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Sammanfattning 
Matematikundervisningen styrs till stor del av läroböcker och för att säkerställa kvalitén hos 
dem krävs en kritisk inställning. Studiens syfte var att öka kunskapen om hur läroböcker i 
matematik utvecklar elevers problemlösningsförmåga. Med hjälp av tidigare forskning 
utformades kriterier för begreppet problemlösningsuppgift och utifrån dessa kriterier 
genomfördes en innehållsanalys av läroböcker för att undersöka problemlösningsuppgifters 
förekomst, placering och utformning. Vi fann att problemlösningsuppgifternas förekomst 
varierade mellan olika läroböcker. Vår studie visade också att de flesta 
problemlösningsuppgifter är placerade så att alla elever får räkna dem, ett resultat som 
motsäger viss forskning. Tidigare forskning har påpekat att det bör ske en progression i 
utformningen av problemlösningsuppgifterna från årskurs fyra till sex, men vi fann inga 
tecken på att det sker i de undersökta läroböckerna. Vi jämförde även om och hur 
lärarhandledningarna ger stöd till problemlösningsundervisning. De undersökta 
lärarhandledningarna har till stor del liknande beskrivningar och undervisningsförslag 
gällande problemlösning.  
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1 INLEDNING 
Matematik är ett skolämne som till stor del styrs av läromedel. Det är viktigt att ha i åtanke att 

även om en lärobok är anpassad efter en kursplan täcker den nödvändigtvis inte alla områden 

(Skolverket, 2015a). Det har uppmärksammats av Johansson (2006) och Skolverket (2015b) 

att det sedan 1991 inte utförs en statlig granskning av läromedel. Att avgöra vad som är ett 

läromedel med hög kvalité är idag ofta upp till den ensamme läraren. Läraren måste enligt 

Kärrqvist och West (2005) vara väl insatt i läromedlen för att ha koll på vad eleverna gjort på 

matematiklektionerna och vad de lärt sig. Att lärare planerar matematikundervisningen utifrån 

läroboken påpekar Ahl (2016) är vanligt. Författaren förklarar att uppgifterna i en lärobok 

riskerar att bli upprepande och imiterande. En alltför negativ inställning gentemot läromedel 

är onödig då Skolverket (2015a) poängterar att det finns bra läromedel tillgängliga och att det 

är användandet av dem som avgör hur givande undervisningen blir.  

Enligt Vaderlind (2015) ökar problemlösning det matematiska tänkandet och bidrar till 

nyfikenhet och nya tankegångar. Trots de fördelar som finns med problemlösning kan detta 

område i matematiken lätt glömmas bort. Detta sker eftersom läroboken styr stor del av 

lektionsinnehållet och repetitiv räkning är vanligt förekommande (Ahl, 2016; Lester, 2013; 

Skolverket, 2003). I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) finns det fem förmågor i matematik som 

eleverna ska utveckla. Vi kan inte hitta en gradering av dessa och antar därför att de är lika 

viktiga. En av dessa är problemlösningsförmågan och för att utveckla den ska eleverna enligt 

läroplanen lära sig att “formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera 

valda strategier och metoder” (s. 63). Att kortfattat förklara problemlösning är en utmaning då 

mycket forskning gjorts och många förklaringar av detta komplexa begrepp finns 

(Schoenfeld, 1992). Att problemlösning är ett komplext begrepp och osäkerheten på vad det 

innebär tror vi kan vara anledningen till att lärare ofta använder läroboken som stöd i sin 

undervisning. Under våra verksamhetsförlagda perioder på lärarutbildningen har vi 

uppmärksammat vissa brister i elevers kunnande i problemlösning. Detta har lett till reflektion 

gällande huruvida det är fördelaktigt att läromedlet är så dominant som det är i dagens 

undervisning. Vi har olika erfarenheter av matematikundervisning men båda uppfattar 

läromedlet som centralt. Vi har även observerat att undervisning i problemlösning kan ske på 

olika sätt och läroboken är ett av dessa sätt. 

Som tidigare nämnts har mycket forskning gjorts kring ämnet. Vi har även 
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uppmärksammat att många examensarbeten har skrivits som har liknande syften som denna 

studie. Vårt intresse ligger i att se hur olika läroböcker i matematik för årskurs fyra och sex 

ger elever möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. Vi anser att detta är viktig 

kunskap eftersom läroböckerna tar upp en stor del av matematiklektionerna och deras innehåll 

nödvändigtvis inte täcker hela kursplanen. 

 

1.1 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med vår studie är att öka kunskapen om hur tre läroboksserier i matematik ger 

möjlighet att utveckla elevers problemlösningsförmåga i årskurs fyra och sex.  

Frågeställningar: 

1.   Vilka skillnader mellan läroboksserierna framkommer när det gäller förekomst och 

placering av problemlösningsuppgifter? 

2.   Vilka skillnader mellan läroboksserierna framkommer när det gäller 

problemlösningsuppgifternas vardagsnärhet, textmängd och bildstöd? 

3.   Hur kommenterar lärarhandledningen för årskurs sex problemlösningsuppgifterna 

samt undervisning av problemlösning? 
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2 BAKGRUND 
I följande avsnitt presenteras forskning och litteratur som är relevant för denna studie. 

Begreppen som förklaras är problemlösning, läroböcker i matematik, lärarens betydelse och 

slutligen texten och bildens påverkan vid läsning. 

 

2.1 PROBLEMLÖSNING 
Följande avsnitt berör definitioner av problemlösning samt hur problemlösning nämns i Lgr 

11 (Skolverket 2011a) som är den aktuella läroplanen för grundskolan.  

 

2.1.1 ATT DEFINIERA PROBLEMLÖSNING 

Det är vanligt förekommande att en uppgift med en viss mängd text antas vara en 

problemlösningsuppgift. En textuppgift är när eleven på förhand vet vilken metod som ska 

användas (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). Hagland, Hedrén och Taflin (2005) 

menar att en textuppgift är en uppgift som består av text och möjligtvis även har matematiska 

symboler. Det är svårt att fastslå vad problem och problemlösning är på grund av att 

beskrivningar av begreppen skiljer sig åt (Löwing & Kilborn, 2002). Vissa anser att ett 

problem är en benämnd uppgift som innehåller text. Andra anser att ett problem är när eleven 

stöter på en uppgift som är svår att lösa och är oberoende av textinnehållet. En uppgift som 

anses vara en problemlösningsuppgift och kräver mycket ansträngning från en elev kan lika 

gärna vara en rutinuppgift för en annan (Burman, 2006; Hagland et al., 2005; Möllehed, 2001; 

Schoenfeld, 1985; Wyndhamn et al., 2000). Att urskilja vad en problemlösningsuppgift är 

menar Schoenfeld (1992) vara komplext och författaren förklarar att matematiker inte är 

överens om definitionen av problemlösning. På grund av detta har problemlösning enligt 

Schoenfeld haft flera innebörder med en bred betydelse, allt från att räkna rutinuppgifter till 

“doing mathematics as a professional” (s. 334). 

George Pólyas förklaring är i forskning kring problemlösning återkommande. Pólya 

(1970) menar att problemlösare ska genomgå följande fyra steg för att kunna lösa uppgiften: 

“förstå problemet [...] göra en plan [...] genomföra vår plan [...] se tillbaka” (s. 26). En annan 

forskare som definierat begreppet problemlösning är Lester vars kriterier blivit översatta av 

Taflin (2007). För att en uppgift ska vara en problemlösningsuppgift krävs det enligt Lester 

att:  
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-  Individen eller gruppen som möter problemet vill eller behöver finna en lösning.	  

-  Det finns inte någon tillgänglig procedur som garanterar eller innebär en komplett lösning.	  

-  Individen eller gruppen måste göra en ansträngning (attempt) för att finna lösningen. (s. 30)	  

 

Lesters andra kriterium stärks av Duncker och Lees (1945) som menar att “A problem arises 

when a living creature has a goal but does not know how this goal is to be reached” (s. 1). Det 

ska alltså inte finnas något givet tillvägagångssätt för att kunna lösa uppgiften. Kriteriet stärks 

av Berglund (2005) och Hagland och Åkerstedt (2014) som menar att en 

problemlösningsuppgift på förhand inte ska ha en angiven lösningsmetod och inte kunna lösas 

med repeterade standardmetoder. Det tredje kriteriet Lester nämner bekräftas av Hagland et 

al. (2005) och Hagland och Åkerstedt (2014) som menar att det krävs en ansträngning för att 

det ska vara en problemlösningsuppgift. Begreppet “rika problem” är något Taflin (2007) valt 

att använda. För att en uppgift ska anses som ett “rikt problem” ska det uppfylla följande 

kriterier: 

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

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

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

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

5. Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda 

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

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

22) 

 

Kriteriet att en uppgift ska kunna lösas på flera olika sätt (Taflin, 2007) är enligt Berglund 

(2005) och Malmer (2002) viktigt. Elevers tankesätt är olika och för en och samma uppgift 

kan annorlunda lösningssätt krävas. Utifrån olika studier har Malmer kommit fram till att 

laborativt/logiskt, algebraiskt och numeriskt prövande kan ses som huvudtyper av 

lösningsstrategier för problemlösning. Det påpekas av Malmer (1997) att ett problem är när 

det inte finns någon anknytning till räknesätt eller repetition av tidigare uppgifter. Författaren 

fastslår att denna typ av uppgift borde framkomma oftare och inkluderas i resterande 
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undervisning. 

Wyndhamn et al. (2000) listar fyra kriterier för vad en problemlösningsuppgift är. Det 

första är tillämpning av tidigare matematiska kunskaper och det andra kriteriet är att använda 

vardagsanknutna, meningsfulla och ibland svårare uppgifter som problemlösning. Det tredje 

kriteriet är när det sker en gemensam diskussion, tolkning och kopplingar av olika data. 

Slutligen menar författarna att utförandet av tankelaborationer och analysering av dem krävs 

vid problemlösning. 

 

2.1.2 PROBLEMLÖSNING I AKTUELLA STYRDOKUMENT 

Undervisningen i den svenska skolan styrs av ett antal styrdokument och läroplanen är ett av 

dessa. Grundskolan omfattas av läroplanen Lgr 11(Skolverket, u.å.).  

Lgr 11 (Skolverket, 2011a) innehåller fem förmågor som undervisningen i matematik 

ska utveckla eleverna i. En av dessa fem är förmågan att lösa problem och den ska utveckla 

eleverna i att “formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda 

strategier och metoder” (s. 63). Denna förmåga förtydligas i det centrala innehållet och är för 

årskurs 4-6 indelad i två punkter: “Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer” och “Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer” 

(Skolverket, 2011a, s. 65). Problemlösningsförmågan är även en del av kunskapskraven och 

därmed något elever blir bedömda på. Ett krav för betyget E i årskurs sex är att “eleven kan 

lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja 

och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.” (s. 68).  

Problemlösning är enligt Skolverket (2011b) situationer där elever kan finna vägen till 

en lösning genom att undersöka och prova sig fram. Skolverket fortsätter förklara 

problemlösningsuppgifter som att de är uppgifter som inte utförs på rutin och utan ett givet 

tillvägagångssätt. Det är viktigt att elever möter elevnära uppgifter som utvecklas till obekanta 

situationer i vardagslivet. 

 

2.2 LÄROBÖCKER I MATEMATIK 
Det är viktigt att skilja på begreppen läromedel och lärobok. Enligt Selander (u.å.) definieras 

läromedel som ett hjälpmedel för lärande och undervisning, där bland annat läroböcker ingår.  

