. Bråk 

4. Procent 

5. Repetition 

Varje kapitel i böckerna börjar med en helsida som består av text och information om 
vad kapitlet innehåller och vad eleverna förväntas lära sig. Avsnitten i kapitlen börjar 
ofta med en gruppuppgift innan eleverna ska arbeta själva. Efter det kommer bokens 
grunduppgifter varav de flesta uppgifterna ska lösas direkt i boken. Det finns även lik-
nande uppgifter som ska göras i ett separat häfte, dessa uppgifter är markerade med en 
färgad cirkel. Sedan har författaren valt att markera vad hon anser vara lite mer krävan-
de uppgifter med en skattkista. Varje kapitel avslutas med ett projekt, ett spel, en utvär-
dering och fördjupningsuppgifter. I 5a så är temat för projekten detsamma i alla kapitel, 
nämligen geometri. I 5b varierar temat för projektet från kapitel till kapitel. Fördjup-
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ningsuppgifterna har samma upplägg i alla kapitel. De består av Räknestigen, Formöv-
ning, Läs och räkna samt Problemlösning. Eleverna kan här välja vad de tycker att de 
behöver öva på. Räknestigen är uppgifter som enbart bidrar till mekanisk räkning. I 
formövning får eleverna öva på geometri. Läs och räkna består av benämnda uppgifter 
och problemlösning är enligt författaren av den karaktären att de övar elevens logiska 
tänkande. Längst bak i båda böckerna finns också ett antal extrauppgifter där elever som 
vill träna mer mekanisk räkning kan göra det. Dessa uppgifter har dock inte analyserats 
i detta arbete. Böckerna innehåller facit så att eleverna själva kan rätta sina svar. 

6.1.3 Antal uppgifter i matematikböckerna 

Totalt antal uppgifter
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Figur 1. Jämförelse av det totala antalet uppgifter i matematikböckerna.  

Det totala antalet uppgifter i böckerna skiljer sig markant. Matteboken och Min matema-
tik har ungefär lika många uppgifter, 3280 respektive 3387 uppgifter. Tänk och Räkna 
har något färre, 2801 uppgifter, och Mattestegen har betydligt färre uppgifter med sina 
2170. Detta beror på att de två senare matematikböckerna har övningsuppgifter som inte 
är redovisade i denna studie. I Tänk och Räkna finns dessa uppgifter längst bak i boken i 
ett avsnitt som kallas för Träna och som inte ingår i kapitelindelningen. Mattestegen har 
istället lyft ut sina övningsuppgifter till arbetsblad som finns i en separat lärarpärm.  

6.1.4 Analys av matematikböckernas innehåll 

De olika matematikböckernas utformning kontra deras totala antal uppgifter återspeglas 
i böckernas siddisposition. Min matematik som har flest uppgifter samtidigt som den är 
den minsta boken ytmässigt gör att den av oss upplevs som väldigt kompakt, vilket gör 
att den ger ett rörigt intryck. Detta skulle enligt Lundgren (2002) kunna göra att eleven 
får en negativ uppfattning av boken oavsett dess innehåll.  I jämförelse med Matteboken 
som innehåller ett antal uppgifter som i stort sett motsvarar Min matematik så ger den 
inte ett lika rörigt intryck. Detta skulle kunna förklaras med det faktum att Matteboken 
inte innehåller särskilt många bilder eller figurer som färgsätter boken. Trots detta tyck-
er vi att Min matematik ger ett trevligare intryck med sina färgglada sidor än Mattebo-
ken som är relativt färglös i jämförelse. Mattestegen och Tänk och Räkna är de böcker 
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som innehåller minst antal uppgifter totalt sett. Mattestegen har färst4 antal uppgifter 
och Tänk och Räkna är den största boken ytmässigt sett. Detta i sin tur gör att de av oss 
upplevs som luftiga i sin utformning. Tänk och Räkna har dessutom plats för eleven att 
skriva direkt i boken vilket bidrar till detta intryck ytterligare. Selander (2006) anser att 
bilder i läroböcker bör vara en kunskapskälla och inte bara vara där som dekoration. I 
detta avseende framstår framförallt Mattestegen men även Tänk och Räkna som de 
böcker som bäst stämmer överens med hans åsikt. Detta eftersom de har fler illustratio-
ner som är förknippade med uppgifterna i böckerna än Min matematik och Matteboken. 
Deras bilder är oftast enbart dekorativa.  

I denna analys görs ingen koppling till de olika läroplanerna utan detta redogörs i ett 
eget avsnitt på s.30. 

6.2 Uppgiftstyper i matematikböckerna 
I detta avsnitt redogörs för vilka typer av uppgifter och hur många av dessa som finns i 
de olika matematikböckerna. Redogörelsen sker dels räknat i antal uppgifter men även 
hur stor del, i procent, av de olika uppgifterna som finns.  

6.2.1 Uppgiftsfördelning 

Fördelning av uppgiftstyper 
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Figur 2. Fördelning av olika uppgiftstyper i matematikböckerna.  

Vid en analys av uppgifterna i matematikböckerna syns det att de skiljer sig markant 
böckerna emellan. Svenska Matteboken och finska Min matematik har nästan lika 
många räkneuppgifter. De två har många fler räkneuppgifter i jämförelse med de två 
andra böckerna. När det gäller benämnda uppgifter så liknar de två svenska böckerna 
varandra vad det gäller antal och detta gäller även de två finska böckerna. De finska 
böckerna har i denna kategori betydligt fler uppgifter än de svenska. Skillnaden på 
                                                

 

4 Superlativformen av få, enligt Svenska akademiens ordlista (SAOL), 2006  
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gruppuppgifter är inte så stor mellan böckerna med undantag för Tänk och Räkna som 
har överlägset flest sådana uppgifter. Matteboken har det lägsta antalet problemlösande 
uppgifter enligt vår definition med sina 41 problem. Mattestegen har 104 problem, Min 
matematik 178 problem och Tänk och Räkna har flest problem med sina 188.  

I alla fyra matematikböckerna dominerar antalet räkneuppgifter stort men i samman-
ställningen av uppgiftstyper syns också skillnader i antalet problem och gruppuppgifter.   

 

Matteboken 
(SE) 

Mattestegen 
(SE) 

Min Matematik 
(FI) 

Tänk och Räkna 
(FI) 

Räkneuppgifter 74 % 60 % 66 % 58 % 

Benämnda  24 % 34 % 27 % 32 % 

Grupp 0,6 % 1,4 % 1,2 % 3,2 % 
Problemlösande  1,3 % 4,7 % 5,3 % 6,8 % 

Tabell 1. Procentuell fördelning av uppgifter i matematikböckerna  

När det gäller räkneuppgifter i böckerna har Matteboken flest uppgifter procentuellt sett. 
Sedan kommer Min matematik följt av Mattestegen. Tänk och Räkna har den lägsta an-
delen räkneuppgifter.  

