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Abstract  

Titel:           Where have all the real problems gone? – An analysis of mathematics teaching 

material with a focus on problem solving 

  Author:       Narine Krikourian, spring term of 2017 

  Supervisor: Natalia Karlsson  

 

Research has shown that the mathematics textbooks are the most widely used in Swedish 

schools, compared to textbooks in other subjects. At the same time, studies have shown that 

the content of the textbooks do not fulfil the goals presented in the national education steering 

documents regarding problem solving in math.  

The purpose of this study is to analyze textbooks and corresponding teacher’s guide in 

mathematics for the second grade. Starting from a didactic perspective as an approach to 

problem solving in order to analyze the teaching material, I decided to use the analytical 

model constructed by Ann Kristin Larsen.  

In order to conduct the study, the following questions have been used in this study: 

 In what way the problem solving has been presented in the textbooks? Which problem 

solving strategies are presented in respective teaching material based on didactic 

perspective? 

 What types of problem solving tasks are presented in respective teaching material? 

  In what way the concept problem solving is presented in the teacher’s guide? 

In conclusion, the result of the study shows that there are both similarities and differences 

between the two instructional materials that have been studied in the way they presented 

problem solving. The study shows that the teaching material is not compatible with Charles 

and Lester’s (1982) criteria. As for the teacher's guide and the support it provides, the 

investigation shows that different textbooks give different support and guidance to teachers. 

Keywords: Problem solving, teaching materials, textbooks, teacher guide 

Nyckelord: Problemlösning, läromedel, lärobok, lärarhandledning  
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1 Inledning  

 

I Nationalencyklopedin beskrivs matematik som en ”abstrakt och generell vetenskap för 

problemlösning och metodutveckling” Natalia Karlsson och Wiggo Kilborn skriver i 

Problemlösning och matematisk modellering att det som idag kallas problemlösning bör 

snarare ersättas av begreppet matematisk modellering. Morten Blomhoj skriver i 

Mathematical modelling- a theory for practice att matematisk modellering kan ses som en 

metod i undervisningen, som förtydligar relationen mellan det verkliga livet och matematiken 

(Blomhoj 2004, s. 145). Detta lyfts även upp av Karlsson och Kilborn som menar att 

undervisningen i matematik inte ska handla om att enbart lära eleverna matematiska modeller, 

som inte går att återanvändas vid andra tillfällen. De menar att undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att använda modeller som kan generaliseras och återanvändas vid nya tillfällen 

(Karlson & Kilborn 2015, s.11). Modellering kan alltså ses som ett verktyg som hjälper som 

oss att vända och vrida på problemet, för att hitta en lämplig strategi, för att lösa en 

problemlösningsuppgift som man ställs inför. Man ska alltså inte enbart lära sig en modell 

som sedan inte kan generaliseras. Med andra ord så ska man modelera när man löser 

problemlösningsuppgifter. I min studie kommer jag dock endast använda begreppet 

problemlösning även om modellering ingår i tankesättet när man löser problem. 

 

Karlsson och Kilborn skriver vidare att det är viktigt att eleverna ser sambandet mellan de 

matematiska problem som de lär sig om i skolan, och de problem som de möter i vardagslivet. 

Karlsson och Kilborn menar att när eleverna ser hur de med hjälp av matematik, kan finna 

lösningar till de problem som de möter i vardagslivet, får de svar på den vanliga frågan varför 

man ska lära sig problemlösning. Eva Taflin skriver i sin avhandling Matematikproblem i 

skolan – för att skapa tillfällen till lärande att problemlösning kan förtydliga kognitiva 

processer och ge eleverna möjlighet att se sambanden mellan matematik och verkligheten 

(Taflin 2007, s. 11). Med det menas att det är viktigt att matematikboken inte är separerad 

ifrån verkligheten och att eleverna kan se sambandet mellan det som eleverna lär sig i skolan 

och det som de möter i det verkliga livet. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet står det att ” Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att 

kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med 

hjälp av matematikens uttrycksformer” (Skolverket 2016, s. 55).  
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Vidare tar Karlsson och Kilborn upp att under modelleringsprocessen får eleverna möjligheter 

till att utveckla sina förmågor, såsom att kunna resonera sig fram, se samband och kunna 

generalisera samt lär sig nya strategier (Karlson & Kilborn 2015, s.11- 13). När eleven 

utvecklar sådana förmågor utvecklas även elevernas självständighet. George Pólya skriver i 

Problemlösning en handbok i rationellt tänkande att arbetet med problemlösning utmanar 

elevernas nyfikenhet, intellektuella utveckling och stimulerar deras färdigheter i självständigt 

tänkande (Pólya 1970, s. 11). Vidare hänvisar Johan Sidenvall till Niss (2003) och Lithner 

(2008) i sin avhandling Att lära sig resonera som menar att de matematiska förmågorna går in 

i varandra och har likheter, vilket gör att man kan utveckla flera förmågor samtidigt. Detta 

innebär att när eleverna tränar sin problemlösningsförmåga så tränar de samtidigt sitt 

resonemang - och begreppsförmåga (Sidenvall 2015, s. 23). Mot bakgrund av ovanstående 

anser jag att det är viktigt att undersöka hur problemlösning presenteras i läromedel.  

 

Den senaste TIMSS- undersökningen (2015) visar att Sveriges resultat i ämnet matematik har 

förbättrats. Från 2011- 2015 kunde Sverige förbättra sina resultat i matematik. År 2011 fick 

svenska elever 504 poäng och år 2015 fick eleverna 519 poäng av 625 möjliga. Detta innebär 

att svenska elever har förbättrat sina resultat med sammanlagt 15 poäng under dessa fyra år. 

Trots detta glädjande resultatet från TIMSS visas det å andra sidan att svenska elever presterar 

under genomsnittet i EU- och OECD-länderna både i årskurs 4 och 8. TIMSS- 

undersökningen presenterar en tabell som visar att en fjärdedel av svenska elever i årskurs 4 

inte når upp till den medelgoda nivån i matematik. Cirka 20 procent av eleverna presterar på 

elementär nivå, och cirka 5 procent av eleverna når inte upp till den elementära nivån 

(Skolverket 2015a, s. 20- 34). 

 

Fredrik Wallin i artikeln Forskaren varnar: Svenska elever saknar baskunskaper i matte 

intervjuar forskaren Madeleine Löwing. Hon menar att bristen på de mest grundläggande 

kunskaperna inom matematik hos svenska elever kan vara en orsak till det mindre bra 

resultatet inom problemlösning i den senaste Pisa-undersökningen 2015 (Wallin 2016-11-30).  



  
 

 

 

 

 
Sida 7 

 
  

I en artikel i Lärarnas tidning som presenterar PISA-studien där får Sverige 491 poäng 

jämfört med OECD-genomsnittet på 500. PISA-studien som även undersöker elevernas 

kreativa problemlösning visar att eleverna presterade sämre när det kom till uppgifter som 

krävde djupare förståelse och kreativitet. När det gällde uppgifter som påminner eller liknar 

de uppgifterna som de redan mött i sina läroböcker var resultatet mycket bättre (Arevik & 

Thorén, 2014). I och med detta kan man förstå hur viktigt det är att elever möter alla slags 

uppgifter och att de utvecklar sin förmåga inom matematik, för att lösa problemlösning. 

 

I läroplanen framgår tydligt att syftet med undervisningen i matematik är att eleverna ska 

utveckla sina förmågor att:  

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

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp 

välja och använda lämpliga matematiska metoder, för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter 

föra och följa matematiska resonemang 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket 2016, s. 56). 

 

Lianghuo Fan och Yan Zhu skriver i sin forskningsstudie Representation of problem-solving 

procedures: A comparative look at China, Singapore, and US mathematics textbook att under 

de senaste årtiondena har läroboken fått en ökad uppmärksamhet från den internationella 

utbildningsvärlden och att forskare börjar intressera sig mer för att undersöka läromedel. Fan 

och Zhu menar att trots den stora uppmärksamheten som alltid har ägnats åt representation av 

problemtyper, är det fortfarande få forskare som har undersökt hur skolböcker presenterar 

problemlösning (Fan & Zhu 2007, s. 62-63). Utifrån det anser jag som blivande lärare att det 

är intressant och viktigt att analysera olika läromedel för årskurs två i syfte att ta reda på i 

vilken utsträckning dessa läromedel behandlar problemlösning. 
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1.1 Bakgrund 

 

Enligt Skolverket är matematik det ämne som är mest beroende av läroböcker. Därför anses 

ett bra läromedel vara extra viktigt för en positiv utveckling av undervisningspraktiken i 

ämnet matematik (Skolverket 2003). Viholainen, Partanen, Piiroinen, Asikainen och 

Hirvonen hänvisar till Johansson (2006) som menar att matematikläroboken är den mest 

använda läroboken i svenska skolor jämfört med läroböcker i andra ämnen (Viholainen m.fl. 

2015, s. 157). Skolverket uppmärksammar att undervisningens arbetsformer och innehållet 

inom ämnet matematik styrs mestadels av läroboken. Skolverkets rapport visar även att 

kursplanens mål har mindre betydelse för undervisningens utformning. Det samma gäller för 

forskning och utvecklingsarbete i matematikdidaktik (Skolverket 2003, s. 23).     

 

I en artikel på Skolverkets hemsida undrar Anders Calderon hur läromedel väljs ut och 

kvalitetssäkras inom skolorna idag. Mellan 1938-1974 hade staten hela ansvaret för att 

granska alla läroböcker som användes i undervisningen. Dessutom granskade staten hur 

mycket dessa böcker överensstämde med kursplaner, objektivitet och språket i läroböckerna 

(Calderon 2015). Efter 1991 upphörde granskningen av läromedel i Sverige. Den statliga 

styrningen av läromedel som användes i undervisning hade framför allt syftet att åstadkomma 

en likvärdig undervisning inom alla Sveriges skolor (Juhlin Svensson 2000, s. 19). Tom Rune 

Kongelf skriver i artikeln Introduktion av algebra i matematikkbøker for ungdomstrinnet i 

Norge att det inte finns någon statlig förhandsgranskning av läromedel idag. Detta kan 

innebära att vem som helst kan skriva och publicera en lärobok för skolan. Vidare poängterar 

Kongelf att det finns för lite forskning om grundskoleböcker i matematik i Norge (Kongelf 

2015, s. 84). I en undersökning gjord av Skolinspektionen kommer de fram till att de flesta 

lärarna litar på att läroboken tolkar kursplanen på ett rimligt sätt. På flera skolor har eleverna 

läroböcker av olika svårighetsgrad. En del skolor har ofta mer avancerade läroböcker 

(Skolinspektionen 2010).  