Enligt Skolverkets granskning (2003) anses matematik vara det ämne som är mest 
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beroende av en lärobok. Detta medför både fördelar och nackdelar eftersom en bra lärobok 

kan skapa en positiv utveckling. Däremot kan ett alltför enformigt användande av läroboken 

leda till ett monotont lärande samt en negativ inställning till ämnet. Vidare i granskningen 

påpekades vikten av en varierad undervisning för att upprätthålla lusten att lära hos elever. 

Studier har visat att matematikundervisning sällan sker utan läromedel (Skolverket, 2015a). 

På grund av att den statliga läromedelsgranskningen inte sker i Sverige har det istället blivit 

upp till lärarna att avgöra hur väl läromedlen uppnår de krav som ställs av styrdokumenten 

(Johansson, 2006; Skolverket, 2015b). Ahl (2016) påpekar att det är vanligt att räkneuppgifter 

i läroböcker i matematik är upprepningar av tidigare procedurer. Detta innebär en mer ytlig 

förståelse av det eleven räknar. Samma slutsats har dragits av Lester (2013) som påpekar att 

problemlösare behöver mer utmanande uppgifter än de repetitiva och likartade uppgifter som 

förekommer i läroböckerna. För att rangordna läroböcker i olika svårighetsgrader förklarar 

Björnsson (1968) att läroböcker som anger årskurser kan användas. Författaren menar att de 

bör stiga i svårighetsgrad ju högre årskursen är. 

 

2.2.1 UNDERVISNING I PROBLEMLÖSNING 

Lärare har enligt Skolverkets granskning (2003) noterat att problemlösning har introducerats i 

tidiga åldrar med hjälp av läroböcker. Vidare påvisade granskningen tankar om att en 

matematikundervisning som sker utan lärobok inte går att genomföra om läraren inte är 

mycket erfaren och trygg i sin undervisning. När endast individuellt arbete sker menar 

Kärrqvist och West (2005) att många elever missar målen i matematik och speciellt de 

svagpresterande eleverna drabbas. Elever har dessutom olika motivationsnivåer och Löwing 

och Kilborn (2002) förklarar att många elever har svårt att tycka om kluriga problem om de är 

svåra. Författarna förklarar att elever lätt kan ge upp problemet och Malmer (1997) menar att 

bara ordet problemlösning kan minska elevers motivation. Vid grupparbeten menar Hagland 

et al. (2005) att det finns en risk för att vissa elever blir passiva, vilket leder till att vissa 

elevers lärande hindras. Arbetsformen spelar stor roll och enligt sammanställningen av 

Kärrqvist och Wests (2005) utvärdering ansåg eleverna själva att den bästa arbetsformen i 

matematik är par- eller grupparbete. Trots att elevsamarbete är önskvärt anser Möllehed 

(2001) att problemlösning i matematik till stor del sker genom enskilt arbete. Denna typ av 

arbetsform anser Lester (2013) vara negativ. Författaren argumenterar för att grupparbete i 
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mindre grupper är bäst lämpat för problemlösning när elever ska lära sig nya 

problemlösningsstrategier. Denna åsikt motsätter sig Hagland et al. (2005) som menar att den 

gemensamma helklassdiskussionen är viktigast i problemlösningsprocessen. Ett exempel på 

problemlösningsundervisning i helklass redogör Malmer (1997) för och förklarar att lärare 

kan ge klasser en problemlösningsuppgift i veckan. Samtidigt påpekar författaren risken med 

denna typ av undervisning och menar att vissa elever hamnar i bakgrunden då elevernas 

problemlösningsförmåga varierar. Löwing och Kilborn (2002) och Riesbeck (2000) menar att 

synen på problemlösning hos lärare skiljer sig åt och att detta är viktigt att ha i åtanke. Detta 

kan innebära olika problemlösningsaktiviteter för olika lärare.  

Via yrkeserfarenhet har Taflin (2007) konstaterat att problemlösningsundervisning 

ofta förekommer som ett sidomoment och för de elever som räknar snabbt. Denna åsikt stärks 

av Berglund (2005) som menar att problemlösningsuppgifter ofta är svårare uppgifter och 

anpassade för de elever som behöver utmanas vidare i matematikundervisningen. Pólyas sista 

steg som innebär att kontrollera lösningen av uppgiften har enligt Lutfianto, Zulkardi och 

Hartono (2013) visats vara det steg som elever har svårast för eller ofta glömmer bort att 

utföra. Genomförs inte detta steg ökar risken för en felaktig lösning då kontrollräkning är 

viktigt. 

 

2.3 LÄRARENS BETYDELSE I MATEMATIKUNDERVISNINGEN 
Lärare är enligt forskning den mest avgörande faktorn i undervisningen (Ahl, 2016; Lester, 

2013; Skolverket, 2016). Det påpekas av Skolverket (2016) att läraren spelar stor roll för om 

elever når lärandemålen eller inte. Kombinationen av ämneskunskap och didaktisk kunskap 

hos läraren är viktig för en god undervisning (Hagland et al., 2005; Skolverket, 2016). 

 

2.3.1 LÄRARENS BETYDELSE I PROBLEMLÖSNINGSUNDERVISNINGEN 

Lärare har enligt Lester (2013) en viktig roll för att kunna ge elever en god undervisning i 

problemlösning. De måste ta många viktiga beslut, exempelvis måste en lärare överväga hur 

mycket vägledning som ska ges till elever. Lärare måste dock inte vara en expert på 

problemlösning för att kunna lära ut det, men bör ha en viss skicklighet och inte vara obekant 

med området (Lester, 2013). Även Löwing och Kilborn (2002) argumenterar för betydelsen 

av lärares attityd gentemot problemlösning. Författarna menar att lärares planering är viktig 



	   8	  

för att ge elever möjligheter att möta ett matematiskt innehåll, bearbeta detta och därmed få 

goda möjligheter att utvecklas i matematik. En svårighet med att undervisa i problemlösning 

trots god planering förklarar Krawec och Montague (2014) är tidsbristen lärare handskas med. 

För att elever ska kunna lösa problem på olika sätt anser Bruun (2013) att lärare måste lära ut 

flera olika strategier. Den problemlösningsstrategi som flest lärare använder är när de 

uppmuntrar elever att rita en bild. 

Den mest avgörande faktorn för att elever ska lära sig att lösa 

problemlösningsuppgifter i skolan anser Kärrqvist och West (2005) vara lärares utbildning 

och kompetens. Att lärare har viktiga pedagogiska beslut att ta argumenterar Schoenfeld 

(1992) för och menar att det är viktigt att kunna stötta sina elever genom problemlösningen. 

Samtidigt som detta sker måste lärare vara förberedda att stöta på problem som de inte kan 

lösa. Om detta sker måste lärare tillsammans med elever lösa problemet och låta det ta tid. 

Schoenfeld fastslår att problemlösning inte bara är krävande för eleverna, utan även för 

läraren. Med hjälp av Thompson, Jaworski och Lester har Taflin (2007) sammanställt tre 

svårigheter med att ha en god undervisning i problemlösning. Den första svårigheten är att 

lärares roll, attityd och uppfattning av problemlösning kan påverka elever negativt. Ytterligare 

en svårighet för lärare är att skapa ett klassrum med en god lärandemiljö. Den tredje 

svårigheten är att välja uppgifter som blir utmanande och bidrar till lärande hos alla elever. 

 

2.4 TEXTENS OCH BILDENS PÅVERKAN VID LÄSNING 
En faktor som spelar in vid läsning förklarar Björnsson (1968) vara om orden är långa eller 

korta och långa ord är om de består av fler än sex bokstäver. Ytterligare en faktor är längden 

på meningarna och en förklaring ges att om meningarna är långa så är innehållet mer 

komplicerat. Dock argumenterar Reichenberg (2014) för att det inte är en självklarhet att en 

text blir lättläst om den enbart består av korta meningar, en text blir ideal med både korta och 

långa meningar. Ytterligare en faktor som påverkar är enligt Melin (2004) läsares 

korttidsminne, och författaren förklarar att läsare kan hålla fem till nio ord i minnet.  

En bild kopplad till texten kan ge en god förförståelse av vad texten handlar om, dock 

kan en bild vara missvisande om den inte stämmer väl överens med textens innehåll. De 

elever som har svårt att förstå själva texten har en tendens att missledas av bilder och därför är 

kopplingen mellan text och bild viktig. I läromedel är det vanligt att en text kortas ner med 
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hjälp av bilder vilket gör texten mer abstrakt och detta kan leda till problem med elevernas 

läsning (Allard, Rudqvist & Sundblad, 2001). 

 

2.4.1 LÄSFÖRSTÅELSENS PÅVERKAN PÅ PROBLEMLÖSNING 

Ofta är det bristande läsförståelse som medför svårigheter vid lösning av uppgifter som består 

av text (Fuentes, 1998; Vilenius-Tuohimma, Aunola & Nurmi, 2008). Det påpekas av Fuentes 

(1998) att problemlösaren måste kunna läsa och förstå texten för att avgöra vilken 

lösningsmetod som krävs. Lärare måste även vara uppmärksamma på hur väl elever förstår 

texten. Är språket för invecklat menar Hagland et al. (2005) och Löwing och Kilborn (2002) 

att vissa elever får svårt att förstå innebörden av uppgiften. Det blir därför lärarens uppgift att 

förenkla språket. Förståelsen av uppgiftens sammanhang förklarar Hagland et al. (2005) är 

viktigt om elever ska förstå en text. Detta eftersom att om elever har svårt att förstå eller inte 

känner igen sammanhanget i uppgifter försvårar det lösningsprocessen. Det påpekas av 

författarna att trots att uppgifter är vardagsförankrade så betyder det inte att alla elever förstår 

sammanhanget av den. En anledning varför problemlösning kan vara svårt är enligt Malmer 

(1997) om problemlösaren inte förstår texten. Detta innebär skillnader i elevers förmåga att 

lösa problem beroende på om problemen ges i muntlig form eller om de måste läsa innehållet 

själva. Betydelsen av att eleverna besitter ett brett ordförråd och tillåts träna på matematiska 

begrepp understryker Malmer (2002) som en viktig förutsättning för att elever ska lyckas 

förstå den text som förekommer vid problemlösning. Möllehed (2001) påpekar att förståelse 

av textinnehåll har stor påverkan för elevers problemlösningsförmåga. Med det menar 

författaren att elever måste besitta en förmåga att tolka innehållet i problemlösningsuppgifters 

text för att kunna lösa dem. 
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3 METODOLOGI 
Nedan presenteras vårt tillvägagångssätt för vår datainsamling. Analysen har skett på tre 

läroboksserier, sammanlagt tolv läroböcker och sex lärarhandledningar. 

 

3.1 ANALYSMETOD 
En beskrivning av analysmetoder ges av Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud 

(2012) som förklarar att det finns tre olika metoder för att samla in datamaterial. En av dessa 

är när en observation sker på fysiska avtryck av en människa, till exempel olika böcker. För 

att i vår studie öka kunskapen om hur läroböcker och tillhörande lärarhandledningar utvecklar 

problemlösningsförmågan hos elever har det skett en liknande observation som Esaiasson et 

al. (2012) föreslår. Denna observation har i denna studie skett på läroboksserier och den valda 

metoden till denna studie blev således innehållsanalys. 

 

3.1.1 INNEHÅLLSANALYS 

Metoden innehållsanalys anses vara den mest lämpade metoden att använda för att granska 

texter (Chiapetta & Fillman, 2007; Esaiasson et al., 2012; Watt Boolsen, 2007). Är syftet att 

få en överblick av något förutbestämt i många texter menar Mckee (2003) att innehållsanalys 

är ett bra tillvägagångssätt. Begreppet innehållsanalys beskrivs av Esaiasson et al. (2012) på 

följande sätt: “Med innehållsanalys menar vi en undersökning av innehållet i någon form av 

skriftlig, muntlig eller bildmässig framställning” (s. 197). Ytterligare en definition ges av NE 

(u.å.) som menar att innehållsanalys är en metod då forskaren utifrån ett system grupperar ord. 