De benämnda uppgifterna är den näst största uppgiftskategorin i alla de granskade 
böckerna. Även de flesta av de problemlösande uppgifterna i böckerna är benämnda 
men de redovisas för sig och ingår inte i benämnda uppgifter. Procentuellt sett har Mat-
testegen flest benämnda uppgifter. Sedan följer i tur och ordning Tänk och Räkna, Min 
matematik och slutligen Matteboken som har minst andel benämnda uppgifter 

Gruppuppgifterna utgör en liten del av det totala antalet uppgifter i alla de granskade 
matematikböckerna. Tänk och Räkna har i jämförelse med övriga böcker ett stort antal 
gruppuppgifter. I jämförelse med Mattestegen och Min matematik, som är likvärdiga 
här, har den drygt dubbelt så stor andel gruppuppgifter. Matteboken har den lägsta ande-
len sådana uppgifter.  

Av informationen i figur 2 och tabell 1 framgår det att Matteboken även har en jämfö-
relsevis liten andel problemuppgifter. Det är också tydligt att de två finska matematik-
böckerna har fler problemuppgifter till antalet men procentuellt sett så skiljer de sig inte 
så mycket i förhållande till Mattestegen.  

6.2.2 Analys av uppgiftsfördelning 

6.2.2.1 Räkneuppgifter 

Matteboken och Min matematik har överlägset flest uppgifter. I det totala antalet uppgif-
ter så är det antalet räkneuppgifter som utgör den egentliga skillnaden mellan böckerna. 
Detta har sin förklaring i att deras räkneuppgifter ofta består av a-h medan räkneuppgif-
terna i Mattestegen och Tänk och Räkna sällan har fler uppgifter än a-c. Enligt Riesbeck 
(2000) kan problemlösning ses ur ett behavioristiskt perspektiv. Då måste eleverna ge-
nom drill lära sig aritmetiska operationer som därefter kan användas när de löser mate-
matiska problem. Detta skulle kunna innebära att fler räkneuppgifter gör att eleven är 
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bättre förberedda för problemlösning. Ahlberg (1992) är dock av en annan åsikt och 
menar att färdighetsträning i aritmetik inte automatiskt innebär att eleven blir en bättre 
problemlösare.  

6.2.2.2 Benämnda uppgifter 

Dessa uppgifter är näst efter räkneuppgifterna de vanligaste förekommande i alla de 
granskade matematikböckerna. Detta bekräftas också av Ahlberg (1992) som menar att 
eleverna ofta möter denna typ av uppgifter i matematikböckerna.  De båda svenska 
böckerna har betydligt färre benämnda uppgifter än de finska. Mellan Min matematik 
som har flest benämnda uppgifter och Mattestegen som minst antal skiljer det så mycket 
som 26 %. Ser vi sedan till hur de benämnda uppgifterna ser ut så kan vi konstatera att 
de svenska böckernas uppgifter liknar varandra. I dessa böcker är texterna till uppgifter-
na ofta långa och de handlar inte sällan om fiktiva personer. De finska böckernas upp-
gifter skiljer sig från de svenska men även från varandra. I Tänk och Räkna är dessa 
uppgifter mycket kortfattade i jämförelse med alla böckerna som studerats. Det handlar 
ofta om uppgifter som består av ett par korta meningar eller en mening till en tillhöran-
de bild. Att textmängden är så begränsad i jämförelse skulle kunna vara positivt utifrån 
Malmer (1984) som menar att elever oftare misslyckas i matematik på grund av brister i 
språklig förmåga snarare än bristande matematikkunskaper. Tänk och Räknas korta 
formuleringar bör inte vålla dessa problem. I Min matematik är det liksom i de svenska 
böckerna långa texter till uppgifterna. Det är även i denna bok många uppgifter som 
handlar om fiktiva personer. Den innehåller dock oftare uppgifter som har en starkare 
verklighetsanknytning än vi kan se i övriga böcker. Dessutom innehåller Min matematik 
fler uppgifter än övriga böcker där eleven måste göra uträkningar i flera steg för att 
komma fram till lösningen.  

6.2.2.3 Gruppuppgifter 

En bok som har många gruppuppgifter borde sannolikt erbjuda fler tillfällen då eleverna 
kan samspela med varandra. Enligt Säljö (2000) är det samspelsituationer som möjlig-
gör för eleverna att utbyta och lära av varandras erfarenheter. Matteboken har minst 
antal gruppuppgifter. Dessa uppgifter avslutar varje kapitel. De är vad vi tidigare har 
definierat som benämnda uppgifter förutom två uppgifter som är olika tärningsspel. Ett 
par av Mattebokens gruppuppgifter har dessutom kvaliteter som gör att de skulle kunna 
benämnas som problemlösande. I Mattestegen finns det fyra avsnitt där det finns grupp-
uppgifter som består av flera steg. Dessa finns i följande teman addition och subtrak-
tion, mått och mätning samt två uppgifter i geometriavsnittet som vi antar skall hjälpa 
eleven att befästa de kunskaper som avsnittet innan har handlat om. Gruppuppgifterna 
är oftast av praktisk karaktär. I den finska boken Min matematik återfinns alla grupp-
uppgifter i avsnitten Mera matematik som finns mitt i varje kapitel. Dessa gruppuppgif-
ter är alltid någon typ av spel. Karaktären på spelen återspeglas alltid i vad eleven precis 
har arbetat med. I Tänk och Räkna finns det två olika typer av gruppuppgifter. Den typ 
som det finns flest av är sådana som inleder ett nytt avsnitt i kapitlen. Dessa finns istäl-
let för förevisande exempel där eleven får hjälp med att förstå hur de ska gå tillväga i 
kommande uppgifter. Den andra typen består av spel i slutet av kapitlen som eleverna 
får göra innan de utvärderar sitt lärande i det aktuella kapitlet. Utifrån analysen av ma-
tematikböckerna kan det konstateras att de båda finska böckerna har fler gruppuppgifter 
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och då i synnerhet Tänk och Räkna. Utifrån Säljö (2000) skulle detta kunna innebära att 
de finska eleverna får större möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra. 

6.2.2.4 Problemlösande uppgifter 

Antalet problemuppgifter skiljer sig ganska mycket i de olika böckerna. Med vår defini-
tion av ett problem så syns det tydligt att de finska böckerna har fler problem än de 
svenska. Matteboken har väldigt få problem då endast en dryg procent av alla bokens 
uppgifter är av problemlösande karaktär. De tre andra böckerna har från ungefär fem 
procent till knappa sju procent vilket är betydligt mer än Matteboken. Sett till det faktis-
ka antalet problem så finns det klart fler problem i de finska böckerna. Ahlberg (1992) 
har en annan definition av problem än den som används här, där alla benämnda uppgif-
ter är en typ av problem. Även om ett problem skulle definieras enligt Ahlberg (1992) 
syns det tydligt skillnader mellan matematikböckerna. Matteboken har sammanlagt 839 
benämnda uppgifter och problem utifrån den definition som används i detta arbete. Mat-
testegen har 834 sådana uppgifter, Min matematik 1101 uppgifter som innefattas av de 
båda kategorierna och Tänk och Räkna har 1094 uppgifter. Detta innebär att den bok 
som har flest uppgifter som faller inom Ahlbergs (1992) definition av ett problem har 
drygt 30 % fler problem än den matematikbok som har färst sådana problem. Då Jo-
hansson (2003) samt Dahlström, Stenmark och Lahtinen (2003) menar att läroboken i 
matematik har en central roll i undervisningen både i Sverige och i Finland så skulle 
detta kunna innebära att en stor del av den matematik som eleverna möter uteslutande 
finns i läroboken. Dessutom menar Ahlberg (1992) att eleven för att bli en god problem-
lösare måste lösa ett stort antal problem. Detta skulle i sådana fall kunna innebära att en 
bok med många problem ger eleven bättre förutsättningar att bli en bra problemlösare 
än en bok med färre problem. Det skulle till och med vara så att en matematikbok med 
många problemlösande uppgifter är en förutsättning för att eleven skall kunna bli en god 
problemlösare. Ahlberg (1992) pekar dock på ytterliggare en faktor som förbereder ele-
ven för att bli en god problemlösare, nämligen tiden. Eleven måste ägna mycket tid åt 
problemlösning. Detta tolkar vi som att problemen bör vara utformade så att eleven 
verkligen måste fundera på hur denne skall gå tillväga.     

