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___________________________________________________________________________
Problemlösningsförmågan har en viktig roll i läroplanen för grundskolan. 
Matematikundervisningen består till stor del av ett arbete i läroböcker. Läroböcker används 
flitigt av lärare som förlitar sig på att innehållet i läroböckerna behandlar det som läroplanen 
förespråkar. Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter läroböcker ger elever 
att arbeta med problemlösning. En analys av uppgifterna i läroböckerna Favorit matematik 1B 
och 3B har genomförts. Resultatet indikerar på att det är få uppgifter som betraktas som 
problemlösningsuppgifter. Slutsatsen är att en matematikundervisning som präglas av ett 
arbete med endast läroböcker inte ger elever möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga som läroplanen föreskriver.
___________________________________________________________________________
Nyckelord: Problemlösning, Kreativt resonemang, Imitativt resonemang.
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1 Inledning
Problemlösningsförmågan är enligt Jonassen (2000) en viktig förmåga att finna hos 
en människa som dagligen stöter på olika typer av problem som måste lösas. 
Matematikundervisningen består av olika uppgifter (problem) som ska lösas av 
eleven. Problemlösningsuppgifter kan inte lösas utifrån ett färdigt lösningsschema. 
Schoenfeld (1985) definierar uppgifter som går att lösa med hjälp av tidigare 
kunskaper (imitering) som övningsuppgifter. Han förklarar vidare att en 
problemlösningsuppgift kräver ett kreativt tänkande och resonemang för att lösas. 
Ett arbete med problemlösningsuppgifter utvecklar elevers kreativitet och kognitiva 
tänkande. En matematikundervisning som innefattar problemlösningsuppgifter kan 
motivera eleverna och väcka deras intresse för ämnet. Problemlösningsuppgifterna 
ska däremot inte vara för svåra att lösa, eleven bör ha alla verktyg som behövs för att 
lösa uppgiften (Taflin, 2007). 

Problemlösningsförmågan är central i läroplanen för förskoleklass och grundskolan 
(Skolverket, 2019). I det centrala innehållet för årskurs 1 – 3 står det att 
matematikundervisningen ska behandla olika strategier för matematiska 
problemlösningsuppgifter. Lärarens planering av matematiklektionerna utgår ofta 
från en lärobok där innehållet och ordningen i boken följs (Jablonka & Johansson, 
2010). Läroböcker kan ibland komma att användas som ersättare av läroplanen i tron 
om att läromedlet behandlar allting som läroplanen efterfrågar. 
Matematikläroböcker kan utifrån detta ses som starkt styrande i både planerande för 
och genomförande av matematikundervisningen (Pepin & Haggerty, 2003). 
Matematikundervisningen och matematiklektionerna i skolan består till stor del av 
räkning i matematikböcker. Detta medför i sin tur att elevers matematikundervisning 
består av eget lösande av uppgifter i matematikboken (Boesen m.fl., 2014). 

Utifrån ovanstående är det relevant att undersöka om läroböcker inom matematik 
ger eleverna möjlighet till att utveckla den problemlösningsförmåga som läroplanen 
belyser. 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka möjligheter läroböcker ger elever att 
arbeta med problemlösningsuppgifter. 

Syftet uppnås genom att besvara följande forskningsfråga;

- Hur många och hur stor andel av uppgifterna i läroböckerna kan betraktas 
som problemlösningsuppgifter?

För att undersöka syftet utifrån forskningsfrågan har två matematikböcker 
analyserats, en för årskurs 1 och en för årskurs 3, ur en läromedelsserie. Detta 
utvecklas i kapitel fyra. 
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2 Bakgrund
I läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2019) betonas i alla årskurser elevers 
utveckling av problemlösningsförmågan inom ämnet matematik. För att utveckla 
denna förmåga bör eleverna enligt Taflin (2007) ges möjligheten att arbeta med 
problemlösningsuppgifter. Då dagens matematikundervisning ofta utgår ifrån 
läroböckerna (Jablonka & Johansson, 2010) och eleverna arbetar självständigt i 
dessa (Boesen m.fl., 2014) finns det anledning att undersöka möjligheter till arbete 
med problemlösning i läroböcker. I detta kapitel kommer läroplanen, problemlösning 
och framställningen av problemlösningsuppgifter i läroböcker behandlas i ett 
delkapitel vardera. 