Sedan undersöks det hur ofta de förekommer och informationen analyseras. 

En innehållsanalys kan exempelvis ske utifrån förbestämda kategorier för att fastställa 

innehållet (Watt Boolsen, 2007). Dessa förbestämda kategorier är enligt Miles och Huberman 

(1994) viktiga eftersom datainsamlingen i en analys måste begränsas. Denna begränsning 

avgör sedan vilka slutsatser som resultatet ger och vilka mönster som går att utläsa och 

jämföra. Vidare beskriver Berelson (1952) en innehållsanalys som tidskrävande eftersom 

sökaren måste göra en noggrann beräkning och kan behöva fatta många svåra beslut. Metoden 

innehållsanalys har enligt Watt Boolsen (2007) fått mycket kritik och kritiken är främst riktad 

mot upprepbarheten hos en innehållsanalys. Hur analysen gått tillväga kan nämligen vara 

svårt för utomstående att förstå och eventuella oklarheter kan förhindras genom noggrann 
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dokumentering av beslut som tas. För att få en så hög validitet och reliabilitet som möjligt 

menar Chiapetta och Fillman (2007) att det vid en innehållsanalys krävs att forskarna enbart 

förhåller sig till sina kriterier. Författarna förklarar även att det är viktigt att ha en hög 

interbedömarreliabilitet och inte låta förutfattade meningar lysa igenom. Detta utvecklas 

vidare av Berelson (1952) som förklarar att kriterierna ska vara så tydliga att vem som helst 

ska kunna genomföra en innehållsanalys på samma text och få samma resultat. Att avstå från 

personliga åsikter vid genomförandet av en innehållsanalys är en av de viktigaste delarna att 

ta hänsyn till (Berelson, 1952; Chiapetta & Fillman, 2007). 

 

3.2 ANALYTISKT RAMVERK 

För att tydliggöra begreppet problemlösning sammanställde vi i denna studie kriterier som 

användes vid datainsamlingen. Hädanefter när vi hänvisar till problemlösning syftar vi på 

nedanstående kriterier om inget annat anges. Kriterierna sammanställdes i en datamatris, 

vilket Esaiasson et al. (2012) förklarar är “... en schematisk tvådimensionell uppställning över 

den verklighet vi har valt att undersöka” (s. 45). Bilaga 1 visar vilka kriterier som undersöktes 

och fylldes i. Nedan motiveras de sex första kriterierna med tidigare forskning och är de 

kriterier som avgjorde vilken typ av problemlösningsuppgift det var. Dessa sex är:  

1.   Består av text 

2.   Lösningsmetod indikeras inte 

3.   Räknesätt indikeras inte 

4.   Uppgiften kräver minst två tankeoperationer för att lösas  

5.   Kan lösas med olika lösningsmetoder  

6.   Det ges inte förslag på räknesätt eller lösningsmetod på samma uppslag 

 

1. Skillnaden mellan en textuppgift och en problemlösningsuppgift kan vara svår att urskilja, 

det fastslås dock att en problemlösningsuppgift är en typ av uppgift som består av text 

(Hagland et al., 2005; Vilenius-Tuohimma et al., 2008; Wyndhamn et al., 2000). Vid 

ordräkning ska olika texter, tal och de förkortningar som återfinns räknas. Förkortningar 

räknas som så många ord ordet består av innan förkortningen samt årtal räknas som ett ord. 

Skiljetecken räknas dock inte som ett ord (Björnsson, 1968). Människan kan enligt Melin 

(2004) hålla fem till nio ord i sitt korttidsminne och utifrån detta samt egna åsikter avgränsade 
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vi oss till att uppgiften skulle bestå av sju ord för att uppfylla kriteriet Består av text. 

2, 3. En återkommande beskrivning av en problemlösningsuppgift är att det inte ska finnas ett 

givet tillvägagångssätt för problemlösaren (Berglund, 2005; Duncker & Lees, 1945; Hagland 

et al., 2005; Hagland & Åkerstedt, 2014; Taflin, 2007). För att tydliggöra vad vi anser som 

tillvägagångssätt delade vi upp denna betydelse i två kriterier, vilka benämns som 

Lösningsmetod indikeras inte och Räknesätt indikeras inte. Detta stärks av Malmer (1997) 

som menar att räknesätt inte får indikeras för att det ska vara en problemlösningsuppgift. 

4. Ytterligare en återkommande beskrivning är att en problemlösningsuppgift kräver 

ansträngning och går inte att lösa med en snabb överblick (Hagland et al., 2005; Hagland & 

Åkerstedt, 2014; Löwing & Kilborn, 2002; Taflin, 2007; Wyndhamn et al., 2000). Denna 

studie innefattade ingen elevkontakt och därför var vi tvungna att göra en avvägning gällande 

detta kriterium. För att beskriva vad denna studie anser att ansträngning är bestämde vi oss för 

att använda begreppet tankeoperationer. För att en ansträngning skulle ske bestämde vi att det 

krävdes minst två tankeoperationer för att det ska vara en problemlösningsuppgift. Detta 

resulterade i kriteriet Uppgiften kräver minst två tankeoperationer för att lösas. 

5. För att kunna utveckla problemlösningsförmågan hos många elever ska en 

problemlösningsuppgift kunna lösas på flera olika sätt (Bruun, 2013; Malmer, 2002; Taflin, 

2007). Detta resulterade i kriteriet Kan lösas med olika lösningsmetoder. 

6. Att läroböcker innehåller repetitiva uppgifter anser Ahl (2016) och Lester (2013) vara 

vanligt förekommande. Författarna anser att svårare och klurigare uppgifter behövs. Detta 

resulterade i kriteriet Det ges inte förslag på räknesätt eller lösningsmetod på samma uppslag.  

 

3.3 URVAL 
Innehållsanalysen har i vår studie genomförts på tre läroboksserier i matematik för årskurs 

fyra och sex, samt tillhörande lärarhandledning för årskurs sex. De läroboksserier som 

analyserats är Matte Direkt Borgen1, Mattespanarna2 och Eldorado3. Detta tydliggörs i Tabell 

1. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Matte Direkt Borgen (Carlsson, 2012; Carlsson, 2013a; Carlsson, 2013b; Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 
2012; Falck, Picetti & Sundin, 2011; Picetti, 2013) 
2	  Mattespanarna (Hernvald, 2011a; Hernvald, 2011b; Hernvald, 2013; Hernvald, Kryger & Persson, 2013; 
Hernvald, Kryger & Persson, 2014; Hernvald, Kryger, Persson & Zetterqvist, 2013) 
3 Eldorado (Olsson & Forsbäck, 2011a; Olsson & Forsbäck, 2011b; Olsson & Forsbäck, 2013a; Olsson & 
Forsbäck, 2013b; Olsson & Forsbäck, 2013c; Olsson & Forsbäck 2013d) 
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Tabell 1. Tabellen visar de läroböcker och lärarhandledningar som analyserats 

 

Vid valet av läroböcker spelade tre faktorer in och en av dessa var att läroböckerna skulle vara 

kopplade till den aktuella läroplanen. Nästa val grundade sig på en forskningsstudie från 2009 

(E. Bergqvist, personlig kommunikation, 19 december 2016) där det framkom att Matte 

Direkt Borgen var den vanligaste matteboken i årskurs fyra och sex. Därför valdes den in i 

denna studien. Vid valet av de två återstående bokserierna var det tillgängligheten som 

avgjorde. Vi valde att utesluta extramaterial såsom läxböcker och digitala resurser då vi inte 

ansåg att det var relevant för vårt syfte att analysera dem. Ett annat urval vi gjorde var att 

enbart välja läroböcker i årskurs fyra och sex och därmed uteslöts årskurs fem. Detta urval 

gjordes för att det är en större ålders- och kunskapsmässig skillnad mellan årskurs fyra och 

sex hos eleverna och därmed också i läroböckerna. 

Alla tre läroboksserier innehåller en A-bok och en B-bok för varje årskurs och vi har 

analyserat alla läroböcker. För varje läroboksserie blev det fyra läroböcker samt två 

lärarhandledningar då dessa också är uppdelade i en A-bok och en B-bok. Lärarhandledningar 

kan innehålla kompletterande uppgifter som bidrar till elevers utveckling av 

problemlösningsförmågan och blev därför relevant att inkludera i studien.  

 

3.3.1 PILOTTEST 

För att undersöka validiteten för våra kriterier valde vi att genomföra pilottest på två 

läroböcker för årskurs fem. Detta gjorde vi för att tydliggöra vilka kriterier som krävde 

förtydligande. Under pilottesterna stötte vi på många matematiska och vardagliga begrepp 

som ledde till att kriterierna justerades. Vi förtydligade bland annat med en uppdelning av ett 

antal begrepp som antingen indikerade eller inte indikerade på räknesätt eller lösningsmetod. 

Då vi inte varit i kontakt med elever kunde vi inte mäta begreppsförmågan hos dem och fick 

därmed själva göra ett övervägande om begreppen indikerade på räknesätt eller 

lösningsmetod. Följande begrepp påverkade inte om det var en problemlösningsuppgift: 

Böcker som ingår i studien  Eldorado Mattespanarna Matte Direkt Borgen 

Läroböcker 4A, 4B, 6A & 6B 4A, 4B, 6A & 6B 4A, 4B, 6A & 6B 

Lärarhandledningar 6A & 6B 6A & 6B 6A & 6B 
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dubbelt, hälften, omkrets, area, ger, får, byter, plockar bort, lägger i, kvar/över/sammanlagt 

och betalar lika mycket. Dessa begrepp kan kräva olika räknesätt beroende på sammanhang 

och fick alltså förekomma i uppgiften. Om följande begrepp förekom i uppgiften räknades 

uppgiften inte som problemlösning: summa, skillnad, skiljer, differens, delar lika, kvot, 

gånger mer, kvar av X kr, X kronor till/ytterligare/extra, fattas för X poäng, X mer/fler/längre 

än, X mindre/kortare/färre än. Dessa begrepp ansåg vi var tydliga ledtrådar till 

tillvägagångssätt. En uppdelning på detta sätt var menad att öka reliabiliteten och att samma 

begrepp skulle behandlas lika i innehållsanalysen på första likväl som den sista läroboken. 

Efter justeringen genomförde vi enskilt ett pilottest för att kunna säkerställa att vi tolkade 

kriterierna lika. För att vara så tidseffektiva som möjligt bestämde vi att genomföra analysen 

tillsammans och turades om att fylla i datamatrisen.  

 

3.3.2 EXKLUDERING 

I vår innehållsanalys bortsåg vi från vissa delar i läroböckerna och lärarhandledningarna. 

Detta för att det inte var relevant för vårt syfte att analysera alla delar och vissa saker kunde 

inte mätas genom en innehållsanalys. Vi bortsåg från alla spel som förekommer i 

läroböckerna och lärarhandledningarna eftersom för tydliga instruktioner ges. Det gick inte att 

mäta utvecklingen av problemlösningsförmågan utan att ha observerat och lyssnat på elevers 

resonemang. Andra uppgifter som inte räknades var uppgifter som innebar att elever skulle 

göra en personlig värdering och komma med egna argument. 

 

3.3.3 FORSKNINGSETISKA ÖVERVÄGANDEN 

De forskningsetiska överväganden vi hade i åtanke var att inte låta tidigare erfarenheter med 

en speciell läroboksserie påverka våra åsikter vid analysen. Vi undvek även att ha förutfattade 

meningar kring vad vi skulle få för resultat mellan de olika årskurserna och läroboksserierna 

(Berelson, 1952; Chiapetta & Fillman, 2007). Genom tydlig dokumentation kunde detta 

undvikas. 