6.3 Problemlösande uppgifter 

6.3.1 Problemtyper i matematikböckerna 

Utifrån våra kriterier finns det fyra olika problemtyper i matematikböckerna. Sedan är 
det möjligt för ett problem att utgöra en kombination av två eller flera problemtyper. 
Resultaten redovisas var bok för sig i diagram för att det ska bli överskådligt. 
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6.3.1.1 Matteboken (SE) 
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Figur 3. Fördelning av olika typer av problem i Matteboken.  

Utav Mattebokens 41 problemlösande uppgifter så är det flesta av den karaktären att 
tillvägagångssättet inte är tydligt för den som skall lösa problemen. De problem som 
kan lösas på flera olika sätt är relativt få då de till antalet finns sex sådana i boken. Pro-
blemen som har flera lösningar är endast två. Betydligt fler är av den typen där eleven 
skall hitta på en räknehändelse till en given räkneuppgift. I Matteboken finns dessutom 
tre uppgifter som kombinerar två olika kategorier vilket även det är ett litet antal.  

6.3.1.2 Mattestegen (SE) 
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Figur 4. Fördelning av olika typer av problem i Mattestegen  

De flesta problem i Mattestegen är sådana som innebär att det inte finns någon given 
lösningsmetod. Den näst största problemtypen i boken är den som kan lösas på flera 
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olika sätt, medan betydligt färre av problemen har flera olika lösningar. I Mattestegen 
finns inga uppgifter där eleven själv ska konstruera problem. Däremot finns det 28 pro-
blem som kombinerar två eller flera av de olika problemtyperna i ett och samma pro-
blem.   

6.3.1.3 Min matematik (FI) 
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Figur 5. Fördelning av olika typer av problem i Min matematik. 

I Min matematik är problemen som innebär att lösningsmetoden är otydlig en betydande 
del av alla problem i boken. Dessa problem är utformade på många olika sätt men vissa 
problem återkommer relativt ofta med den skillnaden att orden skiljer sig från tidigare 
problem. Minst antal problem i boken består av dem som uppenbart kan lösas på flera 
olika sätt. En hel del av bokens problem har däremot mer än en lösning. En liten del av 
problemen i boken är av sådan karaktär att eleven själv ska konstruera ett problem. I 
boken finns också 21 problem som är en kombination av flera olika problemtyper.   
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6.3.1.4 Tänk och Räkna (FI) 
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Figur 6. Fördelning av olika typer av problem i Tänk och Räkna.  

Problemen i boken är av varierande karaktär även om många problem är sådana att de 
inte är klart på vilket sätt som eleven skall gå tillväga för att lösa problemet. I diagram-
met syns också att det finns 44 problem som kan lösas på flera sätt. Detta är ett stort 
antal vid en jämförelse med övriga böcker i studien. Även antalet problem som det finns 
flera svarsmöjligheter är relativt många då 17 av problemen har flera lösningar. Sedan 
finns det 22 problem i boken där eleven skall konstruera egna uppgifter. De flesta av 
dessa är sådana att eleven skall skriva en räknehändelse till en given uträkning. 

6.3.2 Problemens position i matematikböckerna 

Här redovisas spridningen av problemen i matematikböckerna. Detta innefattar både i 
vilket kapitel samt på vilken matematisknivå i boken som problemen befinner sig. 

6.3.2.1 Matteboken (SE) 

Problemen är jämt fördelade i kapitlen med undantag av det avslutande kapitlet, På egen 
hand, i Matteboken 5b. I detta kapitel återfinns fler problem än i övriga kapitel.  

Problemen i boken finns oftast i avsnitt som ska vara lite svårare. 25 problem återfinns 
antingen i A-, B-, C-uppgifterna eller bland kluringarna i boken. C-uppgifterna är i hu-
vudsak till för dem som räknar lite fortare och därmed hinner med dessa. På A- och B-
uppgifterna finns det sammanlagt sju problem och dessa är uppgifter som lärarna be-
stämmer om eleven skall räkna eller inte beroende på hur denne presterat på en tidigare 
diagnos. Av de tre sista problemen återfinns 15 problem i gemensamt arbete som alla 
räknar och ett problem i ett avsnitt med överslagsräkning.  

 

Gemensamt arbete har 15 problem  

 

Överslagsräkning har1 problem 

 

A-uppgifter har 2 problem 
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B-uppgifterna har 5 problem  

 
Kluringen har 7 problem 

 
C-uppgifterna har 11 problem 

6.3.2.2 Mattestegen (SE) 

Fördelningen av problemen är ojämnt fördelade i bokens teman. Det finns flest problem 
i avsnittet som berör geometri där nära 60 % utav Mattestegens totala antal problem 
återfinns. I övrigt är problemen jämnt fördelade i bokens teman med undantag för av-
snittet om statistik, som enbart har ett problem.   

Mattestegen är indelad i olika steg från steg 5 till 8. Eleverna ska sedan ha möjlighet att 
få arbeta på sin nivå vilket innebär att de inte behöver arbeta i alla steg inom varje äm-
nesområde. Problemfördelning i dessa steg är sådan att steg 5 totalt i hela boken inne-
håller 50 problem eller 49 % av bokens problem. Steg 6 innehåller 18 problem vilket är 
17 % av det totala antalet problem, steg 7 innehåller 31 problem eller 30 % och steg 8 
har 5 problem vilket motsvarar 5 % av bokens alla problem. Här syns en tydlig övervikt 
av problem i bokens enklare steg vilket skulle kunna innebära att de elever som kommit 
längre i sin matematiska utveckling inte får lösa lika många problem.  

 

Steg 5 har 50 problem  

 

Steg 6 har 18 problem  

 

Steg 7 har 31 problem  

 

Steg 8 har 5 problem  

6.3.2.3 Min Matematik (FI) 

Det finns relativt många problem genom hela boken men problemen är ändå ojämnt 
fördelade över kapitlen. Kapitel 5, Stora tal och ekvationer, är det kapitel som har flest 
andel problem men detta är inte det enda problemtäta kapitlet i boken. Hela 74 % av 
bokens alla problem återfinns i de fyra kapitlen 3, 5, 6 och 7.  