 

Fanzhe och Ningzhong menar att olika versioner av läroböcker är vanligtvis olika med avsikt 

och potentiell inriktning. Forskningen visar att valet av läromedel direkt påverkar kvaliteten 

av undervisningen och därmed påverkar elevers vidare kunskapsutveckling. 

Läromedelsurvalet bör göras utifrån grundliga utvärderingar av lärobokens innehåll. Genom 

att förstå, studera och analysera läroböcker kan läraren utnyttja resurserna i läroböckerna på 
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ett bättre sätt. Detta kan även hjälpa läraren att kunna individanpassa läroböcker, för att uppnå 

läroplanens mål utgående från elevens förutsättningar. Vidare poängterar forskarna att 

läroboken inte bör värderas och granskas enbart på fysikaliska egenskaper såsom papper, 

utskrift, illustrationer och ord. Det finns andra viktiga aspekter som en lärare bör utgå ifrån, 

som att lärobokens innehåll ska spegla läroplanens standard. Dessutom ska läroboken kunna 

bemöta elevernas behov och bidra till deras utveckling och lärande (Fanzhe & Ningzhong 

2009, s. 270). 

 

Natalia Karlsson skriver i sin forskningsstudie Didaktik, teori och praktik i grundskolans 

matematikundervisning att det brister i lärarkunskaper i hur man kan analysera läroböcker i 

matematik och värdera deras innehåll om huruvida läroböckerna når läroplanens mål eller 

inte. Eftersom det är läraren som är ansvarig för att välja matematikböcker till sina elever, är 

det ytterst viktigt att hen ska kunna värdera och analysera innehållet i dessa läroböcker. Enligt 

Karlsson kan denna kunskap hjälpa läraren att avgöra om undervisningen bör kompletteras 

eller inte. Karlsson påpekar att när eleverna får en mer varierande och laborativt inriktad 

matematikundervisning, utvecklas deras förmågor och därmed uppnås läroplanens mål 

(Karlsson 2011, s. 4).  

 

Idén till min studie fick jag under min verksamhetsförlagda period (VFU). Under VFU: n var 

jag tillsammans med min handledare och hennes kollegor på ett möte, där de skulle välja 

matematikböcker till det nästkommande läsåret. Lärarna hade båda skilda och delade 

uppfattningar om vilka läroböcker som var bra. De argumenterade om varför de valde just en 

specifik bok. Argumenten var bland annat att en bok var för tjock och hade för många 

uppgifter samt att eleverna ger upp och tröttnar så fort de ser den. En av läraren 

kommenterade också att i den andra boken används begreppen plus och minus istället för 

addition och subtraktion, vilket ansågs vara fel.  

 

Det här är ett exempel på hur lärare diskuterar när de väljer läroböcker. I det 

erfarenhetsbaserade exemplet utgick inte dessa lärare ifrån någon relevant forskning eller 

läroplanens mål när de valde sina läroböcker. De byggde snarare sina urval utifrån sina egna 

eller kollegernas tyckande och erfarenheter om ett visst läromedel. När jag försökte leta efter 

forskning som rörde valet av läromedel inom området problemlösning för elever i de tidigare 

skolåren, insåg jag att det fortfarande fanns lite forskning inom detta område. Därför kom jag 
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till insikt att det skulle vara väldigt intressant om jag skulle kunna analysera olika läromedel 

och se hur problemlösning behandlas i respektive läromedel. Min förhoppning är att denna 

studie skulle kunna vara till hjälp vid valet av läromedel. 

 

1.2 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna studie är att analysera läroböcker och lärarhandledningar i matematik för 

årskurs 2, med utgångspunkt från ett ämnesdidaktiskt perspektiv som en syn på 

problemlösning. Ytterligare mål med arbetet är att undersöka, vilket stöd lärarna får i 

lärarhandledningen vid arbetet med problemlösning. 

Studien kommer att fokusera på Problemlösning enligt det centrala innehållet för dessa 

områden för årskurs 3, i läroplanen (Skolverket 2016, s. 57). 

Problemlösning 

• Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.  

• Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer. 

 

1.3 Frågeställningar   

 

 På vilket sätt presenteras problemlösning i läromedlen? Vilka 

problemlösningsstrategier presenteras i respektive läromedel? ur ett ämnesdidaktiskt 

perspektiv? 

 Vilka typer av problemlösningsuppgifter presenteras i respektive läromedel? 

 På vilket sätt förklaras begreppet problemlösning i lärarhandledningen?   

 

1.4 Disposition  

 

Uppsatsen är uppdelad i åtta kapitel. De första kapitlen är inledning, bakgrund, syfte och 

frågeställning. I dessa tre delar ges det en inblick i ämnesval, vidare beskrivs syftet med 

studien och frågeställningarna lyfts upp. I det andra kapitlet redogörs teorier om 

problemlöningsfaser, problemlösningsstrategier och problemlösningstyper. I det tredje 

kapitlet diskuteras de centrala begreppen som är relevanta för den här studien. I det fjärde 

kapitlet skrivs en lång sammanfattning av den valda tidigare forskningen. Det femte kapitlet 
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behandlar valet av metod och material samt behandlar undersökningens analysmodell, 

tillvägagångssätt, studiens tillförlitlighet och forskningsetiska kraven. Studiens analys och 

resultatredovisning presenteras i kapitel sex, där även analysen av de valda läromedlen 

kopplade till studiens teorier presenteras. I det sjunde och kapitlet diskuteras studiens resultat 

utifrån tidigare forskning. Sammanfattning samt återanknytning till studiens syfte och 

frågeställning har placerats i det sjunde kapitlet. Avslutningsvis diskuteras studiens relevans 

och förslag på vidare forskning. I det sista kapitlet presenteras litteraturlistan. 

 

2 Teoretisk utgångspunkt  

 

Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att använda mig av Pólyas problemlösningsfaser och 

Lesters problemlösningsstrategier, för att se om dessa faser och strategier presenteras i de 

undersökta läromedlen. För att kunna kategorisera uppgifterna i de olika läromedlen använder 

jag mig av Charles och Lesters kategorier av olika problemlösningstyper. 

 

2.1  Problemlösningsfaser 

 

Pólya skriver i Problemlösning en handbok i rationellt tänkande att arbetet med 

problemlösning utmanar elevernas nyfikenhet, intellektuella utveckling och stimulerar deras 

färdigheter i självständigt tänkande (Pólya 1970, s. 11).   

 

Pólya menar att när vi försöker finna en lösning till ett problem, kan vi hela tiden ändra vårt 

angreppssätt och ändra vårt sätt att se på problemet. Vi måste kontinuerligt ändra våra 

positioner och vår uppfattning av problemet. När vi börjar göra framsteg i att lösa problemet 

börjar vi se på det ur en annan synvinkel. Denna synvinkel förändras igen ju närmare 

lösningen vi kommer. Därför anser Pólya för att gruppera frågorna och utmaningarna på ett 

lämpligt sätt ska vi utgå ifrån fyra faser i arbetet med problemlösning:  

 

 Att förstå problemet. För att kunna lösa ett problem måste man förstå det först. Men 

det räcker inte enbart att förstå. Man bör också känna en önskan att kunna lösa det. 

Dessutom måste problemet vara väl valt, det vill säga inte för svårt och inte för lätt. 

Problemet måste även vara naturligt och intressant. Framför allt måste framställningen 
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av problemet vara begriplig för eleverna och motsvara deras kunskapsnivå. Pólya 

menar att detta kan kontrolleras genom att ställa frågor som: ”Vad är det som söks? 

Vad är det som är givet? Hur lyder villkoret?” (Pólya 1970, s. 27).  

Vidare lyfter Pólya upp en annan fråga som han anser vara användbar i detta 

förberedande stadium. Frågan bör inte ha något givet svar, utan är mer som en 

gissning: ”Är det möjligt att uppfylla villkoret?” (Pólya 1970, s. 27). 

 

  Att göra upp en plan. Man har en plan där man åtminstone vet vilka beräkningar 

eller vilka konstruktioner som man måste genomföra för att kunna komma fram till 

lösningen. Pólya menar att komma på idén till planen är i själva verket det viktigaste i 

lösningen av ett problem. Idén till planen kan växa fram eller förändras under 

arbetsgång. Pólya menar vidare att det inte är så lätt att komma på goda idéer, särskild 

om man har vaga kunskaper om ämnet. Goda idéer är resultatet av kunskaper och 

tidigare erfarenheter. Därför anser Pólya att det alltid är lämpligt att börja arbetet med 

att man ställer sig frågan: ”Känner jag till något närbesläktat problem?” (Pólya 1970, 

s. 29). 

 

Pólya menar att svårigheten här kan vara att man kanske känner till många problem 

som är på något sätt besläktade med det aktuella problemet. För att kunna komma 

fram till en lösning kan man enligt Pólya: ”Betrakta den obekanta! Försöka att finna 

ett känt problem med samma eller liknande obekanta storhet” (Pólya 1970, s. 29). När 

vi lyckats komma på ett tidigare problem som är närbesläktat med det aktuella har vi 

lyckats gå mot lösningen.    

 

 Att genomföra planen. Pólya menar att det krävs mycket för att lyckas: de tidigare 

kunskaperna som man har skaffat sig, sunda tankevanor, målmedveten koncentration 

och en god portion tur. Att genomföra planen är inte så svårt, utan här gäller det att ha 

tålamod.  

 

Pólya menar vidare att planen ger lösningen i stora drag. Därför måste man tålmodigt 

undersöka det ena steget efter det andra, tills man känner sig nöjd och allt faller på 

plats. Pólya poängterar att om någon har fått planen utifrån, det vill säga av någon 

annan, då är risken stor att man glömmer planen. Däremot om man själv har utarbetat 
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planen, med en liten del hjälp, kommer man inte att glömma tankegången. Det är även 

viktigt att man kontrollerar varje genomfört steg, och att man kan bevisa och förklara 

det som man har gjort. Detta kan kontrolleras genom att ställa frågor till sig själv eller 

till andra: ”kan jag klart se att steget är korrekt? Kan jag även bevisa att steget är 

riktigt?” (Pólya 1970, s. 33). 