  

3.4 KRITERIER OCH KATEGORISERING AV PROBLEMLÖSNING 
Kriterierna vi använt i analysen har delats in i två grupper och syns tydligast som röda och 

gröna kriterier i bilaga 1. Anledningen till denna indelning var för att kunna avgöra om 
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uppgiften är utmanande. Nedan följer en beskrivning av de röda och gröna kriterierna samt de 

kategorier som förekommer. 

 

3.4.1 FYRA RÖDA KRITERIER FÖR EN PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFT 

Med ett rött kriterium menas ett kriterium som måste uppfyllas för att uppgiften ska vara en 

problemlösningsuppgift.  

1. Består av text: Uppgiften består av text och kräver att problemlösaren är läskunnig. För att 

göra en avgränsning har alla uppgifter som har sju ord eller fler uppfyllt det här kravet.  

2. Räknesätt indikeras inte: Med begreppet räknesätt menas de fyra räknesätten; addition, 

subtraktion, multiplikation och division. Dessa får inte anges eller indikeras i uppgiften utan 

är något problemlösaren själv ska komma på. Exempel från Matte Direkt Borgen 6A (2012) 

där räknesätt indikeras: “Vilka av produkterna är lika med 6…” (s. 30).  

3. Lösningsmetod indikeras inte: Med begreppet lösningsmetod menas val av metod som 

problemlösaren ska välja och tillvägagångssättet får inte vara tydligt. Lösningsmetoder är 

exempelvis rita en bild, göra en tabell, algoritmräkning eller använda laborativt material. 

Exempel från Matte Direkt Borgen 6A (2012) där lösningsmetod indikeras: “Rita en 

parallellogram med basen...” (s. 93). 

4. Uppgiften kräver minst två tankeoperationer för att lösas: Om problemlösaren endast 

behöver utföra en tankeoperation för att finna lösningen räknas det inte som en 

problemlösningsuppgift. Exempelvis tas uppgifter med om det krävs både en 

enhetsomvandling och en addition av flera termer eftersom detta innebär två tankeoperationer. 

Det kan även vara en uppgift där det krävs en räkning med flera olika räknesätt. Ska flera 

termer räknas ihop anser vi att detta sker i flera räknesteg men bara en tankeoperation. Står 

det i uppgiften vilken enhet svaret ska anges i anser vi inte eventuell omvandling vara en 

tankeoperation eleven måste göra. Vi har inte skrivit ut hur många tankeoperationer varje 

uppgift kräver, utan bara angivit om det är två eller fler. Något som inte räknas som en 

tankeoperation är avläsning av hjälpmedel såsom linjal, termometer, bilder, gradskiva och 

tabell. Exempel från Mattespanarna 6A (2013) där endast en tankeoperation krävs: “Hur stor 

är vinkelsumman i en triangel?” (s. 13). 

För att tydliggöra vad som är en problemlösningsuppgift följer ett exempel från 

Mattespanarna 6A (2013): “Nadia har en bräda som har formen av ett rätblock. Brädan har 
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bredden 10 cm, längden 6 cm och höjden 2 cm. Hon vill göra en tärning där alla kanter är 5 

cm. Hon får såga och limma ihop hur hon vill. Kan hon lyckas?” (s. 82). Denna uppgift 

uppfyller alla röda kriterier och är en problemlösningsuppgift. 

 

3.4.2 TVÅ GRÖNA KRITERIER FÖR EN PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFT 

De två gröna kriterierna återfinns i bilaga 1 och dessa kriterier fanns med för att avgöra om 

problemlösningsuppgiften var utmanande (se rubrik 3.4.3).  

5. Det ges inte förslag på räknesätt och lösningsmetod på samma uppslag: Det förekommer 

ingen genomgång, rubrik, inforuta eller andra texter som indikerar på räknesätt eller 

lösningsmetod på samma uppslag som uppgiften finns på. Finns svarsalternativ för uppgiften 

uppfylls inte detta kriterium. 

6. Kan lösas med olika lösningsmetoder: Problemlösaren kan välja olika metoder för att 

komma till en lösning av uppgiften, exempelvis rita en bild eller göra en tabell. 

För att tydliggöra vad som är en utmanande problemlösningsuppgift följer ett exempel 

från Mattespanarna 6B (2014): “Klockan är 21.13 den 25 oktober 2013. Vilket klockslag och 

datum är det 2103 minuter senare?” (s. 164). Denna uppgift uppfyller alla röda och gröna 

kriterier. 

 

3.4.3 KATEGORISERING AV UPPGIFTER 

De röda och gröna kriterierna avgjorde vilken kategori problemlösningsuppgiften placerades 

i. Uppgifter som inte var problemlösning dokumenterades inte. 

Kategori 1: Uppfylldes alla sex kriterier (röda och gröna) tillhörde uppgiften 

utmanande problemlösningsuppgift. Detta anser vi vara den ideala och mest utmanande 

typen av problemlösningsuppgift som går att hitta i läroböckerna. 

Kategori 2: Uppfylldes alla de fyra röda kriterierna samt en eller ingen av de gröna 

kriterierna tillhörde uppgiften problemlösningsuppgift. Vi anser att detta är en 

problemlösningsuppgift men inte lika utmanande som den mest ideala typen av uppgift i 

läroböckerna. Om uppgiften uppfyllde alla röda kriterier och exempelvis kriteriet Det ges inte 

förslag på räknesätt och lösningsmetod på samma uppslag men inte kriteriet Kan lösas med 

olika lösningsmetoder tillhörde uppgiften denna kategori. Exempel från Matte Direkt Borgen 

6A (2012): “Olivia har också 200 kr. Hon handlar för 25 % av pengarna. Hur mycket handlar 
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hon för?” (s. 40). Till denna uppgift finns det på samma uppslag en informationsruta där det 

står: “En fjärdedel är 25 %” (s. 40).  

En uppgift som inte uppfyllde alla röda kriterier är inte en problemlösningsuppgift. 

Dessa uppgifter har inte dokumenterats eftersom de inte är relevanta för studiens syfte och är 

alla uppgifter som inte ingår i vårt resultat. Exempel från Matte Direkt Borgen 6B (2013a): 

“Ett lejon är i verkligheten 210 cm långt. Hur långt är lejonet på en bild i skala 1:30?” (s. 46). 

Denna uppgift uppfyller inte det röda kriteriet “Uppgiften kräver minst två tankeoperationer 

för att lösas” och räknas alltså inte som en problemlösningsuppgift.  

 

3.5 BESKRIVNING AV SKILLNADER 
I detta avsnitt beskrivs de blå kolumnerna i bilaga 1 och dessa bidrar till att kunna besvara 

frågeställning 1 och 2. 

Uppgiftens placering i boken: För att besvara frågeställning 1 tog vi reda på var i 

boken problemlösningsuppgifter förekommer. De tre läroboksserierna är uppbyggda på olika 

sätt och i bilaga 2 finns ett förtydligande för varje läroboksseries uppbyggnad. För att kunna 

göra en jämförelse var vi tvungna att gruppera områden som liknar varandra i utformning och 

svårighetsnivå. Dessa benämndes sedan med samlingsnamn. Detta var nödvändigt då det inte 

gick att jämföra problemlösningsuppgifternas placering med de benämningar som böckerna 

använder. Vår sammanställning resulterade i samlingsnamnen: “Basnivå”, “Test”, “Blandad” 

nivå”, “Svår nivå”, “Repetition av kapitel”, “Avslutande sidor” och “Kluriga sidor”. Alla 

dessa förekommer dock inte i varje läroboksserie och anges inget särskilt så förekommer 

området i alla läroboksserier. Vad som ingår i och vad varje samlingsnamn innebär förklaras 

kort i Tabell 2. 
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Tabell 2. Tabellen förklarar olika samlingsnamn i läroböckerna 

 

Vardagsnära uppgifter: För att besvara frågeställning 2 tog vi reda på om det framkom någon 

skillnad gällande hur elever kan relatera till problemlösningsuppgiften. Vi har använt oss av 

två liknande begrepp som Skolverket (2011b) använder och det ena begreppet är Obekanta 

situationer i vardagen. Med detta menas uppgifter som innefattade begrepp som en 

mellanstadieelev inte kommer i kontakt med dagligen men som förbereder inför fördjupande 

kunskaper. Exempel från Matte Direkt Borgen 6B (2013a): “Arrax har 3 kuvert. I vart och ett 

av de färgade kuverten finns ett antal yuan. Hur många yuan finns det i det...” (s. 94). Vi 

bedömde att en mellanstadieelev i de flesta fall inte varit i kontakt med yuan och därmed 

räknades denna uppgift som Obekant situation. Det andra begreppet som används av 

Skolverket (2011b) är Vardagsanknutna uppgifter och var uppgifter som innefattade begrepp 

som mellanstadieelever kommer i kontakt med i sin vardag. Exempel från Eldorado 4A 

(2013a): “Sofia har två askar med tio klistermärken i varje. Hon ger fem klistermärken till en 

kamrat. Hur många klistermärken har hon kvar?” (s. 116). Vi ansåg att en mellanstadieelev är 

bekant med begreppen i denna uppgift och har därför bedömt den som vardagsanknuten. 

Textmängd: För att besvara frågeställning 2 räknade vi hur många ord varje 

problemlösningsuppgift bestod av. Vi räknade sedan ut ett genomsnitt för 

problemlösningsuppgifterna i varje lärobok för att lättare kunna jämföra årskurserna. För att 

Basnivå Grundkurser som finns till varje kapitel 

Test Diagnoser som förekommer i läroböckerna, finns inte i Eldorado 

Blandad nivå Lite svårare än grundkurs enligt läroböckerna men inte de svåraste sidorna 

Svår nivå En svårare nivå som räknas av de elever som uppfattade Basnivån som enkel 

Repetition av kapitel Någon form av repetition av kapitlet, finns inte i Mattespanarna 

Avslutande sidor Dessa sidor är tänkt att repetera hela bokens innehåll och finns i slutet av böckerna. 
Finns inte i Mattespanarna och Matte Direkt Borgen 4A, 4B och 6A 

Kluriga sidor Innehåller uppgifter som är menade att vara kluriga och få eleven att tänka till 
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fastställa textmängd räknades antal ord, tal och enheter som förekom. Exempel som oftast 

förkortas i boken men räknades som ett ord var: mm, min, st, p, kg. Ord som km/h räknades 

däremot som tre ord då det utläses som “kilometer per timme”, liknande förkortningar 

räknades på samma sätt.    

Bildstöd: För att besvara frågeställning 2 undersökte vi om det fanns bildstöd till 

problemlösningsuppgiften. Vi undersökte inte om bilden kunde hjälpa eleven i sin uträkning, 

utan bara om den fanns eller inte. 

 

3.6 ANALYS AV LÄRARHANDLEDNING 
Ett urval som gjordes var att endast undersöka lärarhandledningarna för årskurs sex. För att 

besvara frågeställning 3 använde vi oss av tabellerna i bilaga 1 och 3. I bilaga 1 finns en grå 

rubrik för att besvara frågeställning 3, denna är Kommentar från lärarhandledningen om 

uppgiften. Problemlösningsuppgifter som lärarhandledningen benämner som problemlösning 

och de kommentarer som rör problemlösning redovisas här. Denna kommentar kan vara i 

direkt anslutning till uppgiften eller på inledande sidor i lärarhandledningen.  