Min matematik är upplagd så att alla elever ska räkna två sidor med grundläggande upp-
gifter. Sedan är det frivilligt att räkna den tredje sidan med tilläggsuppgifter där uppgif-
terna är mer komplicerade än på de två första sidorna. Dessa tre sidor utgör tillsammans 
ett lektionstillfälle och det är också möjligt att många inte hinner räkna mer än de två 
första sidorna om man följer bokens upplägg. Vid en närmare granskning av fördelning-
en av problemen syns att 134 av dem finns på sidorna med tilläggsuppgifter och 30 pro-
blem återfinns i avsnittet mera matematik. Då återstår 14 problem som finns bland de 
grundläggande uppgifterna.  

 

Grunduppgifterna har 14 problem  

 

Tilläggsuppgifterna har 134 problem 

 

Mera matematik har 30 problem 
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6.3.2.4 Tänk och Räkna (FI)  

Antalet problem i de olika kapitlen varierar stort. Geometri och Våra räknemetoder, 
med andra ord de fyra räknesätten, har flest problem. Till antalet finns det 45 respektive 
49 problem i dessa kapitel vilket får anses vara många. Även kapitlen Bråk, Längd och 
massa samt kapitlet om decimaltal innehåller ett stort antal problem utifrån resultaten i 
vår studie. 

De flesta uppgifterna i boken är sådana som alla skall räkna och som vi kallar för 
grunduppgifter. Bland dessa uppgifter återfinns 97 av bokens problem. Sedan finns det 
20 problem i bokens mer krävande uppgifter, vilket är många av dem rent procentuellt 
sett då det endast finns totalt 48 krävande uppgifter. I fördjupningsuppgifterna där ele-
ven får välja vilka uppgifter som skall göras finns hela 60 problem och i de olika pro-
jektarbetena som finns i boken finns de sista 11 problemen. 

 

Grunduppgifterna har 97 problem 

 

Krävandeuppgifter har 20 problem 

 

Fördjupningsuppgifterna har 60 problem 

 

Projektuppgifterna har 11 problem 

6.3.3 Analys av problemlösande uppgifter  

Tabell 2. Fördelning av problemtyper i matematikböckerna 

Det är tydligt att problemen i matematikböckerna oftast är av det slaget som Björkqvist 
(2001) definierar som ett problem det vill säga att den tillämpbara lösningsmetoden är 
dold. Enligt den definitionen är det Min matematik som innehåller flest problem efter-
som problemen i den boken övervägande finns i denna kategori. I Min matematik är 
variationen på problemens innehåll relativt stor i jämförelse med de andra böckerna. 
Denna variation syns inte i tabell 2 som endast redovisar böckernas olika problemtyper. 
Problemen i boken har också generellt sett en högre svårighetsgrad än problemen i övri-
ga böcker vilket inte heller syns i figuren. Detta beror bland annat på att en betydande 
del av bokens alla problemen finns i tilläggsuppgifterna. Det innebär att de elever som 
räknar långsamt inte kommer att möta särskilt många problem. Något som också gör 

 

Otydlig lös-
ningsmetod 
(1) 

Kan lösas 
på flera sätt 
(2) 

Flera lösning-
ar (3) 

Konstruera 
egen uppgift 
(4) 

Kombination av 
två eller flera 
uppgiftstyper 

Matteboken (SE) 
(n=41) 

46 % (19) 15 % (6) 5 % (2) 27 % (11) 7 % (3) 

Mattestegen (SE) 
(n=103) 

43 % (45) 24 % (25) 6 % (6) 0 % (0) 27 % (28) 

Min Matematik (FI) 
(n=178) 

59 % (105) 3 % (6) 21 % (37) 5 % (9) 12 % (21) 

Tänk och Räkna (FI) 
(n=188) 

32 % (61) 23,5 % (44) 9 % (17) 12 % (22) 23,5 % (44) 
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problemen svårare är dels att de innehåller mycket information men också att problemen 
oftare kräver uträkningar i flera steg. Den stora mängden information är också anled-
ningen till att de flesta problemen återfinns i problemtyp ett. Vissa problem kräver 
dessutom att eleven skall motivera lösningens giltighet och denna formulering finns inte 
i någon av de andra böckerna. Detta kan kopplas till Pólyas (1990) tredje steg som in-
nebär att eleven skall kontrollera sin uträkning och sedan fundera på om det går att be-
visa att det stämmer. 

Tänk och Räkna är den bok som till antalet innehåller näst flest problem enligt Björk-
qvists (2001) definition. Det är också den bok som har den största spridningen av olika 
problemtyper. Problemen i bokens grunduppgifter är dock oftare enklare än i de övriga 
böckerna. En fördel är att alla elever skall arbeta med dessa och då får möta många pro-
blem. Generellt sett innehåller dessa problem lite text och kräver sällan uträkningar i 
flera steg. Detta kan bero på att eleven skall skriva sina lösningar direkt i boken och att 
det därför inte finns utrymme för mer text i boken. Avsaknaden av stora textmassor kan 
dock vara bra för elever som har läs- och skrivsvårigheter, vilket enligt Malmer (1984) 
kan göra boken lämplig för elever i detta avseende. De problem som finns i fördjup-
nings- och projektuppgifterna är i svårighetsgrad och utseende mer lika de som finns i 
de andra böckerna.  

Mattestegens problem är relativt jämnt fördelade i de olika problemtyperna med ett un-
dantag. Bokens saknar helt problem som skall konstrueras av eleven. De flesta proble-
men återfinns dessutom i ett av bokens tema, nämligen geometri. I detta tema är pro-
blemen inte bara många de är dessutom genomtänkta och krävande, vilket gäller de flest 
problem oavsett steg. De övriga problemen är jämt spridda i övriga teman förutom i 
temat statistik som knappt innehåller några problem överhuvudtaget. Liksom i Tänk och 
Räkna återfinns många av problemen i bokens enklare delar. Skillnaden är att det inte är 
säkert att eleven får arbeta med dessa problem. Många av problemen ligger i steg fem 
och om en elevs kunskaper är sådana, kan denne hoppa över lämpligt antal steg och t ex 
börja med att arbeta i steg sju i ett tema. Detta innebär att denne missar de problem som 
finns i tidigare steg. Denna nivåindelning skulle däremot, enligt Vygotskij (1999), kun-
na skapa möjligheter för eleven att få arbeta i dess proximala utvecklingszon. Detta krä-
ver dock att eleven har stor förtrogenhet om sina egna kunskaper 

Matteboken är i jämförelse med de andra böckerna den bok som innehåller minst antal 
problem. De flesta problemen är relativt svåra och återfinns i C-uppgifterna, i kluringar-
na eller i kapitlet på egen hand. Det är dessa delar av boken som skall vara lite mer krä-
vande för eleven och C-uppgifter görs enbart om eleven hinner. Wyndhamn m.fl. (2000) 
menar dessutom att kluringar är en typ av problem där innehållet saknar betydelse där-
för blir kluringarna problem enbart för problemets skull. Bland A- och B-uppgifterna 
finns endast sju problem och av dessa väljer läraren vilka som skall göras av eleven. 
Detta innebär att eleven teoretiskt sett kan gå miste om hälften av bokens redan få pro-
blem. Alla problemen förutom de som finns i problemtyp fyra är rika på information 
med mycket text. Övriga problem är enkla uträkningar som eleven skall skriva räkne-
händelser till.  
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6.4 Matematikböckerna och respektive läroplan 
I detta avsnitt har varje bok jämförts mot vad respektive läroplan tar upp om problem-
lösning. Avsnittet omfattar både resultat och analys då det är svårt att särskilja dessa. 