 

 Att se tillbaka och kontrollera om resultatet är rimligt. Pólya menar att det här är 

en viktig och lärorik fas, som tyvärr ofta glöms bort. Genom att se tillbaka på det man 

har gjort och jämföra med det som man har kommit fram till, samt genom att ompröva 

och undersöka resultatet igen, befäster man sina kunskaper och utvecklar sin förmåga 

att lösa problem. Pólya varnar att trots att man har följt de första tre stegen, kan det lätt 

bli fel, särskilt om resonemanget är lite invecklat. Därför är det viktigt att kunna 

bevisa resultatet. Man kan börja genom att ställa frågor som: ”Kan jag kontrollera 

resultatet? Kan jag kontrollera bevisföringen? Kan jag härleda resultatet på något 

annat sätt? Kan jag se det direkt?” (Pólya 1970, s. 35). 

 

2.2  Problemlösningsstrategier 

 

Frank K Lester skriver i Problemlösningens natur att en viktig anledning till att elever har 

svårt med problemlösning är att de flesta inte har fått möjligheten att få lära sig hur man 

använder speciella problemlösningsstrategier. Vidare menar Lester att elever enbart får 

undervisning om en strategi, vilket är ”att välja en eller flera operationer och sedan göra 

beräkningarna” (Lester 1996, s. 88). Lester presenterar några strategier som enligt honom bör 

ingå i undervisningen: 

• välj en eller flera operationer att arbeta med 

• rita en bild 

• gör en lista 

• skriv upp en ekvation 

• dramatisera situationen 

• gör en tabell eller ett diagram 

• gissa och pröva 

• arbeta baklänges 

• lös ett enklare problem 

• använd laborativa material eller modeller (Lester 1996, s. 88). 
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Lester menar att undervisning som syftar till att utveckla dessa strategier bör innehålla två 

faser. Under den första fasen bör undervisningen ge eleverna kunskap om hur man kan an-

vända en särskild strategi. Den förta fasen betonar strategins innebörd och lyfter upp de tekni-

ker som behövs. När eleverna förstått strategin och dess innebörd, får de börja praktisera den 

genom att lösa problem. Den andra fasen handlar mer om att få undervisning i att kunna av-

göra när man ska använda strategin. När eleven i den andra fasen får problem med att kunna 

lösa problemet, ska ingen tala om för eleven vilken strategi han/hon ska använda sig av. 

Eleverna ska själva få avgöra vilka strategier som de anser vara lämpliga för det givna 

problemet. Vidare poängterar Lester att båda faserna är viktiga och måste ingå i 

undervisningen (Lester 1996, s. 88). 

 

2.3  Olika typer av problem 

 

För att jag i min analys ska kunna svara på min frågeställning om vilka typer av 

problemlösningsuppgifter som framställs i respektive läromedel. Anser jag att det är 

väsentligt att börja med att förklara olika typer av problemlösning.  

 

Ann Ahlberg hänvisar i Att möta matematiska problem till Charles och Lester (1982) som 

kategoriserar olika problemtyper. Dessa är: 

 

Enkla översättningsproblem, denna typ av problem kallas även för en stegsproblem. Enligt 

Charles och Lester refererad i Ahlberg (1992) är denna typ av uppgifter vanligt förkommande 

i matematikböcker, då man enbart gör en översättning av orden i problemet till ett 

matematiskt uttryck. Ett exempel på en sådan uppgift är: Eva har 6 bollar och Adam har 4 

bollar. Hur många fler bollar har Eva än Adam? 

 

Komplexa översättningsproblem, enligt Charles och Lester kallas den här typen av problem 

för flerstegsproblem. I den här typen av problem översätter man innehållet av uppgiften till 

matematiska uttryck, men beräkning sker i två steg. Ett exempel på en sådan uppgift är: 

Blyertspennor kommer i paket med 3 pennor i varje. En kartong innehåller 24 paket. Fröken 

Lisa beställer 1800 pennor till sitt klassrum. Hur många kartonger beställde fröken Lisa? 
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Processproblem, den här typen av uppgifter kräver mer än bara att välja en eller flera 

räkneoperationer. Här gäller det att man gissar, kontrollerar och använder sig av logiska 

resonemang. Genom att använda sig av strategier som att rita en bild, göra en lista eller rita en 

tabell, försöker man att hitta ett mönster att utgå ifrån. Ett exempel på en sådan uppgift är: En 

schackklubb hade en turnering för sina 25 medlemmar. Om varje medlem spelade en omgång 

mot varje annan medlem, hur många omgångar spelades?   

 

Tillämpningsproblem, är realistiska problem som man möter i sin vardag. Den här typen av 

problem involverar en hel del matematikkunnande, vid sidan av andra kunskaper och 

erfarenheter. Ett exempel på en sådan uppgift är: Hur många kopieringspapper använder 

skolan varje månad? (Ahlberg 1992, s. 11-12). 

 

3 Centrala Begrepp  

 

Här nedan presenteras det några begrepp som är återkommande i den här studien. 

Anledningen till att dessa begrepp presenteras är dels för att göra begreppen tydliga i och med 

att dessa begrepp är centrala i det här arbetet och dels för att läsaren ska kunna förstå min 

egen utgångspunkt av begreppen. 

 

3.1 Problemlösning  

 

Nationalencyklopedin definierar begreppet matematik som en ” abstrakt och generell 

vetenskap för problemlösning och metodutveckling”.   

I Diamantdiagnosen definieras problemlösning som att det inte handlar om att pröva eller 

gissa sig fram till ett svar, det handlar inte heller om att arbeta med kluriga uppgifter, eller att 

försöka konstruera egna problem. Problemlösning handlar snarare om att utifrån en 

målinriktad undervisning där eleverna får tillsammans med läraren diskutera olika, tänkbara 

matematiska modeller. Sådana diskussionstillfällen skulle i sin tur bidra till att utveckla 

elevernas förmågor att analysera och värdera olika modeller och strategier, i relation till det 

problem de ska lösa (Skolverket 2013). 
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Karlsson och Kilborn som också har en likadan syn menar att för att kunna bygga upp en 

problemlösningsförmåga hos eleverna krävs det ett långsiktigt mål och en anpassad variation 

av uppgifter. Vidare menar Karlsson och Kilborn att genom att ha en målinriktad 

undervisning om problemlösning hjälper vi eleverna att tillägna sig matematiska begrepp, 

utvecklingsbara matematiska modeller och lösningsstrategier. Att lära sig analysera, värdera 

och presentera olika matematiska modeller och strategier. Att tillsammans diskutera om olika 

möjliga och tänkbara matematiska modeller är en centraldel av problemlösandet (Karlsson & 

Kilborn 2015, s. 25).   

 

3.2 Läromedel  

 

I en artikel på Skolverkets hemsida vid namn Vad är läromedel? menas att det inte finns 

någon tydlig och klar definition av begreppet läromedel. I skolförordningen år 1971 beskrevs 

begreppet läromedel som ”alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation”. 

Idag inkluderar begreppet läromedel dessutom texter eller andra former av representationer i 

radio, TV, film, tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer. Begreppet läromedel 

börjar närma sig en definition av typen resurser för lärande (Skolverket, 2015b).  

 

3.3 Lärobok  

 

Jonas Jäder definierar i sin avhandling Elevers möjligheter till lärande av matematiska 

resonemang läroboken som en ”artefakt som används i ett samspel mellan lärare och elever” 

(Jäder 2015, s. 23).  

 

Lepik, Grevholm och Viholainen skriver att läroboken är en viktig resurs i klassrummet för 

både lärare och elever, då eleverna lär sig med hjälp av boken. Läraren både planerar och lär 

ut sina undervisningar med boken som utgångspunkt (Lepik m.fl. 2015, s. 129). 

Ann-Christine Svensson skriver i boken Nya redskap för lärande att läroboken har en lång 

tradition. Den har fungerat som ett viktigt redskap i undervisningen i över 100 år. Vidare 

påpekar Svensson att läroboken har fungerat som en förbindelselänk mellan läraren och den 

kunskap eleven söker (Svensson 2000, s. 21). 
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Tom Wikman i sin avhandling På spaning efter den goda läroboken talar om att begreppet 

lärobok inte är entydigt. Wikman försöker att ge en definition av begreppet och menar att 

sedan 1970-talet har begreppet lärobok ingått i något som har kallats för läromedelspaket. 

Läromedelspaketet omfattar vid sidan av läroboken ofta övningsböcker, lärarhandledningar 

och annat material som stöder undervisningen (Wikman 2004, s. 19-20). Wikman presenterar 

en figur som visar förhållandet mellan begreppet lärobok och några närstående begrepp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Wikman (2004):Förhållandet mellan begreppet lärobok och några närstående  

begrepp. 

 

3.4 Lärarhandledning  

 

Anna Brändström anser att en viktig del av läroboken är lärarhandledningen. Vill man att 

undervisningen ska förändras och utvecklas och ska bidra till elevernas kunskapsutveckling, 

bör man lägga större fokus på lärarhandledningen. Brändström menar att lärarhandledningen 

är tänkt till läraren, för att han/hon ska få förslag avseende material, arbetsformer och dylikt. 

Vidare poängterar Brändström att lärarhandledningar även bör stödja lärare genom att 

informera om vilka material som finns utanför lärobokens sidor. Exempel på sådana material 

kan vara olika källor som skulle kunna ge lärare inspiration till hur de kan planera sina 

lektioner. Detta i sin tur kan bidra till att läraren kan lära sig mer, och på så sätt bjuda på 

variation och därmed hindra att fokus enbart läggs på läroboken (Brändström 2003, s. 23). 
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4 Tidigare forskning  

 

Skolverket förmedlar att det finns många forskare som är överens om att det finns väldigt 

många välanpassade läroböcker, och desto viktigare är det sättet man arbetar med dessa 

läroböcker för att kunna uppnå ett bra resultat (Skolverket 2015c).  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning kring läromedel. 

 

4.1 Daniel Brehmer, Andreas Ryve och Hendrik Van Steenbrugge, undersöker 

problemlösning i läroböcker  

 

Daniel Brehmer, Andreas Ryve och Hendrik Van Steenbrugge har gjort en studie Problem 

solving in Swedish mathematics textbooks for upper secondary school (2015) där de 

undersökte hur matematisk problemlösning är presenterad i matematikläroböcker i det 

svenska gymnasiet. I studien vill forskarna ta reda på om de uppgifter som presenteras i 

läroböcker verkligen är problemlösningsuppgifter. Vidare undersöker de uppgifternas 

placering i läroböcker och vilken svårighetsgrad uppgifterna har, samt i vilket sammanhang 

uppgifterna finns (Brehmer m.fl. 2015, s. 577).  