I bilaga 3 finns tre rubriker som undersöktes för att besvara frågeställning 3. Den 

första rubriken är Definition av problemlösning och ska redovisa hur lärarhandledningen har 

beskrivit problemlösning. Detta kan förekomma i inledningen av lärarhandledningen eller i 

anslutning till vissa typer av uppgifter. Förslag på undervisning i problemlösning är den 

andra rubriken och redovisar en kort sammanställning av hur lärare enligt lärarhandledningen 

kan genomföra problemlösningsundervisning. Den tredje rubriken är Extrauppgifter med 

problemlösning. Vi undersökte om lärarhandledningen innehåller arbetsblad och prov med 

extrauppgifter som är problemlösning och detta redovisas under denna rubrik. 
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4 RESULTAT   
För att presentera hur de tre läroboksserierna utvecklar problemlösningsförmågan har vi i 

följande avsnitt sammanställt ett resultat utifrån våra tre frågeställningar: 

1.   Vilka skillnader mellan läroboksserierna framkommer när det gäller förekomst och 

placering av problemlösningsuppgifter? 

2.   Vilka skillnader mellan läroboksserierna framkommer när det gäller 

problemlösningsuppgifternas vardagsnärhet, textmängd och bildstöd? 

3.   Hur kommenterar lärarhandledningen för årskurs sex problemlösningsuppgifterna 

samt undervisning av problemlösning? 

 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de olika läroboksserierna och årskurserna 

sammanställdes resultatet för läroböckerna som tillhörde samma läroboksserie och årskurs. 

Detta innebar att all data tillhörande lärobok 4A och 4B i samma läroboksserie lades ihop och 

detta gjordes även för läroböckerna 6A och 6B. Tillhörande lärarhandledningar för varje 

läroboksserie slogs samman på liknande sätt. Ett tydliggörande visas i Tabell 3. 

 
Tabell 3. Tabellen visar hur läroböckerna och lärarhandledningarna slagits samman vid presentation 

av resultatet  
Sammanslagning av undersökta 
böcker 

Eldorado Mattespanarna Matte Direkt 
Borgen 

Läroböcker 4AB & 6AB 4AB & 6AB 4AB & 6AB 

Lärarhandledningar 6AB 6AB 6AB 

 

Hädanefter benämns detta som 4AB och 6AB i både text och tabeller. Anledningen till detta 

var att vårt syfte och våra frågeställningar är inriktade på årskurs fyra och årskurs sex. 

Därmed blev det inte relevant att se möjlig progression från en A-bok till en B-bok. Vissa 

läroböcker innehöll fler uppgifter än andra och för att resultatet inte skulle bli missvisande 

presenteras det i procentform. I texten väljer vi att skriva om det största, minsta och andra 

intressanta resultat. Den fullständiga informationen går att utläsa i tabellerna.   
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4.1 FÖREKOMST OCH PLACERING AV PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTER 
Nedan följer en analys av insamlad data och en presentation av resultatet gällande första 

frågeställningen. Vi har delat upp resultatet och besvarar först hur ofta 

problemlösningsuppgifter förekommer och hur många av dessa som ingår i kategori 1 och är 

utmanande problemlösningsuppgifter. Detta följs av en presentation av vilken placering 

problemlösningsuppgifterna har. 

 

4.1.1 FÖREKOMST AV PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTER 

Utifrån denna studie framkommer det att frekvensen av de uppgifter som ger möjlighet till 

utveckling av problemlösningsförmågan varierar beroende på läroboksserie och lärobok. 

Detta är sammanställt i Tabell 4. 

 
Tabell 4. Tabellen visar förekomsten av problemlösningsuppgifter i de olika läroböckerna 

	  

I de röda raderna presenteras antalet problemlösningsuppgifter som framkommit i analysen 

och hur stor andel av dessa som är problemlösningsuppgifter. Den gröna raden representerar 

hur stor andel av problemlösningsuppgifterna som är utmanande.  

Utifrån Tabell 4 går det utläsa att Eldorado 6AB innehåller störst andel 

problemlösningsuppgifter, nämligen 17 %. Det är dock den bok som innehåller minst andel 

utmanande problemlösningsuppgifter, då 39 % av problemlösningsuppgifterna ingår i 

kategori 1. Av alla läroböcker är Matte Direkt Borgen 4AB den bok som innehåller minst 

problemlösningsuppgifter, 3 %. Det är dock den lärobok som innehåller störst andel 

Frågeställning 1 
Eldorado 

4AB 
Eldorado 

6AB 
Mattespanarna 

4AB 
Mattespanarna 

6AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

4AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

6AB 

Totala antalet uppgifter  1390 1287 883 1120 1536 1354 

Andel 
problemlösningsuppgifter  

6 % 17 % 9 % 15 % 3 % 10 % 

Andel utmanande 
problemlösningsuppgifter 

60 % 39 % 55 % 40 % 67 % 52 % 
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utmanande problemlösningsuppgifter, då 67 % av problemlösningsuppgifterna ingår i 

kategori 1. Om man räknar ihop båda årskurserna innehåller läroboksserien Matte Direkt 

Borgen minst andel problemlösningsuppgifter av serierna. Därmed ger den minst möjlighet 

för utveckling av problemlösningsförmågan. De andra läroboksserierna ger bättre möjlighet 

att utveckla problemlösningsförmåga men de enskilda läroböckerna skiljer sig åt. 

 

4.1.2 PLACERING AV PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTER 

För att kunna göra en jämförelse sammanställdes de olika områdena i samlingsnamnen: 

“Basnivå”, “Test”, “Blandad nivå”, “Svår nivå”, “Repetition av kapitel”, “Avslutande sidor” 

och “Kluriga sidor”. I Tabell 5 presenteras hur stor andel problemlösningsuppgifter varje 

lärobok har inom de olika placeringarna. Detta presenteras i procent för att kunna göra en 

jämförelse.  
 

Tabell 5. Tabellen visar placeringen av problemlösningsuppgifterna i varje lärobok 

 

I tabellen framkommer det att placeringen “Basnivå” förekommer i alla läroboksserier, den 

lärobok med högst andel problemlösningsuppgifter inom denna placering är Mattespanarna 

6AB med 48 %. Eldorado 6AB har 17 % av problemlösningsuppgifterna inom placeringen 

“Basnivå” och är därmed den lärobok med lägst andel inom detta område. Nästa rad redovisar 

“Test” och i Eldorado finns inga test vilket gör att det är blankt i tabellen. Mattespanarna 6AB 

Frågeställning 1 
Eldorado 

4AB 
Eldorado 

6AB 
Mattespanarna 

4AB 
Mattespanarna 

6AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

4AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

6AB 

Basnivå 35 % 17 % 22 % 48 % 21 % 36 % 

Test     11 % 17 % 2 % 4 % 

Blandad nivå 10 % 2 % 16 % 11 % 4 % 8 % 

Svår nivå 21 % 29 % 21 % 12 % 29 % 18 % 

Repetition av kapitel 4 % 3 %     10 % 4 % 

Avslutande sidor 15 % 42 %       17 % 

Kluriga sidor 15 % 7 % 30 % 13 % 33 % 14 % 
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har 17 % av problemlösningsuppgifterna inom placeringen “Test” och är därmed den lärobok 

med högst andel inom detta område. Den lärobok med lägst andel inom denna placering är 

Matte Borgen Direkt 4AB med 2 % av problemlösningsuppgifterna. Läroboken med högst 

andel problemlösningsuppgifter inom placeringen ”Blandad nivå” är Mattespanarna 4AB med 

16 % inom området. Den lärobok med lägst andel är Eldorado 6AB med 2 % av 

problemlösningsuppgifterna. “Svår nivå” förekommer i alla läroboksserier och de läroböcker 

med högst andel problemlösningsuppgifter är Eldorado 6AB och Matte Direkt Borgen 4AB 

som båda har 29 % av problemlösningsuppgifterna inom placeringen. Mattespanarna 6AB är 

den lärobok med lägst andel problemlösningsuppgifter inom “Svår nivå” med 12 %. 

Placeringen “Repetition av kapitel” förekommer endast i läroboksserierna Eldorado och Matte 

Direkt Borgen. Matte Direkt Borgen 4AB har 10 % av problemlösningsuppgifterna inom 

“Repetition av kapitel” och är därmed läroboken med högst andel. Eldorado 6AB har 3 % av 

problemlösningsuppgifterna inom denna placering och är därmed lägst. “Avslutande sidor” 

förekommer endast i läroböckerna Eldorado och Matte Direkt Borgen 6AB. Den lärobok med 

högst andel problemlösningsuppgifter inom placeringen är Eldorado 6AB med 42 %, 

Eldorado 4AB har 15 % av problemlösningsuppgifterna inom “Avslutande sidor” och har 

lägst andel inom placeringen. För placeringen “Kluriga uppgifter” är det Matte Direkt Borgen 

4AB som har högst andel problemlösningsuppgifter, läroboken har 33 % av 

problemlösningsuppgifterna inom detta område. Den lärobok med lägst andel är Eldorado 

6AB med 7 % av problemlösningsuppgifterna inom placeringen.  

För att fastställa spridning av samtliga problemlösningsuppgifter sammanställdes detta 

i Diagram 1. 
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Diagram 1. Cirkeldiagrammet visar fördelningen, oavsett läroboksserie, av alla de definierade 
problemlösningsuppgifterna 

 

 
 

Cirkeldiagrammet visar att det område som ger eleverna störst möjlighet att utveckla 

problemlösningsförmågan är “Basnivån”. 30 % av alla problemlösningsuppgifter i alla 

läroboksserier förekommer inom denna placering. Under placeringen “Svår nivå” ingår 21 % 

av alla problemlösningsuppgifter och i “Blandad nivå” finns 8 % av dem. I “Repetition av 

kapitel” finns 3 % av alla problemlösningsuppgifter och är därmed placeringen med lägst 

andel. 

 

4.2 SKILLNADER I PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTERNA 
Nedan följer en redovisning av skillnaderna i problemlösningsuppgifternas vardagsnärhet, 

textmängd och bildstöd. För att redovisa resultatet för frågeställning 2 har det sammanställts i 

Tabell 6. 
 

  

30 %

6 %

8 %
21 %

3 %

17 %

15 %
Basnivå

Test

Blandad nivå

Svår nivå

Repetition av kapitel

Avslutande sidor

Kluriga sidor
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Tabell 6. Tabellen visar antal problemlösningsuppgifter i läroböckerna samt andel och genomsnitt av 
de utvalda skillnaderna 
 

Frågeställning 2 Eldorado 
4AB 

Eldorado 
6AB 

Mattespanarna 
4AB 

Mattespanarna 
6AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

4AB 

Matte 
Direkt 
Borgen 

6AB 

Problemlösningsuppgifter 78 213 76 166 48 129 
Obekant situation 1 % 1 % 0 % 0 % 12 % 2 % 
Vardagsanknutet 99 % 99 % 100 % 100 % 88 % 98 % 
Textmängd 35 27 47 34 29 47 
Bildstöd 62 % 42 % 58 % 40 % 60 % 62 % 

 

Den röda raden i tabellen anger hur många problemlösningsuppgifter som finns i varje 

lärobok och detta är helheten som sedan använts för att räkna ut andelen för de övriga raderna. 