6.4.1 Matteboken (SE) – Lpo 94 

Enligt Lpo 94 så har problemlösning en central roll i matematiken vilket inte återspeglas 
i Matteboken, eftersom det är relativt få uppgifter i boken som är problemlösande. 
Dessutom är variation på de problemen som finns i boken inte särskilt stor även om de 
behandlar olika ämnesområden. Eleverna får dock, och då framförallt i de uppgifter som 
inte är problemlösande, lösa många uppgifter som är av liknande art. Detta ger dem en 
möjlighet att generalisera sina kunskaper. Lpo 94 skriver i och för sig att det behövs 
träning i matematikens begrepp och metoder men att det bör finnas en balans mellan 
detta och mer kreativa problemlösande aktiviteter. I Matteboken är det framförallt fokus 
på att lära sig de grundläggande begreppen och metoderna som används i matematiken.  
I boken finns det däremot relativt många uppgifter, mest sådana som inte är problem-
lösande, som skall lösas muntligt. Detta är enligt Lpo 94 viktigt för att eleven skall ut-
veckla sin förmåga att förklara samt argumentera muntligt.  

6.4.2 Mattestegen (SE) – Lpo 94 

Många av problemen i boken är konkreta och vardagsnära, där det kan till exempel 
handla om att räkna geometri i slöjden. Mattestegen har en relativt stor andel problem-
lösande uppgifter i boken. Den har därmed tagit fasta på det som står i Lpo 94 om pro-
blemlösningens centrala roll i matematiken. Författarna har medvetet gjort så eleven 
inte skall behöva göra massor av räkneuppgifter som ser likadana ut. Det innebär också 
att boken i några kapitel har den balans som nämns i Lpo 94. Där skall eleven få möta 
kreativa problemlösande uppgifter i samma utsträckning som sådana som befäster de 
matematiska begreppen och metoderna. Andra kapitel består av så få problem att denna 
balans saknas. Bokens upplägg och innehåll är ändå sådant att eleven har möjlighet att 
förvärva de grundläggande kunskaper som Lpo 94 anser vara viktiga för problemlös-
ning. Boken innehåller många uppgifter som skall lösas med hjälp av huvudräkning 
vilket enligt författarna ska främja förståelse. I Lpo 94 nämns också att eleverna skall 
utveckla sin förmåga att förstå och föra logiska resonemang och det är möjligt att detta 
görs via huvudräkningen. 

6.4.3 Min matematik (FI) – Ggl 04 

Boken består av många uppgifter som är av varierande art, dessutom innehåller den 
relativt många problem. Problemen skiljer sig ofta från varandra med undantag för vissa 
problemtyper som återkommer. Detta följer det som står i läroplanen om att eleven skall 
hitta matematiska problem och söka lösningar på dem. Dessutom får eleven i problemen 
utveckla sitt kreativa tänkande. Läroplanen säger också att eleven skall utveckla ett ex-
akt tänkande och i Min matematik kan det skönjas genom att eleven hela tiden skall 
kontrollera sina uträkningar mot balken. I läroplanen står det att eleven skall kunna an-
vända sig av problemlösning tillsammans med text, bilder, symboler och diagram. Bo-
kens problemlösande uppgifter är varierande och innehåller en blandning som gör att 
eleven får möjlighet att träna på just detta. Läroplanen tar även upp att eleven skall kun-
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na lägga fram ett känt problem på ett nytt sätt. Detta är dock ett avsnitt som till stor del 
saknas i Min matematik. De problem som finns i boken svarar dock upp till läroplanens 
mål för eleven som säger att de skall kunna tolka problem och lära sig att lösa dem ef-
tersom eleverna ges stor möjlighet att öva på problemlösning. 

6.4.4 Tänk och Räkna (FI) – Ggl 04 

Tänk och Räkna bygger på att det är elevernas tänkande som är viktigt men inte i den 
mening som nämns i läroplanen där det exakta tänkandet uppmuntras. Snarare är det så 
att det är elevernas förmåga att kunna komma fram till en lösning som är viktigt, inte 
själva lösningen i sig. I boken får eleverna utveckla sitt kreativa tänkande framförallt i 
de olika projekten som avslutar kapitlen. Tänk och räkna innehåller många problem så 
eleverna får möjlighet att träna sin problemlösningsförmåga. Boken innehåller en bra 
blandning av olika uppgiftstyper och det ges utrymme till att öva sig i de grundläggande 
färdigheterna. Behöver eleven mer träning finns det dessutom fler räkneuppgifter längst 
bak i boken. I boken får eleven även tillfälle att träna på många sätt att framställa olika 
matematiska metoder och begrepp i problemlösning och genom att använda sig av en 
variation av bilder och figurer. Detta är viktigt enligt läroplanen. Där står också eleven 
ska visa upp nya problem till redan känd fakta. I Tänk och Räkna uppfylls detta genom 
att eleverna framförallt får göra egna räknehändelser till uträkningar eller bilder.  

6.5 Matematikböckerna och lärandeteorierna  
Följande avsnitt är en analys av huruvida behaviorismen och det sociokulturella per-
spektivet kan spåras i matematikböckerna. 

6.5.1 Behaviorism 

Tidigare forskning beträffande behaviorismen styrker vår analys av matematikböckerna. 
Det som är gemensamt för alla matematikböckerna är att uppgifterna går från lättare till 
svårare. Detta kan härledas till behaviorismen där Skinner (2006) förespråkar denna 
ordningsföljd där del läggs till del. Vidare kan denna teori skönjas framförallt i de fins-
ka böckerna. I Tänk och Räkna avslutas varje kapitel med ett spel vilket skulle kunna 
ses som en belöning att sträva mot. Spel finns dessutom i nästan varje kapitel i boken 
Min matematik. De svenska böckerna saknar i stort sett spel, Mattestegen har inte något 
spel medan det endast finns två spel i Matteboken. Behaviorismen kan också spåras i det 
faktum att Tänk och Räkna har ett facit längst bak i boken som eleven kan räkna mot. I 
Min matematik är kopplingen ännu starkare eftersom den så kallade balken finns bland 
grunduppgifterna. I denna finns de korrekta svaren i direkt anslutning till dessa uppgif-
ter. Eftersom balken ger omedelbar feedback till eleven huruvida denne räknat rätt eller 
inte kan det ses som positiv eller negativ förstärkning. Vi anser därför att en koppling 
mellan dessa böcker och Skinners (2006) förstärkningsbetingelser är möjlig. 