 

Brehmer m.fl. menar att i den svenska läroplanen anses problemlösning vara en viktig 

förmåga som elever behöver utveckla. Däremot läggs fokus i läroböckerna på arbetet med 

procedurer och betydligt mindre uppmärksamhet ägnas åt problemlösning. Det är flera studier 

som visar att det finns ett gap mellan den avsedda nivån av problemlösning som presenteras i 

styrdokument i hela världen, och den nivån av problemlösning som presenteras i läroböcker, 

och som används i klassrummen (ibid. 2015, s. 578-579). Brehmer m.fl. hänvisar till Vincents 

och Staceys (2008) studie som visar att matematikläroböcker fokuserar mer på 

procedurkunskaper än på problemlösningsuppgifter. Därför poängterar Brehmer m.fl. vikten 

av att studera kontexten och kartlägga hur problemlösning framställs i de 

matematikläroböcker som används i Sverige. Detta är särskilt viktigt i Sverige eftersom det 

inte längre finns någon granskning av läroböcker (Brehmer m.fl. 2015, s. 577). 

 

Brehmer m.fl. analyserade i sin underökning olika läroböcker. Totalt 5722 uppgifter och 

enbart 312 av de undersökta uppgifterna, det vill säga 5,45 % av uppgifterna i läroböckerna 
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visade sig var riktiga problemlöningsuppgifter, resten betraktas inte som problemlösning. 

Vidare tillägger Brehmer m.fl. att de läroböckerna som jämfördes visade några skillnader i 

hur de framställer problemlösning men för det mesta visade dessa läroböcker likheter i hur 

problemlösning framställs (Brehmer m.fl. 2015, s. 586-589). 

 

När det gäller svårighetsgraden i de läroböckerna som forskarna undersökte, var uppgifterna 

uppdelade till tre nivåer. Forskarna kom fram till att inga problemlöningsuppgifter hittades på 

nivå 1. Den var den lättaste nivån. Fyra problemlösningsuppgifter hittades på nivå 2 (1,28 %) 

och 308 befanns på nivå 3 (98,72%). Det här mönstret hittades i de alla undersökta 

läroböckerna.  

 

När det gäller placering av problemlösningsuppgifter i varje kapitel visade undersökningen att 

problemlösningsuppgifterna presenterades i början, mitten eller i slutet av varje kapitel. Detta 

mönster upprepades i varje läroboksserie. 

 

Utifrån den genomförda undersökningen drar forskarna slutsatsen att innehållet i läroböckerna 

inte uppfyller kraven för problemformuleringarna i Mathematical problem solving, som 

förespråkas av forskarsamhället i matematikutbildning. Brehmer m.fl. menar att en möjlig 

konsekvens av denna slutsats som de drar i sin undersökning är att eleverna kommer att ha en 

liten möjlighet till att kunna utveckla sina förmågor i problemlösning. I och med att läroboken 

används som den viktigaste resursen för lärarnas planering och elevernas lärande i 

klassrummet, läggs det största ansvaret på läraren att ge eleverna möjligheter att utveckla sina 

förmågor i problemlösning (Brehmer m.fl.2015, s. 589).  

 

4.2  Jannika Neuman, Kirsti Hemmi, Andreas Ryve och Marie Wiberg, undersöker 

läromedelsstödet  

 

Jannika Neuman, Kirsti Hemmi, Andreas Ryve och Marie Wiberg har gjort en studie 

Mathematics textbooks’ impact on classroom instruction: Examining the views of 278 

Swedish teachers (2014) där de undersökte hur lärare upplevde stödet som de fick av 

läromedlen. Forskarna menar att för att en lärare ska kunna planera en bra matematiklektion, 

som bidrar till elevernas kompetensutveckling inom ämnet, behöver de tillgång till ett adekvat 
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stöd. Läroboken är det vanligaste verktyget som används som stöd, trots att det saknas 

forskning om egenskaperna hos dessa läroböcker (Neuman m.fl. 2014, s. 215).  

 

År 2009 gjorde skolinspektionen en undersökning i över 200 klassrum. Undersökningen 

visade att en stor del av matematikundervisning består av individuellt arbete med läroboken. 

Många lärare upplever stora svårigheter med att kunna erbjuda eleverna på flera affordancer, 

det vill säga möjligheten att kunna förmedla en viss kunskap med på flera sätt (Neuman m.fl. 

2014, s. 215). 

   

Neuman m.fl. lyfter dock upp en annan forskning (Cobb & Jackson, 2011) som betonar 

verktygens roll i att stödja läraren i sin undervisning. Exempel på sådana verktyg är 

lärarhandledningar och läroböcker. Vidare menar forskarna att i den svenska debatten 

betraktas oftast läroboken som något negativt. Skulden för de sjunkande matematikresultaten 

läggs oftast på läroboken. Det är sällan som läroboken nämns som stödjande material i 

undervisning, trots att studier visat att läraren använder sig av läroböcker vid planeringen av 

undervisning. Utifrån det anser Neuman m.fl. att det är ytterst viktigt att föröka ge en mer 

nyanserad bild, genom att visa vilken stöd respektive begränsningar som läromedlen ger en 

lärare (Neuman m.fl. 2014, s. 215). 

 

Lärarna i studien menar att de upplever att de får stöd av läromedel i matematik, både i 

undervisningssituationen och i lektionsplaneringen. Däremot påpekar lärarna att stödet kan 

skilja sig beroende på vilket läromedel som de använder sig av. En del lärare upplever större 

stöd med läroboken respektive lärarhandledningen. Jämfört med en annan del av lärare som 

inte upplever samma stöd varken med läroboken eller lärarhandledningen. Det kan bero på att 

olika läromedel ger olika stöd (Neuman m.fl. 2014, s. 214 -224). 

 

Däremot upplever lärarna att läromedlen inte ger det önskade stödet när det gäller att hjälpa 

de elever som behöver stöd. Detta överensstämmer med PISA (OECD, 2013) där andelen 

lågpresterande elever ökade med 12 procent. Neuman m.fl. refererar till en annan studie av 

Cobb och Jackson (2011) där forskarna argumenterar för vikten av att ge lärarna ett stödjande 

läromedel som skulle kunna förbättra matematikundervisningen. Det betonas även behovet av 

att ge ytterligare stöd till de kämpande eleverna (Neuman m.fl. 2014, s. 222). 
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Forskarna lyfter upp en annan viktig aspekt som påverkar undervisningen nämligen tiden som 

eleverna arbetar individuellt med sina böcker. Lärarna i undersökningen menar att de upplever 

att de låter eleverna arbeta individuellt i sina läroböcker i mer eller mindre utsträckning. 

Forskarna menar att denna typ av undervisning kritiserades av Skolinspektionen 2009. De 

menar att undervisningen som bygger på att arbeta individuellt inte ger tillräckliga 

möjligheter till eleverna att utveckla sina matematiska förmågor som problemlösning, 

resonemang och kommunikationsförmåga (Neuman m.fl. 2014, s. 222). 

 

Forskarna kom i studien fram till att undervisningen påverkas av läromedlens egenskaper, 

men även av lärarens föreställningar om vad en effektiv matematikundervisning är (Neuman 

m.fl. 2014, s. 223).  

 

5 Metod  

 

I följande avsnitt presenteras valet av metoden som använts för att genomföra den här studien, 

analysmetoden och urval samt presentation av materialet. Inledningsvis presenteras val av 

metoden, sedan presenteras analysmetoden, därefter görs en kort presentation av metoden. 

Avslutningsvis diskuteras undersökningens reliabilitet, validitet och forskningsetiska kraven. 

 

5.1 Val av metod  

 

I den här studien har jag använt mig av kvalitativa metoder, en läromedelsanalys, en 

innehållsanalys med kvantitativa inslag. Jag använder mig av diagram för att räkna upp antal 

uppgifter i läromedel. Kvalitativa metoder är ett begrepp för alla typer av metoder som utgår 

ifrån intervjuer, observationer eller analyser av texter (Ahrne & Svensson 2015, s. 9). Staffan 

Stukát menar att huvuduppgiften i den kvalitativa metoden är att tolka och förstå, och inte att 

generalisera, förklara och förutsäga. Stukát menar att i kvalitativa metoder spelar forskarens 

förförståelse stor roll, då risken finns att forskaren tolkar utifrån sina tidigare erfarenheter och 

kunskaper (Stukát 2011, s. 36). I den här studien används textanalys, som också kallas 

innehållsanalys. Innehållsanalys handlar om att analysera en särskild text. Det kan exempelvis 

vara ett läromedel. Med innehållsanalys studeras texten på ett mer kvantifierande sätt (Stukát 

2011, s. 60). Stukát menar att när man jämför flera texter med varandra, kallas det för en 
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komparativ studie. Då är syftet att undersöka, på vilket sätt till exempel liknar de undersökta 

läromedlen varandra och hur skiljer de sig från varandra? (Stukát 2011, s. 60). 

 

5.2  Analysmetod  

 

För att kunna analysera det undersökta läromedlet valde jag att använde mig av Ann Kristin 

Larsens innehållsanalysmodell. Då jag gör en läromedelsanalys passar den här 

innehållsanalysmodellen för min undersökning.  

 

Enligt Larsen är syftet med den här modellen att identifiera samband, gemensamma drag eller 

skillnader. Larsen lyfter upp vissa punkter som anses vara användbara vid arbetet med 

innehållsanalys: 

 Samla in data och göra om den till text. 

 Koda texterna. 

 Klassificera dessa koder i teman eller kategorier.  

 Sortera datamaterialet enligt dessa kategorier.  

 Granska datamaterialet, identifiera meningsfulla mönster eller processer.  

 Utvärdera de identifierade mönstren mot existerande forskning och teorier, formulera ny överförbar 

kunskap (Larsen 2009, s. 101-102). 

 

Larsens analysmodell hjälpte mig att strukturera analysen med hjälp av studiens teorier. 