Tabellens gula rader visar att Matte Direkt Borgen 4AB utmärker sig då 12 % av 

problemlösningsuppgifterna ses som Obekant situation. Resten av läroböckernas 

problemlösningsuppgifter ligger på en relativt jämn nivå gällande vardagsnärhet. Den gröna 

raden visar att textmängden varierar mellan läroboksserierna och årskurserna. De läroböcker 

med högst genomsnitt är Mattespanarna 4AB och Matte Direkt Borgen 6AB med 47 ord per 

problemlösningsuppgift. Lägst genomsnitt har Eldorado 6AB med ett genomsnitt på 27 ord 

per problemlösningsuppgift. Den läroboksserie som har störst ökning i textmängd från årskurs 

fyra till sex är Matte Direkt Borgen där ökningen sker med 18 ord. Den blå raden presenterar 

andelen av problemlösningsuppgifterna som har bildstöd. De läroböcker med högst andel 

bildstöd är Eldorado 4AB och Matte Direkt Borgen 6AB med 62 % problemlösningsuppgifter 

med bildstöd. Läroboken med lägst andel problemlösningsuppgifter med bildstöd är 

Mattespanarna 6AB med 40 %. Räknas båda årskurserna ihop har läroboksserien Matte Direkt 

Borgen mest bildstöd till problemlösningsuppgifterna.  

 

4.3 PROBLEMLÖSNING I LÄRARHANDLEDNINGARNA 
Nedan följer en analys av insamlad data och en presentation av resultatet. För att tydliggöra 

hur lärarhandledningarna ger möjlighet att utveckla elevers problemlösningsförmåga har 

resultatet delats upp. Först presenteras lärarhandledningarnas beskrivning av problemlösning 

och sedan följer lärarhandledningarnas förslag på undervisning i problemlösning. Därefter 
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presenteras eventuella extrauppgifter med problemlösning som finns i lärarhandledningarna 

och slutligen hur de kommenterar problemlösningsuppgifter. 

 

4.3.1 LÄRARHANDLEDNINGARNAS BESKRIVNING AV PROBLEMLÖSNING 

Det framkom att lärarhandledningarna i de tre olika serierna kommenterar problemlösning på 

olika sätt. Resultatet av denna analys påvisade att Eldorado är mer utförlig i sin beskrivning 

än vad Mattespanarna och Matte Direkt Borgen är. Lärarhandledningen för Eldorado 6AB 

förklarar begreppet problemlösning på följande sätt: “... ska vara lätt att uppfatta och som ska 

kunna lösas på flera olika sätt och med olika representationsformer, på såväl en enkel som en 

mer avancerad nivå och ofta med en generell metod" (Olsson & Forsbäck, 2013c, s. 21). 

Lärarhandledningen redovisar även för de fem olika förmågorna i matematik från Lgr 11 

(Skolverket, 2011a) där en av dessa är problemlösningsförmågan. Lärarhandledningarna för 

Mattespanarna 6AB och Matte Direkt Borgen 6AB hänvisar enbart till de fem förmågorna i 

matematik som går att finna i Lgr 11. 

 

4.3.2 FÖRSLAG PÅ PROBLEMLÖSNINGSUNDERVISNING 

För att besvara frågeställning 3 analyserades de förslag på undervisning som 

lärarhandledningarna ger. I lärarhandledningen till Eldorado 6AB föreslås det samtal och 

lösning av problemlösningsuppgifter i grupp. Lärarhandledningen påpekar även att 

problemlösning tar tid och kräver ofta mer ansträngning än att kunna se svaret direkt. I 

lärarhandledningen till Mattespanarna 6AB föreslås det att elever i första hand ska jobba 

enskilt med problemuppgifter och sedan resonera med en annan elev. Lärarhandledningen 

poängterar att gemensamt arbete och diskussion om problemlösning leder till utveckling av 

begreppsförmågan och förståelsen i matematik. Diskussioner leder även till att elever får en 

förståelse för att ett problem kan lösas på olika sätt. I lärarhandledningen till Matte Direkt 

Borgen 6AB föreslås det att elever ska jobba enskilt, parvis och ibland arbeta med 

problemlösningsuppgiften i helklass. Gemensamt för alla lärarhandledningar var att de 

nämnde rita en bild, prova dig fram och arbeta baklänges som strategier för problemlösning. 

Det poängteras av Matte Direkt Borgen 6AB att varje nytt problem inte kräver en ny strategi.  
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4.3.3 EXTRAUPPGIFTER I LÄRARHANDLEDNINGARNA 

All insamlad data gällande extrauppgifter i lärarhandledningarna har sammanställts i en tabell. 

Detta gjordes för att få fram ett jämförbart resultat och visas i Tabell 7. 
 

Tabell 7. Tabellen visar andelen extrauppgifter som uppfyller våra kriterier för problemlösning  
 

 

 

 

 

Tabellen visar andelen extrauppgifter i lärarhandledningen som är problemlösningsuppgifter. 

Extrauppgifter innebär arbetsblad och prov. Utifrån tabellen går det utläsa att 

lärarhandledningen till Eldorado 6AB innehåller högst andel extrauppgifter som är 

problemlösningsuppgifter, nämligen 20 %. Mattespanarna 6AB är den lärarhandledning med 

lägst andel extrauppgifter som är problemlösning, nämligen 7 %.  

 

4.3.4 KOMMENTARER GÄLLANDE PROBLEMLÖSNINGSUPPGIFTER 

Till problemlösningsuppgifterna i läroböckerna förekommer ibland en kommentar på 

inledande sidor eller i anslutning till själva uppgiften i lärarhandledningarna. För att ta reda på 

hur lärarhandledningarna hjälper att utveckla elevers problemlösningsförmåga plockades 

kommentarer till problemlösningsuppgifterna ut. Lösningsförslag har inte dokumenterats utan 

endast undervisningsförslag. I läroböckerna till Eldorado 6AB finns uppgifter som kallas Kul 

med matte på de avslutande sidorna i varje kapitel. Det föreslås till dessa uppgifter att 

eleverna får fundera själva och sedan arbeta och diskutera tillsammans med en klasskompis. 

Ett exempel på en sådan uppgift är:  
 

Vågen väger jämnt. I vänstra vågskålen finns en vikt på 1 kg och en halv tegelsten. I högra vågskålen 

finns en hel tegelsten. Hur mycket väger en tegelsten? A 0,5 kg B 1 kg C 2 kg D 3 kg (Olsson & 

Forsbäck, 2013a, s. 46) 

 

Lärarhandledningen poängterar även vikten av att elever lägger märke till den information 

som ges i uppgifterna. Det understryks även att läraren måste uppmuntra eleverna till att 

försöka lösa uppgifterna och att det kan ta tid att hitta lösningen. I lärarhandledningen till 

Frågeställning 3 Eldorado 6AB Mattespanarna 6AB Matte Direkt Borgen 6AB 

Extrauppgifter med 
problemlösning 20 % 7 % 10 % 
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Eldorado 6AB förekommer även kommentarer kring andra problemlösningsuppgifter. Dessa 

har markerats med en trappliknande symbol och kommenteras av lärarhandledningen som bra 

att använda som ”rika problem”. Förslag på arbetssätt till dessa uppgifter är att först låta 

eleverna arbeta med problemen tillsammans och komma fram till olika lösningssätt för att 

sedan diskutera lösningarna i helklass. I kapitlet Avslutande repetition i lärarhandledningen 

till Eldorado 6AB nämns att vissa uppgifter tränar problemlösningsstrategier som repeterats 

tidigare i boken. Lärarhandledningen kommenterar även att en problemuppgift inte behöver 

uppfattas som ett problem för alla elever utan kan upplevas som en enklare uppgift för vissa. 

I lärarhandledningen till Mattespanarna 6AB kommenteras uppgifter som hör till 

Uppdrag och det föreslås individuellt- och pararbete. Reflektion kring olika lösningar och att 

låta det ta tid anses vara viktigt. I läroböckerna förekommer uppgifter med en pusselbit och 

till dessa föreslås 1-2-24 modellen. Ett exempel på en sådan uppgift är: 
 

När klass 6 har en klassfest ordnas en musiktävling. ¼ av tävlingen handlar om att gissa rätt låt, 50% av 

poängen får man genom att härma en artist och resten är ren frågesport. Maxpoängen på frågesporten är 

12 poäng. Vilken är maxpoängen på hela musiktävlingen? (Hernvald, 2013, s. 25) 

 

Med 1-2-24 modellen är tanken att först arbeta enskilt för att kunna ge varje elev möjligheten 

att hitta en lösning, sedan arbetar elever parvis eller i en mindre grupp innan uppgiften 

slutligen diskuteras i helklass. En annan typ av uppgift är Klurigheter som förekommer på de 

sista sidorna i varje lärobok. Dessa uppgifter kommenterar lärarhandledningen med att "… 

klurigheter inbjuder eleverna till att prata matte kring riktigt kluriga problem. På så sätt får 

eleverna träna både sin förmåga att resonera och lösa problem." (Hernvald et al., 2013, s. 

113). Lärarhandledningen benämner andra uppgifter i läroboken som problemlösning och 

kommenterar dessa som Problemlösning och strategier, Blandade problem och Strategier i 

problemlösning. Det ges ingen övrig kommentar till uppgifterna. 

I lärarhandledningen till Matte Direkt Borgen 6AB kommenteras uppgifter som hör till 

Utmaningen och det föreslås främst pararbete men även arbete i helklass. Det föreslås att 

dessa uppgifter kan användas till snabbräknande elever och är olika 

problemlösningsuppgifter. Ett exempel på en sådan uppgift är: 
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Lisa köpte souvenirer när hon besökte New York. En frihetsgudinna och en kortlek kostade tillsammans 

9 dollar. En kortlek och en keps kostade 8 dollar. En keps och en Frihetsgudinna kostade 11 dollar. Vad 

kostade a) Frihetsgudinnan b) kortleken c) kepsen. (Carlsson et al., 2012, s. 37) 

 

Lärarhandledningen till Matte Direkt Borgen 6AB ger förslag på problemlösningsstrategier 

som kan användas. Dessa är rita en bild, prova dig fram, arbeta baklänges eller välj strategi 

själv.  
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5 DISKUSSION 
Syftet med vår studie var att öka kunskapen om hur tre läroboksserier i matematik ger 

möjlighet att utveckla elevers problemlösningsförmåga i årskurs fyra och sex. I detta avsnitt 

följer en diskussion utifrån resultatet av våra tre frågeställningar och val av metod. Resultatet 

och vårt metodval kopplas till tidigare forskning inom området.  

 

5.1 RESULTATDISKUSSION 
För att öka kunskapen om och tydliggöra hur läroboksserierna kan utveckla 

problemlösningsförmågan diskuteras resultatet. Diskussionen är uppdelad efter de tre 

frågeställningarna.  

 

5.1.1 DISKUSSION AV FÖREKOMST OCH PLACERING 

Vår studie visade att högsta andelen problemlösningsuppgifter finns i en lärobok för årskurs 

sex och innehåller 17 % problemlösningsuppgifter. Den lägsta andelen 

problemlösningsuppgifter går att finna i en lärobok för årskurs fyra och innehåller endast 3 % 

problemlösningsuppgifter. En anmärkningsvärd skillnad går att utläsa mellan det högsta och 

lägsta resultatet. Resultatet visar en tydlig ökning av problemlösningsuppgifter från årskurs 

fyra till årskurs sex i alla läroböcker och detta tror vi kan bero på att äldre elever bör ha större 

baskunskap i matematik. Oavsett svårighetsgrad är det viktigt att anpassa problemuppgifter 

efter elevernas matematiska förmåga. En högre andel problemlösningsuppgifter förekommer i 

läroböckerna för årskurs sex och ger därmed möjligheten att utveckla 

problemlösningsförmågan mer ofta. I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) finns fem förmågor i 

matematik varav en är problemlösning och eftersom ingen rangordning ges i läroplanen kan 

det tolkas som att elever ska ges lika stor del i att öva alla fem förmågor. Skulle detta 

uppfyllas ska eleverna spendera 20 % av matematikundervisningen med 

problemlösningsuppgifter. Denna studie har dock inte innefattat en observation och därför har 

detta inte kunnat mätas. En problemlösningsuppgift behöver enligt Taflin (2007) tillåtas ta tid 

och utifrån vår erfarenhet i matematikundervisning tar en sådan uppgift längre tid än en vanlig 

rutinuppgift. I denna studie har två läroböcker tillräckligt höga andelar 

problemlösningsuppgifter utifrån tidsperspektivet. Dessa läroböcker innehåller 15 % och 17 

% problemlösningsuppgifter. Läroböckerna med lägre resultat ger däremot eleverna en 
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begränsad möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga.  