6.5.2 Sociokulturellt perspektiv 

Matteboken, Mattestegen och Min matematik har alla förevisande exempel inför nya 
avsnitt. Dessa skriftliga instruktioner skulle, enligt Säljö (2000), kunna ses som en mer 
kompetent handledare till eleven i dess proximala utvecklingszon. I Tänk och Räkna 
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inleds istället nya avsnitt med gruppuppgifter. Här är då den mer kompetenta handleda-
ren förhoppningsvis någon annan elev i gruppen. Utifrån detta är det viktigt att läraren 
sätter samman grupper av elever som kan möta detta krav. I den svenska boken Mat-
testegen kan upplägget i boken kopplas till den proximala utvecklingszonen. Detta ef-
tersom boken är indelad i steg som har olika svårighetsgrad. Eleven har här möjlighet 
att räkna på den nivå som innebär att det befinner sig i sin proximala utvecklingszon. 
Till viss del går den koppling att göra även till Matteboken och Tänk och Räkna. I Mat-
teboken finns då A, B och C-uppgifter där läraren kan se till att eleven räknar på den 
nivå denne befinner sig på. I Tänk och Räkna så får eleven själv bestämma vad denne 
behöver öva på i fördjupningsuppgifterna i slutet av varje kapitel. Upplägget i Min ma-
tematik är annorlunda då den är indelad i lektionspass. Här finns bara ett litet utrymme 
för eleven att arbeta på sin nivå. Alla ska göra de grundläggande uppgifterna sedan får 
den som är snabb arbeta med tilläggsuppgifterna.  

6.6 Sammanfattande analys 
Här refereras inte till tidigare forskning i någon större utsträckning eftersom detta redan 
gjorts tidigare i arbetet. Av utrymmesskäl finns heller inte möjligheten att här ta upp alla 
skillnader och likheter mellan de finska och svenska matematikböckerna. Därför redovi-
sas här endast de mest uppenbara likheterna och skillnaderna.   

Tänk och Räkna är den enda bok som granskats där eleven skriver direkt i boken. Sam-
tidigt är denna bok den mest textfattiga vilket kan ha att göra med ovanstående. Som 
tidigare nämnts har alla böckerna en tänkt arbetsgång och denna varierar från bok till 
bok. De olika arbetsgångarna har säkerligen sina för- och nackdelar men det som är 
mest iögonfallande är att Min matematik, då eleven skall räkna tre sidor per lektion, har 
den mest styrande arbetsgången. Utöver arbetsgången har alla böcker även nivåanpas-
sade uppgifter gällande svårighetsgrad. Mattestegen är dock den enda bok där eleven 
faktiskt förväntas arbeta på sin nivå genom hela boken. Uppgifter som skall lösas munt-
ligt, vilket också förespråkas av Lpo 94, förekommer endast i Matteboken. Alla böcker 
har föreskrivande exempel men i Tänk och Räkna är dessa formulerade som gruppupp-
gifter.  

När det gäller de olika typer av uppgifter som finns i böckerna så är de, förutom de 
muntliga, räkneuppgifter, benämnda uppgifter, gruppuppgifter och problemlösande 
uppgifter. Alla dessa uppgifter förekommer i alla fyra böckerna om än i olika mängd.   

De finska böckerna har fler och dessutom en större andel problem än de svenska böck-
erna, vilket syns tydligt i nedanstående lista. Antal samt procentuell fördelning av pro-
blemlösande uppgifter i de olika läromedlen:  

1. Tänk och Räkna 188 problem vilket motsvarar 6,8 % av bokens uppgifter. 
2. Min matematik 178 problem vilket motsvarar 5,3 % av bokens uppgifter. 
3. Mattestegen  104 problem vilket motsvarar 4,7 % av bokens uppgifter. 
4. Matteboken   41 problem vilket motsvarar 1,3 % av bokens uppgifter. 
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Problemen i Tänk och Räkna är i jämförelsen förhållandevis enkla. Detta beror på att 
många problem finns i grunduppgifterna som i sig ligger på en enklare nivå. På andra 
sidan finns Min matematik som överlag har de svåraste problemen. Detta beror framför-
allt på att de flesta problemen i boken återfinns i tilläggsuppgifterna som är mer avance-
rade än bokens övriga uppgifter. En tydlig likhet mellan Mattstegen, Min matematik och 
Tänk och Räkna är att de har många problem i sina geometriavsnitt.   

Att spåra vad respektive läroplan skriver om problemlösning i de olika matematikböck-
erna är relativt svårt. Detta har att göra med det faktum att det inte bara är läroplanen 
som styr vad som skall finnas i matematikböckerna. Enligt Selander (2006) kan ämnes-
traditioner, uppfattningar inom lärarkåren, intressen, vanor och förväntningar också 
påverka innehållet.   

De finska matematikböckerna har tydligare spår av behaviorismen än de svenska böck-
erna. Detta gäller i synnerhet Min matematik där de korrekta svaren finns i direkt an-
slutning till grunduppgifterna. Inom det sociokulturella perspektivet menar Säljö (2000) 
att eleven behöver en mer kompetent handledare i den proximala utvecklingszonen. I 
Tänk och Räkna utgörs denne förhoppningsvis av någon elev i gruppen. I övriga böcker 
representeras den mer kompetente handledaren istället av en skriftlig instruktion.                       
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7 Diskussion 

I analysen av vårt resultat framkom det att de finska böckerna innehåller en större andel 
problemlösande uppgifter. Detta skulle kunna vara en anledning till att finska elever 
lyckas bättre i de internationella undersökningarna gällande problemlösning. En faktor 
som talar för detta är att läroboken i hög grad styr matematikundervisningen. (Johans-
son 2003) Det som även talar för detta är Ahlberg (1992) som menar att elever måste 
lösa många problem för att kunna bli goda problemlösare. Något som talar emot de 
framkomna resultaten är att arbetets omfång är kraftigt begränsat. Det finns mängder av 
matematikböcker i Sverige och Finland som inte ingår i denna granskning. De som in-
går kan förmodligen heller inte sägas vara representativa för matematikböcker överlag. I 
synnerhet gäller detta de finska böckerna då vi inte tittat på någon finskspråkig matema-
tikbok.  

Någon ultimat matematikbok har vi dock inte funnit, det är dessutom tveksamt om en 
sådan existerar. Den bok som ändå tilltalar oss mest av de granskade är den finska bo-
ken Min matematik. Dess problemlösande uppgifter är annorlunda, genomtänkta och 
relativt svåra vilket borde erbjuda utmaningar för de flesta elever. Dessutom har den en 
trevlig och inbjudande layout. Självklart har boken sina brister vilka vi tidigare påtalat 
och i en grupp elever är det förmodligen så att flera olika böcker bör användas för att 
möta deras behov. Ett enskilt avsnitt som vi vill lyfta fram är Mattestegens geometrite-
ma som är i en klass för sig. Detta avsnitt är omfattande och fyllt av problem som är 
omväxlande och håller en hög standard enligt oss. Trots detta kan en lärare som använ-
der denna bok behöva komplettera med diverse praktiska inslag för att optimera resulta-
tet av undervisningen. 

Vi anser att en matematikbok i årskurs 5 kan ha en liknande fördelning av uppgifterna 
som de granskade böckerna har. Andelen problem bör dock inte vara färre än i de finska 
böckerna. Tvärtom skulle vi gärna se att det finns fler problem i framtida matematik-
böcker. Inte minst med tanke på att den svenska kursplanen i matematik menar att pro-
blemlösningen har en central roll i undervisningen (Skolverket 2000). Ett förslag är att 
författarna till en framtida lärobok fokuserar på att formulera de benämnda uppgifterna 
så att de är mer öppna. Detta skulle resultera i en större andel problem som i sin tur 
skulle hjälpa lärare att följa kursplanen.  