 

5.3 Tillvägagångssätt 

 

Först gick jag igenom varje bok för att hitta var alla problemlösningsuppgifter finns. Syftet 

var att lokalisera var problemlösningsuppgifterna finns, då dessa inte fanns i 

innehållsförteckningen som ett eget kapitel. Jag har sedan analyserat de uppgifter som 

läromedlen har presenterat som problemlösning. Sedan har jag analyserat en uppgift i taget 

och då med stöd av Charles och Lesters olika kategorier av problemlösningstyper. Det är då 

enkla översättningsproblem, komplexa översättningsproblem, processproblem och 

tillämpningsproblem (Charles och Lester 1982 i Ahlberg 1992, s. 11-12).  
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Jag började från första kapitlet i boken Matte Direkt Safari 2A och arbetade mig vidare 

genom böckerna. För att klassificera uppgifterna enligt de olika kategorierna har jag sett till 

helheten av varje uppgift och även brutit ner den i delar för att sedan jämföra mönstret av 

uppgifterna med de olika kategorierna som presenteras i teorin. Ett exempel på en uppgift 

som blev klassad som ett enkelt översättningsproblem är ”Tim köper 50 spikar. Han hittar 3 

spikar till. Hur många har han då?” Att den här uppgiften är klassat som ett enkelt 

översättningsproblem är för att eleven kan direkt översätta problemet till ett matematiskt 

uttryck, det vill säga att eleven ser direkt det givna talen 50 och 3 och orden köper och hittar 

signalerar att det handlar om addition. För att den här uppgiften skulle kunna klassificeras 

som komplex översättningsproblem behöver uträkningen ske i två steg. Ett exempel skulle 

kunna vara ”Tim köper 50 spikar. På vägen hem hittar han vid 4 olika tillfällen 3 spikar varje 

gång. Hur många spikar har han då?”. 

 

För att kunna analyser läroböckerna respektive lärarhandledningarna utgående ifrån Pólyas 

problemlösningsfaser och Lesters problemlösningsstrategier har jag sökt efter ord som 

problemlösning, faser, strategier, förstå problemet, göra en plan, kontrollera, rita, välja, gissa, 

gör en tabell, gör en lista, använd laborativa material eller modeller. Där något av dessa ord 

finns med i läroböckerna respektive lärarhandledningarna, har jag sedan analyserat för att se 

hur lärarhandledningen respektive läroböckerna presenterar begreppet problemlösning och 

hur det kan stödja läraren i sin undervisning. 

 

5.4 Urval och presentation av material  

 

Böckerna som kommer att analyseras är Matte Eldorado 2A/2B och Matte Direkt Safari 

2A/2B, samt dess lärarhandledningar. Valet av dessa läroböcker baserar sig på en Nordisk 

forskningsstudie Nordic research in mathematics education. Enligt studien avses Matte 

Eldorado och Matte Direkt Safari vara bland de mest förkommande matematikböckerna på 

Sveriges skolor (Silverberg m.fl. 2014, s. 164).   
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5.5  Sammanställning av läromedel  

 

Lärobok 

 

Förlag Utgivningsår Antal sidor 

Matte Direkt Safari 2A 

 

Bonnier utbildning 2011 143 

Matte Direkt Safari 2 B 

 

Bonnier utbildning 2011 143 

Matte Eldorado 2A 

 

Natur & Kultur  2009 128 

Matte Eldorado 2B 

 

Natur & Kultur  2009 128 

          

           Tabell 1. Läroböcker i matematik som har använts som underlag för analysen 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

Tabell 2. Lärarhandledningar i matematik som har använts som underlag för analys. 

 

5.6 Tillförlitlighet  

 

Enligt Stukát handlar reliabilitet om mätnoggrannhet, det vill säga hur tillförlitlig 

undersökningen är. Stukát menar att man kan mäta reliabiliteten på sin genomförda 

undersökningsmetod genom att upprepa mätningen (kallas test-retest-metoden). Om inte 

resultaten från de båda genomförda mättningarna stämmer överens, har man inte utmärkt 

reliabilitet (Stukát 2011, s. 133-134). På grund av tidsbrist kunde inte jag göra samma 

undersökning flera gånger. 

 

Lärarhandledning  Förlag 

 

Utgivningsår 

Matte Direkt Safari 2A 

 

Bonnier utbildning 2011 

Matte Direkt Safari 2 B 

 

Bonnier utbildning 2011 

Matte Eldorado 2A 

 

Natur & Kultur 2009 

Matte Eldorado 2B 

 

Natur & Kultur 2009 
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Validitet enligt Stukát handlar om huruvida man har undersökt det man avser undersöka. Den 

här studien förhåller sig till sitt syfte och sina frågeställningar, som jag svarar på under 

analysdelen.   

 

Studiens resultat går inte att generalisera då den här studien endast undersöker två läromedel, 

vilket anses vara för lite material för att kunna dra en allmän och generaliserad slutsats.  

 

5.7 Forskningsetiska kraven  

 

Monika Dalen skriver i Intervju som metod om de etiska kraven som bör tas hänsyn till vid de 

kvalitativa undersökningarna såsom, samtycke kravet, informationskravet, konfidentialitet, 

skydd för barn och hänsyn till de socialt svaga grupperna (Dalen 2008, s. 20). I min 

undersökning kommer jag dock inte att använda mig av det ovannämnda etiska kraven då jag 

enbart gör en läromedelsanalys.  

 

6 Analys och resultat redovisning  

 

Utgående från min analysmetod analyserar jag de utvalda läromedlen, sedan kopplar jag 

analysen till de valda teorierna.   

 

6.1 Matte Direkt Safari  

6.1.1  Matte Direkt Safari 2A  

 

Matte Direkt Safari 2A är indelad i fem kapitel. Varje kapitel innehåller fem delar: Safari, 

Diagnos, Kikaren, Förstoringsglaset och Enheter. Från innehållsförteckningen framgår det 

vilket matematikområde varje kapitel kommer att handla om. Däremot området 

problemlösning presenteras inte som ett eget kapitel i läroboken och har ingen egen rubrik i 

innehållsförteckningen. Istället väljer författarna att integrera den i övriga kapitel i boken. Att 

kunna lösa en textuppgift presenteras som ett delmål i läroboken.  

 

I det första kapitlet som handlar om tal presenteras inga problemlösningsuppgifter. I det andra 

kapitlet som handlar om plus och minus finns enbart en problemlösningsuppgift i form av en 
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textuppgift: ”Trixi har 43 muttrar i fickan och 4 i handen. Hur många muttrar har hon?”. I 

samma kapitel får eleverna möjlighet att tillsammans skriva egna textuppgifter för att sedan 

lösa dessa. Det tredje kapitlet innehåller problemlösning i form av öppna utsagor och 

textuppgifter ”Tanja har 5 böcker om rymden och Tim har 7. Hur många har de tillsammans? 

Dessutom förekommer uppgifter där det krävs att skriva egna räkneuppgifter och att rita. Det 

fjärde kapitlet handlar om minus. Här påträffas problemlösning återigen i form av 

textuppgifter ”Stella har 12 burkar. 6 burkar är blå och resten är gröna. Hur många burkar 

är gröna?”. Eleverna får även möjlighet att tillsammans skriva en textuppgift. Det femte och 

sista kapitlet i 2A handlar om gånger och delat. Det här kapitlet innehåller flest antal av 

problemlösningsuppgifter, dessutom presenteras det uppgifter där eleverna får jämföra, pröva 

och gissa.  

 

6.1.2 Lärarhandledning, Matte Direkt Safari 2A 

 

Läromedelsförfattarna Pernilla Falck, Margareta Picetti och Siw Elofsdotter Meijer åsyftar att 

i läromedlet finns en klar gång i matematikens olika moment, med syftet att utveckla 

elevernas kunskaper i matematik utifrån kursplanen (Falck m.fl. 2011b, s. 4). Det framgår 

dock inte tydligt vilken del av kursplanen som de har använt sig av. (Falck m.fl. 2011b, s. 4). 

Det saknas en klar definition till vad problemlösning innebär, och hur elever respektive lärare 

ska gå tillväga när de ska lösa en problemlösningsuppgift.   

 

Falck m.fl. menar att läromedlet Matte Direkt Safari bygger på det matematiska samtalet. 

Syftet är att ge tillfällen för att lyfta fram olika sätt att tänka och lösa uppgifter (Falck m.fl. 

2011b, s. 4). Lärarhandledningen presenterar gemensamma introduktionsuppgifter till varje 

lektion, respektive gemensamma aktiviteter, där problemlösning behandlas. 

Lärarhandledningen 2A ger förslag på hur dessa aktiviteter eller uppgifter bör lösas eller 

göras. Vidare skriver Falck m.fl. att det finns uppgifter som eleverna kan lösa i par. 

Utgångspunkten för dessa uppgifter är samtal om olika lösningar. Dessa uppgifter syftar till 

att skapa förståelse hos eleven och ge henne eller honom möjligheten att upptäcka strategier 

och förstå olika sätt att räkna (Falck m.fl. 2011b).  

 

Vidare menar författarna att syftet med det enskilda arbetet i det här läromedlet är att träna 

elevernas färdigheter och få de att bygga upp en säkerhet i att använda olika lösningsmetoder 
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(Falck m.fl. 2011b, s. 4). Det framgår inte vare sig i elevläroboken eller i lärarhandledningen 

vilka problemlösningsfaser som eleverna bör tänka på vid arbetet med 

problemlösningsuppgifter.  

 

6.1.3 Matte Direkt Safari 2B  

 

Läroboken Matte Direkt Safari 2B är väldigt lik läroboken Matte Direkt Safari 2A i sitt 

upplägg, där problemlösning inte har ett eget kapitel, utan problemlösning integreras i slutet 

eller i mitten av varje kapitel. Problemlösningsuppgifterna i 2B är dock lite mer varierande 

och talen i uppgifterna är högre än talen i 2A. Matte Direkt Safari 2B börjar med kapitel sex. 

Anledningen till det är att författarna väljer att fortsätta med kapitlens ordning, då det sista 

kapitlet i 2A är kapitel fem. 

 

I det första eller det sjätte kapitlet i 2B presenteras problemlösning enbart i form av 

öppenutsaga. I det sjunde kapitlet presenteras problemlösningsuppgifterna i form av 

textuppgifter som ”Detektiven Trix letar efter tappade saker. Hon hittar en klocka värd 178 

kronor och ett armband värd 300 kronor. Hur mycket är de värda tillsammans?” Kapitel åtta 

presenterar återigen problemlösningsuppgifterna i form av textuppgifter” Den grå ödlan är 

50 cm lång och den gula 44 cm. Hur mycket längre är den grå ödlan?”. I kapitel nio 

presenteras textuppgifterna, men vid sidan av textuppgifterna, får eleverna möjligheten att 

själva välja rätt räknesätt till uppgifterna. Det sista kapitlet i läroboken 2B innehåller inga 

textuppgifter (Falck m.fl. 2011c).   