Det är ofta repetitiva och likartade uppgifter som förekommer i läroböcker enligt Ahl 

(2016) och Lester (2013), men eftersom denna studie inte undersöker detta går det inte 

konstatera vilken förmåga de repetitiva uppgifterna tränar. En mätning på vilka uppgifter och 

förmågor som tar störst respektive minst plats i läroböckerna sker inte heller. Det resultat som 

dock går att fastslå är att problemlösningsuppgifter tar upp 3–17 % av alla uppgifter i de 

undersökta läroböckerna. Lester (2013) argumenterar dock för att problemlösare gynnas av 

mer komplicerade uppgifter. Utifrån vårt resultat samt Lesters argument anser vi att 

problemlösning borde förekomma i större utsträckning i läroböckerna.  

Kvalitén på de uppgifter som förekommer i de undersökta läroböckerna har graderats i 

kategorier, där de mest utmanande uppgifterna placerades i kategori 1. I läroböckerna är det 

en variation där mellan 39–67 % av problemlösningsuppgifterna är utmanande 

problemlösningsuppgifter. Studiens resultatet visar att läroböckerna i årskurs fyra innehåller 

större andel utmanande problemlösningsuppgifter jämfört med årskurs sex. Därmed ges elever 

överlag en större utmaning i problemlösningsuppgifterna i årskurs fyra. Detta överensstämmer 

inte med hur Björnsson (1968) förklarar att svårighetsnivån ökar ju högre årskursen är. 

Problemlösningsuppgifter är dock ofta svåra enligt Berglund (2005), vilket Löwing och 

Kilborn (2002) menar kan få elever att lätt ge upp när det kommer till problemlösning och 

kluriga uppgifter. Resultatet av denna studie visar därför en alldeles för stor andel utmanande 

problemlösningsuppgifter och riskerar att sänka elevers motivationsnivå. En högre andel 

enklare problemlösningsuppgifter är fördelaktigt för svagpresterande elever. Det är dock 

viktigt att poängtera att en utveckling ska ske hos alla elever och därför behövs också 

utmanande problemlösningsuppgifter. Utifrån denna studie gick det inte att fastslå 

svårighetsnivån på läroböckerna, utan resultatet har endast visat svårighetsnivån hos 

problemlösningsuppgifterna. Studien har endast mätt vissa delar av uppgifternas 

svårighetsgrader och det finns mycket annat som avgör hur svår en uppgift är, vilket har lett 

till ett begränsat resultat. 

Att problemlösning sker som ett sidomoment är något Taflin (2007) observerat, och 

menar att det är för snabbräknande elever. Studiens resultat visar däremot att alla elever ges 

möjlighet att räkna problemlösningsuppgifter i de undersökta läroböckerna. Placeringen på 

problemlösningsuppgifterna i de undersökta läroböckerna varierade och det område med 
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högst andel problemlösningsuppgifter var “Basnivå”, näst högst var “Svår nivå” följt av 

området “Avslutande sidor”. Resultatet i studien stämmer delvis överens med Taflins 

observationer eftersom “Svår nivå” är för de elever som tyckte att “Basnivån” var enkel och 

“Avslutande sidor” kan användas som extrauppgifter för snabbräknande elever. “Basnivå” är 

det område med högst andel problemlösningsuppgifter och detta område innefattar 

grundkurserna i läroböckerna. Området “Basnivå” är tänkt att räknas av alla elever och 

eftersom Taflin (2007) menar att alla inte får arbeta med problemlösningsuppgifter motsäger 

resultatet i vår studie författarens påstående. Vår hypotes innan innehållsanalysen var att 

“Svår nivå” eller “Kluriga sidor” skulle ha högst andel problemlösningsuppgifter. Denna 

hypotes grundade sig i läsning av litteratur och egna erfarenheter gällande problemlösning i 

läroböcker. Det blev därför oväntat att området “Basnivå” hade högst andel 

problemlösningsuppgifter och resultatet av studien är för oss positivt överraskande. På grund 

av detta kommer alla elever i kontakt med problemlösning, förutsatt att läraren väljer att följa 

en lärobok från början till slut. Används läroboken på detta sätt får dock de elever som räknar 

“Blandad nivå” istället för “Svår nivå” inte samma utvecklingsmöjligheter då “Svår nivå” har 

betydligt högre andel problemlösningsuppgifter. Att ha goda ämneskunskaper som lärare är 

grundläggande (Hagland et al., 2005; Kärrqvist & West, 2005; Lester, 2013; Skolverket, 

2016). Andra viktiga delar är hur man lägger upp undervisningen och använder sin 

pedagogiska kompetens för en givande problemlösningsundervisning (Hagland et al., 2005; 

Löwing & Kilborn, 2002; Schoenfeld, 1992; Skolverket, 2016). Resultatet i denna studie 

stärker vikten av lärares roll. Som lärare är det viktigt att kunna stötta sina elever i de 

problemlösningsuppgifter de möter, oavsett vilken kategori eller områdesplacering uppgiften 

förekommer i. Resultatet visade att 15 % av alla problemlösningsuppgifter finns inom 

området “Kluriga sidor”. Om alla elever får ta del av dessa problemlösningsuppgifter beror på 

lärares upplägg och användning av läroboken. Dessa sidor går förslagsvis att använda 

antingen i helklassundervisning eller som extrauppgifter för snabbräknande elever.  

Sedan 1991 utförs inte längre någon granskning av läromedel (Skolverket, 2015b), och 

det blev då enligt Johansson (2006) upp till lärare att själva reflektera över innehållet. Enligt 

Ahl (2016) använder lärare läroböcker till stor del och planerar sin matematikundervisning 

utifrån dem. Lärare är den mest avgörande faktorn i problemlösningsundervisningen enligt 

Ahl (2016), Lester (2013) och Skolverket (2016). Enligt resultatet av vår studie måste lärare 
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reflektera över undervisningen i problemlösning då andelen problemlösningsuppgifter 

varierar beroende på lärobok. Läroboksundervisning i matematik är vanlig (Skolverket, 2003; 

Skolverket, 2015a) och därför spelar det stor roll hur läraren väljer att använda den. De 

läroböcker som har de lägsta andelarna problemlösningsuppgifter i vår studie anser vi vara 

otillräckliga för utveckling av problemlösningsförmågan och behöver en kompletterande 

problemlösningsundervisning. Detta komplement behövs även till resterande läroböcker för 

att ge elever en större möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. Utifrån egna 

upplevelser av arbete med läroböcker anser vi att studiens resultat gällande 

problemlösningsuppgifters förekomst blev anmärkningsvärt. Det lägsta resultatet med endast 

3 % var oväntat lågt och det högsta resultatet med 17 % var oväntat högt. På grund av det 

varierande resultatet krävs en kritisk inställning till läroböcker och dess innehåll av 

problemlösningsuppgifter. 

 

5.1.2 DISKUSSION AV SKILLNADER 

Skillnaderna i problemlösningsuppgifternas vardagsnärhet, textmängd och bildstöd varierade 

mellan läroboksserierna och utifrån resultatet gick det inte göra en generalisering gällande 

progression från årskurs fyra till sex. 

Utifrån våra egna erfarenheter i skolverksamheten anser vi att elever till störst del 

behöver uppgifter de kan relatera till. För många uppgifter som anses vara obekanta för 

eleverna kan leda till bristande motivation. Vardagsnärhet lyfts av Skolverket (2011a) som en 

viktig aspekt i matematikundervisningen och det anges att elever ska kunna “... lösa enkla 

problem i elevnära situationer…” (s. 68). Även Skolverket (2011b) och Wyndhamn et al. 

(2000) påpekar vikten av vardagsanknytning i problemlösningsuppgifter. Resultatet av denna 

studie visade att den högsta andelen av problemlösningsuppgifter kan ses som 

vardagsanknutna, dock skiljer sig Matte Direkt Borgen 4AB från de övriga läroböckerna och 

har 12 % av problemlösningsuppgifterna inom Obekanta situationer. Detta resultat var 

påtagligt högre jämfört med övriga läroböcker där endast 0–2 % av 

problemlösningsuppgifterna är inom Obekanta situationer. En tolkning som går att göra 

utifrån det är att det finns fler uppgifter som är svåra att förstå i Matte Direkt Borgen 4AB. 

Läroböckerna för årskurs sex har ett lågt antal uppgifter med obekanta situationer vilket 

motsäger det Björnsson (1968) påstår om att svårighetsgraden ökar med årskurs. En intressant 
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observation blir därmed att en årskurs fyra har den högsta andelen problemlösningsuppgifter 

inom Obekanta situationer i vår studie. Ett rimligare resultat vore om årskurs sex haft större 

andel då eleverna är äldre och borde vara mer språkligt utvecklade. Vikten av att elever 

förstår sammanhanget i uppgifter påpekas av Hagland et al. (2005) som menar att detta kan 

vara avgörande för om elever kan lösa uppgifter. Det finns dock ingen garanti att 

vardagsanknytningen innebär att alla elever förstår sammanhanget. En bestämmelse av vad 

som räknas som vardagsanknutet var nästintill omöjlig att göra. Detta eftersom denna 

uppfattning är personligt kopplad och vårt resultat visade inte om vår tolkning av 

vardagsanknytning överensstämmer med elevers begreppsförmåga i årskurs fyra och sex. 

Tidigare forskningsresultat har visat att det är mycket som påverkar elevers förmåga 

att lösa en uppgift bestående av text. Denna studie har gett ett begränsat resultat eftersom vi 

bara undersökte den genomsnittliga textmängden för en problemlösningsuppgift. 

Meningslängd och längden på ord är faktorer som påverkar läsbarheten hos en text 

(Björnsson, 1968) och eftersom dessa inte undersöktes i vår studie kan vi inte fastslå om 

meningarna i problemlösningsuppgifterna hjälper elever med läsningen. Tanken med att 

undersöka textmängden var att ta reda på hur mycket läsning som en problemlösningsuppgift 

kräver i läroboksserierna, samt om en progression skulle ske från årskurs fyra till sex. 

Studiens resultat visade att en ökning av textmängd från årskurs fyra till sex endast sker i 

Matte Direkt Borgen. I de övriga läroboksserierna har läroboken för årskurs fyra ett märkbart 

högre genomsnitt av ord i problemlösningsuppgifterna. Detta var oväntat då vi på förhand 

trodde att problemlösningsuppgifterna i läroböckerna för årskurs sex skulle bestå av mer text 

än uppgifterna i årskurs fyra. Det har framkommit att en god läsförståelse är en viktig del i 

problemlösningsprocessen och kan vara avgörande för hur väl uppgifter tolkas och kan lösas 

(Fuentes, 1998; Malmer, 1997; Möllehed, 2001; Vilenius-Tuohimma et al., 2008). För att få 

ett mer användbart resultat gällande läsförståelse bör vår studie kompletteras med en mer 

djupgående undersökning av problemlösningsuppgifters text i läroböckerna.  