I slutskedet av vårt arbete offentliggjordes resultatet av PISA 2006. Den visar inga teck-
en på något trendbrott utan tvärtom, de svenska eleverna tappar gentemot de finska ele-
verna gällande kunskaper i matematik.  

Till sist anser vi att processen som har mynnat ut i detta arbete kommer att hjälpa oss i 
vår framtida lärargärning. I synnerhet då det gäller att granska och motivera val av ma-
tematikbok.          
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Bilagor 

Bilaga 1 
Exempel på räkneuppgift 

Ställ upp och räkna ut. 

10 000 – 2 587 

(Uppgift 13a Mattestegen B Höst steg 5-8 s. 21) 

Exempel på benämnd uppgift 

Rita en bild. Beteckna och räkna. 

En gräsmatta har formen av en rektangel med längden 12 m och bredden 10 m. Vilken är 

gräsmattans area? 

(Uppgift 15b Min matematik 5  s. 236) 

Bilaga 2 
Då de finska matematikböckerna är kopieringsskyddade har vi infogat egna figurer och 
bilder som är så lika originalen som möjligt. Problemen har dock inte förändrats.  

Exempel på ett problem i kategori 1. 

Matteboken 

Niklas hade tre gånger så mycket pengar som Fredrik. De lade ihop sina pengar och köpte go-

dis för 28 kr. Då hade de 8 kr kvar. Hur mycket pengar hade var och en från början?  

(Uppgift 176, Matteboken 5a s.34) 

Detta är ett vanligt förekommande problem i boken. Det är här otydligt för eleven hur 
denne bör gå tillväga, t ex vilka räknesätt som bör användas. 

Mattestegen 

– Om jag får 20 kr av dig så har vi lika mycket, sa Erik till sin kompis Jussi.  

– Jaså, hur mycket har du då, frågade Jussi. 

– Just nu har jag 60 kr, svarade Erik. 

Hur mycket pengar hade Jussi? 

(Uppgift 25, Mattestegen B Höst s.11) 

Mattestegen innehåller flera problem som liknar detta. Problemet är upplagt så att det 
inte är tydligt för eleven hur denne ska gå tillväga för att lösa problemet. Eleven måste 
analysera problemet och lägga upp en strategi. Det går inte bara att använda sig av de 
givna fakta som finns i uppgiften.  



  

38

 
Min matematik 

Lista ut hur mycket var och en väger. 

Kajsa Janne Emil Minna Jenny 

 
Minna väger 10 kg mer än Janne. 

 
Kajsa väger dubbelt så mycket som Emil. 

 

Jenny väger 5 kg mer än Emil. 

 

Minna väger mest. 

 

Den som väger minst väger 35 kg mindre än den som väger mest. 

 

Janne väger 43 kg. 

(Uppgift 81, Min matematik 5 s.156) 

Det är här inte givet hur problemet skall lösas. Vem ska eleven börja med, vilka räkne-
sätt är tillämpbara osv. Detta är ett problem som förekommer relativt ofta i boken om än 
i olika former. I dessa problem skall en mängd fakta kopplas ihop med personer eller 
föremål genom uträkningar i flera steg. 

Tänk och Räkna 

En CD-skiva och en videokassett kostar tillsammans 32 euro. Videokassetten är  6 euro billiga-

re än CD:n. Hur mycket kostar kassetten?  

(Uppgift 52, Tänk och Räkna 5a s.45) 

Detta är en vanlig problemtyp i boken där själva tillvägagångssättet för att lösa proble-
met inte är tydligt. Uppgiften som ingår i kapitlet våra räknemetoder ger inte tillräckligt 
med information för att bara räkna ut den utan det krävs lite tankeverksamhet innan 
eleven sätter igång. Många av problemen i denna kategori återfinns annars i geometri-
avsnittet. 

Exempel på ett problem i kategori 2 

Matteboken 

Tänk till tusen. Kan du komma till talet 165? Du får använda talen  

0,7     0,8     6    15    20 

(Uppgift 449. Matteboken 5b s.94) 

Detta är ett vanligt problem i denna kategori även om de inte förekommer ofta i boken. 
Här kan eleven börja på olika ställen för att komma till 165.   
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Mattestegen 

Rita fem figurer med arean 5 cm2. Använd cm-rutat papper. Klipp ut figurerna och klistra in dem 

i ditt räknehäfte.  

(Uppgift 9 Mattestegen B Vår s.46) 

Detta är ett problem som ger eleven utrymme att lösa det på flera sätt. Eleven kan helt 
enkelt variera längderna på figurens sida så att lösningsmetoden kan variera. Problem-
typen förekommer vid flera tillfällen i boken.       

Min Matematik 

Ta reda på vad som sker med arean av en rektangel då längden på sidorna fördubblas. 

(Uppgift 23 Min matematik 5 s.237) 

Här ges eleven en instruktion som innebär att eleven själv får bestämma vissa förutsätt-
ningar i problemet. Detta gör att det finns fler sätt att komma till samma slutsats. Det 
finns flera liknande problem, även om de är få, i boken vilket kan ge eleven möjlighet 
att kunna generalisera sina upptäckter. 

Tänk och Räkna 

Rita en cirkel med radien 5 cm. Dela in den så att du får en rät vinkel, en spetsig vinkel och två 

trubbiga vinklar. Mät vinklarna. 

(Uppgift 41 Tänk och Räkna s. 

Geometriavsnittet har flera problem i denna kategori. Detta problem är ett typiskt pro-
blem där eleven kan lösa det på flera olika sätt. Endast den räta vinkeln är bestämd se-
dan är det upp till eleven att bestämma storleken på resterande vinklar så länge de upp-
fyller kriterierna för trubbiga respektive spetsiga vinklar.  

Exempel på ett problem i kategori 3 

Matteboken  

Linda har precis fyllt 12 år. Hur många dagar gammal är hon?  

(Uppgift 571 Matteboken 5b s.121) 

Här kan svaret variera beroende på när hon fyller och hur många gånger skottåret infal-
ler. 

Mattestegen 

På golvet ska de lägga in en heltäckningsmatta. Den finns på rullar som är 2 m breda. En me-

ter av mattrullen kostar 110 kr. Hur lång tid tror du att det tog att lägga in mattan?  

(Uppgift 19 c Mattestegen B Vår s.74) 
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Ett problem där elevens egna erfarenheter kan spela in när de löser uppgiften. Anled-
ningen till att detta problem tillhör kategori 3 är att det finns möjlighet för eleven att 
presentera olika lösningsförslag. 

Min matematik 

Rita 

b) en rektangel med arean 7 cm2 

c) en triangel med arean 20 cm2 

d) en parallellogram med arean 12 cm2 

(Uppgift 48 Min matematik 5 s.245) 

Här finns det tydligt flera olika svar till uppgiften eftersom eleven kan rita figurer med 
olika långa sidor och ändå få samma area. Bokens uppgifter i denna kategori varierar i 
sitt utformande men detta problem återkommer flera gånger i olika skepnader. 

Tänk och Räkna 

Annas katt har levt 800 dagar. Hur många år, månader och dagar är katten?  