 

6.1.4 Lärarhandledning, Matte Direkt Safari 2B 

 

Lärarhandledningen Matte Direkt Safari 2B skiljer sig inte mycket av lärarhandledningen 

Matte Direkt Safari 2A i sin framställning av problemlösningsrepresentation. Däremot i 

lärarhandledningen 2B ges problemlösning lite mer utrymme. I rutan Hur ska uppgifterna 

redovisas? lyfter Falck m.fl. upp vikten av att eleven skriver ner hur han eller hon har tänkt 

sig lösa uppgiften. Författarna lyfter upp vikten av att ge eleverna friheten att själva välja den 

strategi som de vill använda sig av, ifall de föredrar den, kan använda den och skriva dess 

tankeled och som även bör vara lämplig för uppgiften (Falck m.fl. 2011d, s. 6). I 
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lärarhandledningen står det som mål att eleverna ska lära sig att lösa textuppgifter med 

gånger.   

 

Vidare ger lärarhandledningen 2B förslag på hur en textuppgift kan presenteras för eleverna. 

Författarna förklarar att läraren kan börja med att rita enkelt en bild på tavlan, sedan läsa 

uppgiften högt för eleverna, fråga dem vad det är som man ska ta reda på i den här uppgiften, 

stryka under det som är viktigt och därefter ta reda på vilket räknesätt det kan vara. Läraren 

ska låta eleverna komma på förslag, gemensamt diskutera deras svar, fråga om uppgiften kan 

lösas med ett annat räknesätt, visa, samt förklara en gång till för alla elever (Falck m.fl. 

2011d, s.100). 

 

6.2 Matte Eldorado   

6.2.1 Matte Eldorado 2A  

 

Läroboken Eldorado syftar till att ge eleverna förutsättningar för att kunna klara kraven fram 

till årskurs 3, och för att kunna utveckla sina förmågor som anges i kursplanen i ämnet 

matematik (Olsson & Forsbäck 2009b, s. 5). Läroboken består av nio kapitel, men 

problemlösning har inget eget kapitel. Problemlösning är en stabil del som upprepas i varje 

kapitel. Författarna menar att målet med att integrera problemlösningsuppgifterna i varje 

kapitel är dels att uppfylla kursplanens mål och dels att rusta eleverna i att möta utmaningar 

både inom och utanför skolan (Olsson & Forsbäck 2009b, s. 4). Det framgår dock inte vilka 

mål som författarna menar. 

 

Problemlösningsuppgifterna som finns i slutet av varje kapitel, bygger på kapitlets 

inlärningsområde. Enligt Olsson och Forsbäck är lärandemålet med dessa 

problemlösningsuppgifter logisk tänkande. I det första kapitlet presenteras problemlösning i 

form av att fortsätta mönster. I det andra kapitlet presenteras problemlösningsuppgifter i form 

av uppgifter där eleverna får möjligheten att själva välja det rätta räknesättet. Dessutom får 

eleverna möjlighet att själva få ska skriva en textuppgift. 

 

I det tredje kapitlet presenteras problemlösningsuppgifterna i form att läsa klockan.  I det 

fjärde kapitlet presenteras problemlösning i form av att rita och skriva ”räknehändelser”, 
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dessutom får eleverna lösa olika textuppgifter som ”Sex barn hoppar hage. Det är dubbelt så 

många pojkar som flickor. Hur många flickor är det?” Problemlösning i det femte kapitlet 

finns i form av textuppgifter ”Maja och Filip ska packa 20 bullar i påsar. Det ska vara 4 

bullar i varje påse. Hur många påsar blir det? Rita enkelt.” i det sjätte kapitlet presenteras 

problemlösning i form av öppna utsagor, och att de själva ska få skriva en räknehändelse och 

rita den; det tillkommer även textuppgifter som ”Fem äpplen kostar 10 kr. Ett plommon 

kostar hälften så mycket som ett äpple. Hur mycket kostar sex äpplen och dubbelt så många 

plommon?” I det sjunde kapitlet presenteras problemlösning genom att ge eleverna möjlighet 

att skriva textuppgifter, jämföra och upptäcka mönster. I kapitel åtta presenteras 

problemlösning i form av öppna utsagor, skriva egna uppgifter och fortsätta arbeta med 

mönster genom att läsa av hemliga meddelanden. I det sista kapitlet presenteras 

problemlösning i form av textuppgifter: ”Pappa kokar 9 portioner gröt. Mamma och barnen 

äter tillsammans dubbelt så många portioner som pappa. Hur många portioner äter 

pappa?”(Olsson & Forsbäck 2009a). 

 

6.2.2  Lärarhandledning Matte Eldorado 2A  

 

Lärarhandledningen inleds med omfattande 40 sidors information till läraren. I dessa sidor 

förklaras grundtankarna i Eldorado, komponenter, en översikt kopplad till Lgr 11, information 

om vilka delar ingår i läroboken och varför dessa är viktiga för eleven respektive läraren. 

Lärarhandledningen förklarar hur läraren ska arbeta med varje uppgift som presenteras i 

elevboken. I lärarhandledningen finns en sammanfattning som tydligt beskriver de 

lärandemålen, samt finns det en kort beskrivning av det laborativa materialet som behövs i 

arbetet med problemlösningsuppgifterna. Vidare ger lärarhandledningen även förlag på hur en 

lärare kan introducera problemlösningsuppgifterna, samt förslag på hur läraren kan förenkla 

uppgifterna för dem som behöver det. 

 

Problemlösning ges ett brett utrymme i både elevläroboken och lärarhandledningen. 

Författarna menar att problemlösning är huvudmålet i grundskolans matematik. Olsson och 

Forsbäck betonar vikten av att låta eleverna möta problemlösning i form av vardagliga 

räknehändelser, vilket skulle hjälpa dem att se kopplingen mellan matematik och det 

vardagliga livet och därmed se nyttan av matematiken (Olsson & Forsbäck 2009b, s. 13).   
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Olsson och Forsbäck beskriver olika faser i form av ”fingerfemman”, med syftet att ge stöd i 

hur man kan arbeta med textuppgifter på ett effektivt sätt. Författarna menar det är viktigt att 

eleverna har rutiner för hur de angriper, bearbetar och avslutar en uppgift (Olsson & Forsbäck 

2009b, s.14). 

 

 

Bild 1. Exempel på hur Matte Eldorado 2A presenterar problemlösningsfaser (Olsson & 

Forsbäck 2009b, s. 26). 

 

6.2.3 Matte Eldorado 2B 

 

Matte Eldorado 2B följer samma struktur som 2A när det gäller upplägg. Problemlösning har 

återigen inget eget kapitel utan integreras i varje kapitel. Författarna menar att syftet med att 

integrera problemlösningsuppgifter i varje kapitel är dels att uppfylla kursplanens mål och 

dels att rusta eleverna i att möta utmaningar båda i och utanför skolan (Olsson & Forsbäck 

2009b, s. 4). Det framgår dock inte tydligt vilka mål av kursplanens mål som de menar. 

Problemlösning tar ännu större plats i Matte Eldorado 2B, särskild i det fjärde kapitlet som 

handlar om att lära sig signalord som dyrare, längre och så vidare. I det här kapitlet finns flest 

problemlösningsuppgifter. Problemlösningsuppgifterna som presenteras i 2B bygger på 

strategier som att eleven ska gissa, rita, göra en lista, rita en tabell, kontrollera och använda 

sig av logiska resonemang. Jag väljer att inte återge hur uppgifterna presenteras i 2B, eftersom 

de är väldigt lika i sin utformning med problemuppgifter i 2A som redan har presenteras.  
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6.2.4 Lärarhandledning Matte Eldorado 2B  

 

Lärarhandledningen 2B är väldigt lik lärarhandledningen 2A i sitt upplägg och sin struktur. 

Den inleds med texter om grundtankar, komponenter, lärande i matematik samt diagnoser och 

bedömning. Därför väljer jag att inte upprepa det som jag redan skrivit i lärarhandledningen 

2A. Dock väljer jag att lyfta upp vissa delar som jag inte lyft upp i 2A:s 

lärarhandledningsanalys. Problemlösning presenteras som ett lärande mål i varje kapitel, 

dessutom ges det förklaringar på vad som eleverna behöver träna på i arbetet med 

problemlösning. Författarna väljer att beskriva sättet som läraren behöver arbeta med i 

respektive problemlösningsuppgift. Författarna förklarar även de strategier och faser som är 

användbara för problemlösningsuppgifterna. Olsson och Forsbäck menar att syftet med att 

arbeta med problemlösning är bland annat att ge eleverna möjlighet att träna 

ekvationstänkande kring figurers värde i ett rutsystem, samt att träna på logiskt tänkande 

kring betydelsen av entalssiffrans storlek vid subtraktion och addition (Olsson & Forsbäck 

2009d, s. 58). 

 

6.3 Vilka typer av problemlösningsuppgifter presenteras i respektive läromedel? 

 

För att kunna besvara den här frågan har jag använt mig av Charles och Lesters (1982) teori. 

Jag har även sammanställt uppgifterna som förekommer i både läroboken och 

lärarhandledningen. För att kunna ta reda på vilka typer av problem som behandlas i de 

undersökta läromedlen, började jag med att studera varje problemuppgift för sig i enlighet 

med Charles och Lesters (1982) problemlösningstyper.  

 

6.3.1  Matte Direkt Safari 2A/2B 

 

I Matte Direkt Safari 2A/2B framställer författarna problemlösning i stort sätt som 

textuppgifter. Uppgifterna som framställs i både lärarhandledningen och elevläroboken 2A/2B 

är mestadels uppgifter av typen” Urban har 7 rymdgubbar. Han får 6 till. Hur många har han 

då?” (Falck m.fl. 2011b, s. 83). Enligt Charles och Lesters (1982) problemkategorier, 

kategoriseras denna typ som de enkla översättningsproblemen, då man enbart gör en 

översättning av orden i uppgiften till ett matematiskt uttryck. En annan uppgift som 

presenteras i Matte Direkt Safari 2A/2B är av typen Processproblem ”Trixi lägger upp 
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Köttbullar till 5 personer Hon lägger 10 Köttbullar på varje tallrik. Hur många köttbullar 

lägger hon upp?” (Falck m.fl. 2011c, s. 105). Här gäller det att man gissar, kontrollerar och 

använder sig av logiska resonemang. Genom att använda sig av strategier som att rita en bild, 

göra en lista eller rita en tabell försöker man att hitta ett mönster att utgå ifrån. 