Det framkom en viss rimlighet i studiens resultat gällande bildstöd då det i två av tre 

läroboksserier var läroböckerna för årskurs fyra som hade betydligt mer bildstöd än 

läroböckerna för årskurs sex. Utifrån egna erfarenheter från skolverksamheten anser vi att det 

är mer vanligt med bilder i böcker för lägre åldrar, därmed överensstämde resultatet med våra 

förväntningar. Förekommer en bild i anslutning till en text påpekar Allard et al. (2001) att 
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bilders kvalité är viktig om de ska ge stöd till läsning. Denna studie mätte dock inte hur väl 

bilder var kopplade till texters innehåll utan enbart om de förekom. Detta betyder att ingen 

slutsats kring bilders påverkan av läsbarhet gick att göra i denna studie.  

 

5.1.3 DISKUSSION AV LÄRARHANDLEDNINGARNA 

Utifrån studiens resultat gick det inte att utläsa vilken problemlösningsstrategi som är den 

mest förekommande strategin i läroboksserierna. I alla undersökta lärarhandledningar nämns 

de fem förmågorna från den aktuella läroplanen (Skolverket, 2011a) när begreppet 

problemlösning förklaras. Elever ska utifrån läroplanen kunna använda lämpliga strategier när 

de räknar matematik och det är enligt Löwing och Kilborn (2002) upp till lärare att ge elever 

denna kompetens. Lärarhandledningarna i denna studie nämner gemensamt tre 

problemlösningsstrategier och “rita en bild” är en av dessa. Det framkom genom en 

undersökning av Bruun (2013) att “rita en bild” är den vanligaste strategin lärare använder i 

sin problemlösningsundervisning. Detta innebär att resultatet i denna studie till viss del är 

överensstämmande med Bruuns undersökning. 

En viktig aspekt vid problemlösning är att det som anses vara en 

problemlösningsuppgift av en elev kan vara en rutinuppgift för en annan (Burman, 2006; 

Hagland et al., 2005; Möllehed, 2001; Schoenfeld, 1985; Wyndhamn et al., 2000). 

Lärarhandledningen till Eldorado 6AB kommenterar vissa problemlösningsuppgifter på 

samma sätt, att en problemlösningsuppgift inte ses som en problemlösningsuppgift för alla 

elever. Detta kan tolkas som att lärarhandledningen vill uppmärksamma att vissa elever kan 

behöva en större utmaning än de uppgifter som finns i läroboken och bekräftar tidigare 

forskningsresultat. Ingen av lärarhandledningarna ger förslag på tillvägagångssätt för att 

upptäcka eller avgöra vad en enskild elev anser vara en problemlösningsuppgift. En 

underförstådd betydelse är dock att läraren behöver reflektera över elevers behov av stöd eller 

vidare utmaning. 

Till vissa uppgifter som benämns som problemlösning i lärarhandledningen 

förekommer en kommentar som berör problemlösning. Då undervisningsförslag ges kan 

lärare använda dessa kommentarer som stöd i sin problemlösningsundervisning. Generellt 

kommenterar lärarhandledningarna att problemlösning lämpar sig att arbeta med i par, grupp 

eller helklass. Att endast låta elever arbeta enskilt påpekar Kärrqvist och West (2005) vara en 
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riskfylld undervisning eftersom svagpresterande elever då löper hög risk att missa läroplanens 

mål. Helklassdiskussion anses av Hagland et al. (2005) som den viktigaste arbetsformen för 

att eleverna ska utveckla sin problemlösningsförmåga. Samtidigt anser Malmer (1997) och 

Taflin (2007) att det är svårt att välja problemlösningsuppgifter som utmanar alla elever. I 

resultatet i denna studie nämns helklassundervisning som ett förslag på 

problemlösningsundervisning av alla analyserade lärarhandledningar. Vi anser att 1-2-24 

modellen som Mattespanarna 6AB föreslår ger en varierad form av 

problemlösningsundervisning och är ett genomförbart arbetssätt. Modellen erbjuder tre olika 

arbetssätt som tidigare forskning förespråkar, där varje elev ges möjlighet till utveckling av 

problemlösningsförmågan. Utifrån en lärarsynpunkt tycker vi att modellen med hjälp av de 

olika undervisningsformerna kan ge en överblick av elevers kunskapsnivå. Att det 

förekommer undervisningsförslag i lärarhandledningarna anser vi vara en fördel. Förslagen 

hjälper lärare att reflektera över valda arbetssätt och reflektion bör ske kontinuerligt.  

Utifrån resultatet av denna studie framkom det att lärarhandledningarna för Eldorado 

6AB och Mattespanarna 6AB beskriver att det är viktigt att avsätta tillräckligt med tid för 

problemlösning. Detta stärks av tidigare forskningsresultat då utvecklingen av 

problemlösningsförmågan måste få ta tid (Taflin, 2007; Schoenfeld, 1992). Dock menar 

Krawec och Montague (2014) att tiden är en bristvara för lärare vilket kan medföra 

svårigheter gällande problemlösningsundervisning. Matematikundervisning sker enligt 

Skolverket (2015a) oftast med läromedel och vår studie har visat att läroboksundervisning kan 

behöva kompletteras med extra problemlösningsundervisning. Detta behövs på grund av för 

lite problemlösningsuppgifter i läroböckerna. Denna komplettering kan anses vara 

tidskrävande men Schoenfeld (1992) menar att detta är normalt och att problemlösning även 

är krävande för lärare. Lärarhandledningarna innehåller olika andelar extrauppgifter bestående 

av problemlösning vilket ger varierande möjligheter till komplettering av läroboken. Det 

framkom i studien att Eldorado 6AB är den lärobok med högst andel extrauppgifter med 

problemlösning. Denna höga andel extrauppgifter gör det lättare att komplettera 

problemlösningsundervisningen då materialet är lättåtkomligt i lärarhandledningen till 

Eldorado 6AB. Resultatet visade att den lärobok med högst andel problemlösningsuppgifter 

har lägst andel extrauppgifter med problemlösning i lärarhandledningen. Detta ger sämre 

möjlighet att komplettera läroboken för elever med behov. 
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5.2 METODDISKUSSION 
Den valda metoden för denna studie var inriktad på problemlösningsuppgifterna som finns i 

elevers läroböcker. Syftet med studien var inte att jämföra läroböckerna och därför bör inte 

resultatet av rangordningen ges för stor betydelse. Resultatet kommer kvarstå oavsett 

sammansättningen av läroböcker men jämförelsen mellan läroböckerna blir annorlunda. Matte 

Direkt Borgen hade kunnat vara den lärobok med högst istället för lägst andel 

problemlösningsuppgifter vid en annan sammansättning, men andelen 

problemlösningsuppgifter hade varit densamma.  

Förutom att vi har räknat problemlösningsuppgifter tittade vi även på hur uppgifterna 

var uppbyggda. Den valda datainsamlingsmetoden som bestod av innehållsanalys valdes 

eftersom den anses vara den bästa insamlingsmetoden för att granska texter (Chiapetta & 

Fillman, 2007; Esaiasson et al., 2012; Watt Boolsen, 2007). Detta val har påverkat studien på 

ett positivt sätt då både kvalitativ och kvantitativ information kunnat utläsas. En annan typ av 

datainsamlingsmetod hade inte gett samma resultat. Fördelen med innehållsanalys har varit att 

insamlad data sammanställts i Excel-filer och detta har gjort det enkelt för oss att gå tillbaka 

och leta information. En nackdel med innehållsanalys menar Watt Boolsen (2007) kan vara 

svårigheten för utomstående att förstå alla tillvägagångssätt. Noggrann dokumentation kan 

hindra detta (Watt Boolsen, 2007) och med det i åtanke har kriterier och tillvägagångssätt i 

denna studie förklarats så detaljerat som möjligt. Den noggranna dokumentationen har 

medfört att våra kriterier kan användas av utomstående på andra läroboksserier i matematik 

för att undersöka hur de utvecklar elevers problemlösningsförmåga. 

Sammanställningen av forskning som resulterade i kriterierna för en 

problemlösningsuppgift i denna studie har påverkat resultatet till stor del. Skulle en liknande 

studie genomföras med andra kriterier skulle resultatet bli annorlunda och detta har vi varit 

medvetna om. Skapandet av kriterierna bildades utifrån vår förmåga att sammanställa tidigare 

forskning och litteratur om ämnet. Det kriterium som var mest utmanande att formulera och 

följa var det som tidigare benämnts som ansträngning (Hagland et al., 2005; Hagland & 

Åkerstedt, 2014; Löwing & Kilborn, 2002; Taflin, 2007; Wyndhamn et al., 2000). Vi valde att 

kalla detta kriterium för ”tankeoperation”. Ingen observation eller elevintervju har skett och 

tolkningen av kriteriet kan ibland ha blivit fel och missvisande. Det uppstod många svåra val 

och begränsningar av vad som räknas till tankeoperation och detta kan betyda att resultatet 
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skulle bli annorlunda om någon annan skulle genomföra samma innehållsanalys. Vilka 

begrepp som räknades som indikation eller inte beror på vem som gör indelningen och dessa 

val har påverkat resultatet. Med detta i åtanke eftersträvade vi att vara så tydliga som möjligt 

kring hur vi delade in begreppen. Viktigt att ha i åtanke är att en uppgift som anses vara en 

problemlösningsuppgift för en elev lika gärna kan vara en rutinuppgift för en annan (Burman, 

2006; Hagland et al., 2005; Möllehed, 2001; Schoenfeld, 1985; Wyndhamn et al., 2000). Med 

detta i åtanke går det inte att ge samma undervisning till alla elever och förvänta sig att 

problemlösningsförmågan utvecklas hos alla elever. Därmed kan vissa av de uppgifter som 

uppfyllt våra krav för en problemlösningsuppgift anses vara rutinuppgifter för vissa elever. 

Sammanfattningsvis går det fastställa att vår metod till viss del är tolkningsbar, vi har dock 

försökt motverka detta genom att förklara och motivera varje val vi gjort.  

 

5.3 SLUTSATS 
Efter genomförd analys kan syftet anses vara uppfyllt då studien gav ökad kunskap om hur de 

utvalda läroboksserierna ger möjlighet att utveckla elevers problemlösningsförmåga. Studien 

har visat att problemlösning finns i alla undersökta läroböcker men i olika utsträckning. Alla 

läroböcker bör dock kompletteras med mer problemlösningsundervisning, vilket kan ske i 

olika utsträckning med hjälp av extrauppgifterna i lärarhandledningarna. Vår studie visade ett 

varierat resultat gällande skillnaderna i problemlösningsuppgifterna och därför gick det inte 

dra någon slutsats om progressionen från årskurs fyra till sex.  

 

5.4 FORTSATT FORSKNING 
Den genomförda studien är begränsad och resultatet går till viss del använda till vidare 

forskning. Studien har visat hur hög andel problemlösningsuppgifter det finns i läroböckerna. 

Däremot framkommer inte vilken förmåga resterande uppgifter tränar eller vilken som är mest 

förekommande i läroböckerna och detta vore ett intressant komplement till denna studie. En 

annan aspekt som inte framgår i denna studie är hur lärare använder läroböckerna och 

lärarhandledningarna. Det framgår inte heller hur lärare lär ut problemlösningsstrategier samt 

använder kompletterande undervisningsmaterial i problemlösningsundervisning. För att ta 

reda på hur problemlösningsuppgifterna utvecklar elever går uppbyggnaden och 

svårighetsgraden på problemlösningsuppgifterna att undersöka vidare. 
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7 BILAGOR 
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7.2 BILAGA 2 
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Figur 1. Mattespanarnas uppbyggnad 
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Figur 2. Matte Direkt Borgens uppbyggnad 
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Figur 3. Eldorados uppbyggnad	  
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7.3 BILAGA 3 

LÄRARHANDLEDNING	  
för	  läroböcker	  i	  
årskurs	  sex	  

Definition	  av	  
problemlösning	  
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Extrauppgifter	  
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