(Uppgift 102 Tänk och Räkna 5b s.140) 

I detta problem kan svaret variera beroende på när i vilken månad katten är född och om 
det har infallit ett skottår under kattens levnadstid.  

Exempel på ett problem i kategori 4 

Matteboken 

Hitta på en räknehändelse som ger beräkningen 
6

1

6

3

6

2
1

 

(Uppgift 564 Matteboken 5a s.112) 

Matteboken innehåller många problem av den här typen, där eleven ska hitta på en räk-
nehändelse.       
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Min Matematik 

Skriv tre textuppgifter som handlar om bollarna på bilden. Be en klasskamrat lösa dina uppgif-

ter.   

(Uppgift 98 Min matematik 5 s.42) 

Utav de nio problem som finns i denna kategori är de flera som liknar detta problem. 
Innan eleven kommer till dessa har de löst flera problem som har att göra med den aktu-
ella bilden. Sedan får de i uppgift att konstruera egna problem utifrån bilden och då har 
de redan en förförståelse för vad som förväntas. 

Tänk och Räkna 

Räkna och skriv en räknehändelse till: 10- (1,20+4,90+2·1,60).  

(Uppgift 58 Tänk och Räkna 5a s.81) 

Denna typ av problem är vanligt förekommande i boken och de flesta problemen i kate-
gori 4 är också sådana att eleven skall skriva en räknehändelse. 

Exempel på ett problem i kategori 1+2 

Matteboken 

Uppgift 606. Petra ska ge några hästar en hink med fyra liter vatten. Det finns en stor hink som 

rymmer 8 liter och en mindre som rymmer tre liter. Där är inga liter-markeringar på hinkarna. 

Hon har gjort det en gång tidigare, så hon vet att det går.  Hur ska hon göra? (Matteboken 5a 

s.119) 

Här är det inte tydligt hur eleven skall göra, enklast är att prova sig fram. Problemet har 
en lösning som endast kräver några steg men det finns minst ytterligare en lösning även 
om den är omständligare.        
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Mattestegen  

Uppgift 20 Här till höger ser du en rektangel. Arean av den färgade delen är 8 cm2. Vilken area 

har hela rektangeln? (Mattestegen B Vår s.50)  

Detta problem är ett vanligt problem i Mattestegens geometriavsnitt. Det finns ingen 
tydlig lösningsstrategi och det är även möjligt för eleven att lösa den på olika sätt. För-
utom att räkna så skulle en tillgänglig strategi kunna vara att tesselera för lösa proble-
met.  

Min Matematik  

Uppgift 21 Hur mycket vatten ska du hälla från kruka till kruka för att få lika mycket vatten i alla 

krukorna? Förklara hur du gör. (Min matematik 5 s.51)  

En uppgift som ställer stora krav på sin problemlösare. Det är oklart hur eleven ska gå 
tillväga och det finns dessutom flera sätt att lösa den. Rent matematiskt så går det i och 
för sig relativt enkelt att räkna ut men hur eleven skall gå tillväga för att lösa det prak-
tiskt är det finurliga här.  I denna kategori skiljer sig problemen från varandra men det 
aktuella exemplet återkommer i ett liknande problem vid ytterligare ett tillfälle.  

Tänk och Räkna  

Uppgift 39 Vad skulle du välja en 10-eurosedel eller ett lager av 50-centsmynt radade på 10-

eurosedeln? (Tänk och Räkna 5a s.121)     

A  

57 l 

B  

115 l 

C  

95 l 

Mynt diameter 

2 euro  25,75 mm 

1 euro  23,25 mm 

50 cent  24,25 mm 

20 cent  22,25mm 

10 cent  19,75 mm 

5 cent  21,25 mm 

2 cent  18,75 mm 

1 cent  16,25 mm 

500 euro     160 × 82 mm 

200 euro     153 × 82 mm 

100 euro     147 × 82 mm 

50 euro       140 × 77 mm 

20 euro       133 × 72 mm 

10 euro       127 × 67 mm 

5 euro         120 ×62 mm
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Här är det möjligt för eleven att prova sig fram för att se vad som generar mest pengar 
men eleven kan också räkna för att nå fram till svaret. Det är dock inte uppenbart hur 
problemet skall lösas eller vilka regler som faktiskt gäller.  

Exempel på ett problem i kategori 1+3  

Mattestegen  

Uppgift 66 Moa och några av hennes kompisar delade rättvist på en burk med kakor. När de 

delat färdigt blev det fem kakor över. Hur många kompisar tror du att Moa delade kakorna 

med? (Mattestegen B Höst s.94) 

Problemet är ensamt av sitt slag och är en knep och knåpuppgift. Uppgiften har ingen 
tydlig lösningsstrategi men kräver heller ej några avancerade uträkningar endast tanke-
verksamhet räcker för att lösa problemet. Det finns ingen fast lösning utan antal kompi-
sar kan variera så länge de är fler än fem.  

Exempel på ett problem i kategori 1+2+3  

Mattestegen  

Uppgift 53 En snigel har ramlat ned i en brun som är 9.5 m djup. Som tur var finns inget vatten i 

brunnen. Nu ska snigeln försöka ta sig upp. Varje dag lyckas den klättra 3 m uppåt, men på 

natten när det blir fuktigt glider den ned 2 m. Hur många dygn tar det innan snigeln är uppe? 

(Mattestegen B Höst s.16) 

Ett klassiskt problem. Innehåller det mesta som ett problem bör innehålla. Problemet 
har ingen given strategi. Det går lika bra att räkna matematiskt som att rita upp proble-
met men svaret kommer dock sannolikt att variera beroende på hur eleven går tillväga.   

Min Matematik  

Uppgift 66a Femtio elever står i kö. Varannan elev är flicka. Var femte elev har skärmmössa. 

Hur många flickor har skärmmössa? (Min matematik 5 s.189) 

Vid en första anblick kan det tyckas att problemet knappast kvalificerar sig till denna 
kategori. Problemet är dock sofistikerat. Hur många flickor har faktiskt en skärmmössa 
på sig? Svaret skulle kunna vara ingen, eller kanske en eller flera. Allt beror på hur ele-
ven som löser problemet tolkar informationen som finns i uppgiften. Denna typ av pro-
blem är inte vanligt förekommande men det finns ett liknande problem i boken.            
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Tänk och Räkna  

Uppgift 72 Uppskatta hur många stenar det finns på bilden. (Tänk och Räkna 5a s.49) 

 

Denna uppgift är den första av flera liknande problem. Här har eleven fått hjälp med 
fördragna linjer som delar av bilden i mindre delar vilket det inte finns i de efterföljande 
problemen. Problemet går dock att angripa på flera olika sätt. Eftersom eleven skall 
uppskatta samt att det är i stort sätt omöjligt att säga hur många stenar som finns på bil-
den gör att flera lösningar är godtagbara.  

Exempel på ett problem i kategori 2+3  

Tänk och Räkna  

Uppgift 3 Sätt ut talen 1-8 så att summan vågrätt och lodrätt är 12. Hur många lösningar hittar 

du? Rita fler i häftet. (Tänk och Räkna 5a s.71)   

Här kan tillvägagångssättet variera och även om lösningarna har gemensamma punkter 
så kan de flesta av talen placeras på olika sätt i figuren.   
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