 

Nedan presenteras ett diagram över de olika problemlösningstyperna av Charles och Lesters 

(1982) problemlösningstyper. Diagrammen visar de olika problemlösningstyperna som 

presenteras i läromedlen Matte Direkt Safari 2A/2B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram1. Problemtyper i Matte Direkt Safari 2A/2B utgående från Charles och Lesters 

(1982). 

 

6.3.2  Matte Eldorado 2A/2B 

 

I Matte Eldorado 2A/2B framställer författarna problemlösning i stort sätt som textuppgifter. 

Uppgifterna som framställs i både lärarhandledningen och elevläroboken 2A/2B är mestadels 

av typen ”Hugo har 76 kulor. Han förlorar 14. Hur många kulor har han kvar?” (Olsson & 

Forsbäck 2009c, s. 46). Enligt Charles och Lesters (1982) problemkategorier, kategoriseras 

denna typ som enkla översättningsproblem, då man enbart gör en översättning av orden i 

uppgiften till ett matematiskt uttryck. En annan uppgift som presenteras i Matte Eldorado 2B 

är av typen Processproblem” Wilma och Filip Köper 3 påsar med sudd. Det är 6 sudd i varje 

påse. De delar så att de får lika många sudd var. Hur många sudd får Wilma?” (Olsson & 

Forsbäck 2009c, s. 47). Här gäller det att man gissar, kontrollerar och använder sig av logiska 
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resonemang. Genom att använda sig av strategier som att rita en bild, göra en lista eller rita en 

tabell försöker man att hitta ett mönster för att utgå ifrån. 

 

Nedanstående diagram visar de olika problemlösningstyperna av Charles och Lesters (1982) 

som är presenterade i Matte Eldorado 2A/2B. 

 

 

Diagram2. Problemtyper i Matte Eldorado 2A/2B utgående från Charles och Lesters (1982). 

 

Av diagrammet ovan kan vi dra en slutsats att även i läromedlen Matte Eldorado 2A/2B finns 

en relativ liten variation av problemlösningstyper. Båda läromedlen använder sig mestadels av 

de enkla översättningsproblemen.  

 

6.4 Sammanfattande Resultat och Analys utifrån teorierna  

 

Nedan kommer en analys utifrån mina frågeställningar. På vilket sätt problemlösning 

presenteras i läromedlen? Vilka problemlösningsstrategier presenterar i respektive läromedel 

ur ett ämnesdidaktiskt perspektiv? och på vilket sätt problemlösning förklaras i 

lärarhandledningen? Analysen är baserad på Lesters (1996)  problemlösningsstrategier, 

Pólyas (1970) problemlösningsfaser.  
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6.4.1 Matte Direkt Safari 2A/2B 

 

När det gäller vilka problemlösningsstrategier som erbjuds i läroboken Matte Direkt Safari 

2A/2B vid arbetet med problemlösningsuppgifter, framgår det tydligt att läroboken erbjuder 

eleverna en stor del av dessa strategier som presenteras av Lester (1996). De 

problemlösningsstrategierna som presenteras i Matte Direkt Safari 2A/2B lärobok respektive 

dess lärarhandledningar är, att välja en eller flera operationer att arbeta med, rita bilder, 

gissa och pröva, lösa ett enklare problem, skriva upp en ekvation och att använda laborativa 

material eller modeller. Däremot presenteras inte i Matte Direkt Safari 2A/2B sådana 

strategier som att arbeta baklänges, göra en lista, dramatisera situationen och att göra en 

tabell eller ett diagram.  

 

Som helhet kan man dra en slutsats att läroboken Matte Direkt Safari 2A/2B erbjuder ändå 

eleverna de flesta delarna av Lester (1996) problemlösningsstrategier. Dessutom ger Matte 

Direkt Safari 2A/2B eleverna möjligheten att lära och använda sig av de presenterade 

strategierna, genom att presentera uppgifter som innehåller dessa strategier. Det framgår dock 

inte riktigt tydligt i elevboken Matte Direkt Safari 2A/2B på vilket sätt eleverna bör använda 

sig av Pólyas (1970) problemlösningsfaser.  

 

I lärarhandledningen Matte Direkt Safari 2A/2B presenteras inte fler 

problemlösningsstrategier än de som redan är presenterade i elevläroboken Matte Direkt 

Safari 2A/2B. Det lyfts inte heller upp i lärarhandledningen vikten av att lära eleverna Pólyas 

(1970) problemlösningsfaser. I lärarhandledningen 2B ges dock förslag på hur läraren kan 

introducera en gemensam problemlösningsuppgift. Utifrån Pólyas (1970) 

problemlöningsfaser ges det förslag på hur man kan använda sig av vissa faser för att kunna 

lösa en problemuppgift. Läraren kan då genom att använda sig av lärarhandledningen i 

undervisningen förklara för eleverna hur de bör tänka vid arbetet med 

problemlöningsuppgifter. Det rekommenderas att läraren kan börja med att rita en enkel bild 

på tavlan, sedan läsa uppgiften högt för eleverna, fråga dem vad det är som man ska ta reda 

på i uppgiften, stryka under det som är viktigt och därefter ta reda på vilket räknesätt det kan 

vara. Läraren bör låta eleverna komma på förslag, diskutera tillsammans förslagen, fråga om 

uppgiften kan lösas med ett annat räknesätt, visa, förklara en gång till för alla och kontrollera 

rymligheten (Falck  m.fl. 2011d, s.100). 
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6.4.2 Matte Eldorado 2A/2B 

 

När det gäller vilka problemlösningsstrategier som erbjuds i läroboken Matte Eldorado 

2A/2B, framgår det tydligt att läroböckerna 2A/2B erbjuder de flesta strategierna som 

presenteras av Lester (1996). De strategierna som användes i Matte Eldorado 2A/2B är: välja 

en eller flera operationer att arbeta med, rita bilder, skriva upp en ekvation, göra en tabell 

eller ett diagram, gissa och pröva, lösa ett enklare problem och att använda laborativa 

material eller modeller. Däremot presenterar inte läroboken Matte Eldorado 2A/2B de andra 

strategierna: att arbeta baklänges och att dramatisera situationen. Matte Eldorado 2A/2B 

lärarhandledningar lägger stor vikt vid att presentera för läraren hur arbetet med 

problemlösning bör gå till. Lärarhandledningen presenterar Pólyas (1970) 

problemlösningsfaser i form av fingerfemman. Dessutom förklarar den på ett väldigt tydligt 

och utförligt sätt vad varje fas innebär. Lärarhandledningen ger även förslag på hur läraren 

bör arbeta med varje fas av Pólyas faser. Vidare förklarar lärarhandledningen varför det är 

viktigt att lära eleverna att arbeta med problemlösning utifrån fingerfemman. 

Lärarhandledningarna ger tips och förslag på hur läraren kan få eleverna att använda sig av 

olika problemlösningsstrategier vid arbetet med problemlösningsuppgifter. 

Lärarhandledningarna ger exempelvis tips på vilka strategier som eleverna kan använda sig av 

vid arbetet med problemlösningsuppgifter, exempelvis genom att rita bilder, söka mönster, 

gissa och pröva, lösa ett enklare problem samt använda laborativa material eller modeller. 

Dessutom förklaras innebörden av varje strategi, samt vikten av att eleven förstår innebörden 

av varje strategi.  

 

6.5 Resultat av analysen 

 

När jag jämför på vilket sätt respektive läromedel- Matte Direkt Safari 2A/2B och Matte 

Eldorado 2A/2B erbjuder eleverna att arbeta med de olika problemlösningsstrategier, 

problemlösningsfaser, och problemlösningstyper, inser jag att det finns både likheter 

respektive skillnader i hur läromedlen har introducerat de ovannämnda teorierna.   
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Det läromedlet som presenterade mest av Lester (1996)  problemlösningsstrategier är 

läromedlen Matte Eldorado 2A/2B. I det här läromedlet presenterades åtta av sammanlagt tio 

problemlösningsstrategier, jämfört med läromedlen Matte Direkt Safari 2A/2B som 

presenterade sex strategier av tio.  

 

Pólyas (1970) Problemlösningsfaser presenteras inte i Matte Direkt Safari då den stora delen 

av uppgifterna är av typen enkla översättningsproblem, där det inte behövs olika faser att 

tänka igenom, utan man behöver enbart översätta det som står i textuppgiften. Däremot ges 

Pólyas problemlösningsfaser ett mycket stort utrymme i Matte Eldorado 2A/2B både i 

elevläroboken och i lärarhandledningen. Pólyas problemlösningsfaser presenteras flera gånger 

i läromedlen, dessutom följs Pólyas faser av bild i form av fingerfemman, där varje finger 

presenterar en fas, och även av text som tydligt förklarar fasernas innebörd samt behandlar 

hur man bör arbeta med dem.  

 

När det gäller vilka typer av problemlöningsuppgifter som respektive läromedel väljer att 

presentera, inser jag att det finns likheter i hur respektive läromedel använder sig av Charles 

och Lester (1982) kategorier. Både Matte Direkt Safari 2A/2B och Matte Eldorado 2A/2B 

använder i stort sätt enbart en typ av problemlösningstyper, som enligt Charles och Lester 

(1982) kategorier, klassificeras som den enkla översättningsuppgiften.  

 

Det finns även skillnader på hur respektive lärarhandledning väljer att stödja läraren. Matte 

Eldorado beskriver i cirka 40 sidor om varje matematiskt område som behandlas i läroboken. 

Författarna försöker att koppla lärobokens innehåll till Lgr11. De ger även förslag och tips på 

hur läraren kan gå tillväga vid arbetet med varje område. Dessutom ger Matte Eldorado förlag 

på hur grupparbeten i helklass ska gå till. Syftet är att få fram matematiska resonemang kring 

elevernas tankar. I Matte Direkt Safari 2A/2B saknas däremot en klar definition på vad 

problemlösning innebär, och hur eleverna respektive lärarna ska gå tillväga när de ska lösa en 

problemlösningsuppgift.   
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7 Diskussion 

 

I detta avsnitt diskuteras resultatet av denna studie i förhållande till bakgrund och tidigare 

forskning. Forskning har visat att läroböcker ofta är den största källan till lärarnas planering 

och elevernas och lärarens klassrumsarbete (Brehmer m.fl. 2015). Matematikundervisningen 

bygger generellt på och utgår från läroboken och de uppgifterna som finns i läroboken (Lepik 

m.fl. 2015, s. 140). Christer Kiselman och Lars Mouwitz definierar matematik som ett 

”abstrakt och generell vetenskap för problemlösning, metodutveckling och teoriuppbyggnad 

som hämtar sina problem från naturen, tekniken eller människans eget tänkande” (Kiselman 

& Mouwitz 2008, s. 16). 

 

Med tanke på att läroboksgranskning har upphört i Sverige blir det ytterst viktigt att dagens 

lärare får tillgång till sådana forskningsbaserade studier som har syfte att vägleda och stötta 

lärare i deras läroboksurval. Mitt mål med den här studien har dels varit att fördjupa mig själv 

i något som jag kommer att handskas mycket med i min framtida yrkesutövning och dels har 

målet varit att kunna bidra med kunskap till mina framtida yrkeskolleger om olika 

läromedelsinnehåll.   

 

Syftet med denna studie är att analysera läromedel i ämnet matematik för årskurs 2, med 

utgångspunkt i ett ämnesdidaktiskt perspektiv som en syn på problemlösning. Ytterligare mål 

med arbetet är att undersöka vilket stöd lärarna får i lärarhandledningen vid arbetet med 

problemlösning. Jag anser att min studie har besvarat mina frågeställningar, då jag har 

undersökt på vilket sätt problemlösning presenteras i respektive läromedel, vilka olika typer 

av problemlösning som respektive läromedel presenterar och vilka olika 

problemlösningsstrategier och faser som presenterats i de undersökta läromedlen.  

 

Utifrån den gjorda analysen av läroböckerna Matte Direkt Safari 2A/2B och Matte Eldorado 

2A/2B och dess lärarhandledningar, har undersökningen visat att problemlösning inte 

presenteras i någon större utsträckning i dessa läromedel. Den mest vanliga typen av 

problemlösningsuppgifter som presenteras i respektive läromedel, är av typen enkla 

översättningsproblem i form av textuppgifter. Den här typen av uppgifter kräver inget logiskt 

tänkande, utan man gör en enkel översättning av det som står i textuppgiften. Brehmer m.fl. 
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har i sin forskning kommit fram till att läroböckerna inte uppfyller kraven för en riktig 

problemlösning som presenteras i det nationella styrdokumentet (Brehmer m.fl. 2015, s. 589). 

Detta resultat från tidigare forskning överensstämmer och pekar åt samma håll som min studie 

har visat.  

 

Problemlösning tar en stor del i läroplanen Lgr 11. Under rubriken för det centrala innehållet 

står problemlösning som en egen del. Där lyfts vikten av att undervisningen i ämnet 

matematik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sina förmågor i problemlösning. Detta 

kan ske genom att arbeta med ”strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.  

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer” (Skolverket 

2016, s. 57). Däremot visar de båda undersökta läroböckerna en svag presentation av 

problemlösning. Problemlösning ges inte ett eget kapitel i någon av de undersökta 

läroböckerna. Författarna väljer att integrera problemlösning i slutet eller i mitten i varje 

kapitel. Detta resultat överensstämmer med det som tidigare forskning kommit fram till. 

Brehmer m.fl. har i sin studie kommit fram till att problemlösningsuppgifterna i de undersökta 

läroböckerna presenterades i början, i slutet eller i mitten av varje kapitel. Detta mönster 

upprepades i varje läroboksserie som de undersökte.  

 

Min studie har även visat att det finns några skillnader mellan hur respektive lärarhandledning 

stödjer lärarna i deras arbete med problemlösning. Den har visat att lärarhandledningen Matte 

Eldorado 2A/2B erbjuder läraren flera förslag på hur denne kan arbeta med 

problemlösningsuppgifter. Dessutom förklarar Matte Eldorado 2A/2B på ett mer utförligt sätt 

målet med varje uppgift, hur läraren ska gå tillväga med uppgifterna och vilka förmågor 

eleverna förväntas att utveckla i respektive kapitel vid arbetet med problemlösning. Detta 

resultat som min studie visat överensstämmer med den tidigare genomförda undersökningen 

av Neuman m.fl. som visade att en del lärare upplever större stöd med ett läromedel, jämfört 

med ett annat läromedel. Nerman m.fl. menar i sin forskning att detta resultat kan bero på att 

olika läromedel ger olika stöd (Neuman m.fl. 2014, s. 214-224).  

 

Studien har också visat att det finns både likheter och olikheter i fråga om hur 

problemlösningsstrategier presenteras i Matte Direkt Safari 2A/2B och Matte Eldorado 

2A/2B. Matte Eldorado lyfter upp fler strategier att använda sig av vid arbetet med 

problemlösning, Matte Eldorado 2A/2B presenterar mer utförligt Pólyas problemlöningsfaser. 
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Båda läroböckerna väljer att inte ha problemlösning i ett eget kapitel. Båda läroböckerna 

presenterar mest problemlösning i from av textuppgifter. Mitt resultat pekar åt samma håll 

som den tidigare gjorda forskningen av Brehmer m.fl. då de i deras undersökning kom fram 

till att de jämförda läroböckerna visade skillnader i hur problemlösning framställs även om 

fler likheter konstaterades än olikheter (Brehmer m.fl. 2015, s. 586-589). 

 

Ett lite överraskande resultat som min studie har visat, och som inte stämde med den tidigare 

forskningen är; att i både Matte Direkt Safaris 2A/2B och Matte Eldorados 2A/2B 

lärarhandledningar lyfts vikten av det matematiska samtalet upp. Lärarhandledningarna har 

samtal i helklass och gruppsamtal som en utgångspunkt i undervisningen. Författarna menar 

att genom samtal och resonemang kring olika moment, både i stora och mellanstora grupper, 

ska eleverna ges tillfällen att kunna lyfta fram deras individuella tankesätt i att lösa 

matematiska uppgifter. Neuman m.fl. hänvisar till den tidigare genomförda undersökningen 

av svenska Skolinspektionen år 2009, som omfattade över 200 klassrum som visade att en 

stor del av matematikundervisning består av individuellt arbete med läroboken, frågan som 

uppstår här är till vilken grad följer lärarna det som förmedlas i lärarhandledningen avseende 

samtal? Är det andra faktorer som tidsbrist eller brist på kunskap att leda klassamtal gör att de 

väljer bort samtalsdelen och fokuserar mest på det individuella arbetet? Neuman m.fl. lyfter i 

sin undersökning upp tiden som en viktig aspekt som påverkar undervisningen. Neuman m.fl. 

kom i sin undersökning även fram till att undervisningen påverkas av lärobokens egenskaper, 

men även av lärarens föreställningar om vad en effektiv matematikundervisning är (Neuman 

m.fl. 2014, s. 222). 

 

Sammanfattningsvis kan man konstatera att både läromedelsförfattarna väljer att ägna stort 

utrymme åt Lester och Pólyas problemlösningsstrategier. Syftet är dels att visa att de vill ge 

eleverna möjlighet för att arbeta med problemlösning och dels att visa att de behärskar 

undervisningen om problemlösning. Däremot är de uppgifterna som presenteras i respektive 

läromedel av typen textuppgifter, med förutsägbara lösningsstrategier. Läromedelsförfattarna 

presenterar problemlösning i form av algoritmisk verksamhet, eleverna arbetar med 

procedurer istället för att göra problemlösning till en kreativ process. Enligt Pólya (1970) ska 

arbetet med problemlösning utmana elevernas nyfikenhet, intellektuella utveckling och 

stimulera deras färdigheter i självständigt tänkande. Resultatet som min studie har visat 

stämmer överens med det som tidigare forskningen av Brehmer m.fl. har kommit fram till, 
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nämligen att i läroböckerna läggs fokus på arbetet med procedurer och betydligt mindre 

uppmärksamhet ägnas åt problemlösning. Enligt Brehmer m.fl. är det flera studier som har 

visat att det finns ett gap mellan den avsedda nivån av problemlösning som presenteras i 

styrdokument i hela världen, och den nivån av problemlösning som presenteras i läroböcker, 

och som används i klassen (Brehmer m.fl. 2015, s. 578-579). 

 

7.1 Sammanfattande resultatdiskussion 

 

Den här studien har undersökt hur området problemlösning presenteras i två olika läromedel. 

Den har även undersökt på vilket sätt problemlösning förklaras i lärarhandledningen. Syftet 

var att undersöka på vilket sätt lärarhandledningen stödjer läraren i sin 

undervisningsplanering. Avslutningsvis kan det konstateras att Matte Direkt Safari 2A/2B inte 

direkt presenterar problemlösningsfasen av Pólya (1970), däremot Matte Eldorado 2A/2B 

utförligt presenterar Pólyas (1970) problemlöningsfaser. De både undersökta läromedlen 

uppfyller en stor del av Lesters (1996) problemlösningsstrategier. Problemlöningsuppgifterna 

som presenteras i de undersökta läromedlen inte är riktiga problem utifrån Charles och Lester 

(1982) kriterier för olika problemlösningstyper, utan enbart ett enkelt översättningsproblem. 

När det gäller lärarhandledningen och det stödet som den ger till läraren, visade 

undersökningen att olika läromedel ger olika stöd och handledning till läraren, dock ger Matte 

Eldorado 2A/2B lite mer stöd och förslag jämfört med Matte Direkt Safari 2A/2B.  

 

Utifrån studiens slutsats undrar jag vart har alla riktiga problemlösnings uppgifter tagit vägen? 

Och därmed väljer jag att ange den här frågan som rubrik till min studie.   

 

 7.2 Studiens relevans och användningsområde 

 

Den här studien kan vara relevant och intressant för alla som arbetar inom skolvärlden. För 

både lärare som har flera års erfarenhet i sitt bagage och även nyexaminerade lärare som kan 

ha svårt att välja rätt läromedel. Den kan även vara intressant för rektorer och 

läromedelsförfattare som kan få lite samlad kunskap och förslag på vad de behöver lyfta upp i 

fråga om på vilket sätt lärarhandledningen kan stödja läraren i deras undervisning vid arbete 

med problemlösning. 
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7.3 Förslag på vidare forskning 

 

Med tanke på att denna studie fokuserade på hur samspelet mellan undervisning, läromedel 

och problemlösning, vore det intressant att vidare undersöka hur samspelet mellan 

undervisning, problemlösning, elever och lärare är. Det vore också intressant att göra en mer 

omfattande studie där man undersöker flera olika läromedel och tar reda på hur 

problemlösning presenteras i dem.  
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