2.1 Läroplanen
Läroplanen styr innehållet för undervisningen i skolan. I läroplanen står skolans 
värdegrund och uppdrag, vilka ämnen som läraren ska undervisa i och de mål som 
eleverna ska uppnå inom varje ämne. Varje ämne innehåller även ett syfte och ett 
centralt innehåll som delar upp ämnet i underkategorier och moment. I det centrala 
innehållet för årskurs 1–3 står det att matematikundervisningen ska behandla olika 
strategier för matematiska problemlösningsuppgifter i enkla situationer samt 
matematiska formuleringar av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer 
(Skolverket, 2019). Utöver innehåll, framskriver läroplanen även förmågor inom 
ämnet matematik. Enligt Skolverket (2019) ska matematikundervisningen ge 
eleverna möjligheten till att utveckla förmågorna; använda och analysera 
matematiska begrepp, formulera och lösa problem med hjälp av matematik, värdera 
valda strategier och metoder, föra och följa matematiska resonemang. 
Problemlösningsförmågan kan ses som en förmåga oavsett vilket innehåll den 
appliceras på och ses därför som central i läroplanen.

2.2 Problemlösning
Jonassen (2000) menar att problemlösning är en förmåga som människan använder 
varje dag och kan beskrivas som den viktigaste förmågan i livet. Pekhonen (1997) 
beskriver lösandet av problemlösningsuppgifter i skolan som kognitivt utvecklande 
och att elever genom arbete med problemlösningsuppgifter motiveras till att lära sig 
matematik. Individer uppfattar ett problem på olika sätt, därför går det inte att finna 
ett specifikt kriterium för om en uppgift är en problemlösningsuppgift eller en 
rutinuppgift (Lithner, 2006). Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) summerar 
tre karaktärsdrag som alla problemlösningsuppgifter har gemensamt: 1) det finns 
inget schema eleven kan följa vid lösning av uppgiften, 2) med sina kognitiva 
förmågor som grund, bör eleven lägga ner tid för att lösa uppgiften och 3) 
problemlösningsuppgiften ska uppfattas som meningsfull för eleven, uppgiften ska 
vara värd att lösa. En matematikuppgift som inte har ett färdigt lösningsschema 
klassas således som en problemlösningsuppgift. Problemlösningsuppgifter kräver att 
eleven kan identifiera de kunskaper och färdigheter som behövs för att lösa 
uppgiften, samt att använda kunskaper och färdigheter från olika matematiska 
områden för att lösa uppgiften (Skolverket, 2019).  
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Lithner (2006 & 2008) beskriver problemlösningsuppgifter som något som kräver 
kreativa resonemang till skillnad från övningsuppgifter som kan lösas med imitativa 
resonemang. Ett kreativt resonemang tillämpas när en uppgift inte går att lösa 
utifrån ett färdigt schema, det vill säga något som eleven sedan tidigare känner igen 
och direkt kan applicera för att lösa uppgiften. Eleven måste använda sin kreativitet 
för att finna en lösningsstrategi. En problemlösningsuppgift kräver ett kreativt 
tänkande och resonemang. Detta till skillnad från övningsuppgifter där man i första 
hand tar till ett imitativt resonemang, alltså imiterar en tidigare känd strategi som 
eleven tror ska lösa uppgiften. Övningsuppgifter följer ett mönster som går ut på att 
eleven använder sina tidigare kunskaper (imiterar) för att lösa nya uppgifter. En 
uppgift som kräver ett kreativt tänkande och resonemang för att lösas är en 
problemlösningsuppgift (Lithner, 2008). Dock bör nivån på uppgiften inte vara 
alltför svår. Eleven måste ha nödvändiga verktyg för att kunna lösa uppgiften. Eleven 
ska kunna tolka problemet och veta vad uppgiften efterfrågar, för att på bästa sätt 
finna en strategi vid lösning av uppgiften (Taflin, 2007). 

2.3 Läroböcker i matematikundervisning
Läroböckerna har en central roll inom matematikundervisningen då dessa fungerar 
som en huvudkälla för kunskapsutveckling för eleverna. Boesen m.fl. (2014) påpekar 
att läroboken fungerar som en utgångspunkt för lärarens planering samt 
undervisning, således har boken en central roll i undervisningen. Matematikböckerna 
används ofta som en ersättning av läroplanen (Jablonka & Johansson, 2010). Dock 
finns ingen kontroll av läroböckerna som tillser att de faktiskt följer läroplanen 
(Johansson, 2003). Lärare förlitar sig på att böckerna behandlar allting som 
läroplanen belyser. Lärare följer ofta innehållet i läroboken i den kronologiska 
ordningen som boken presenterar (Pepin & Haggerty, 2002; Schmidt m.fl., 1996). 
Elevers matematikarbete under matematiklektioner består till stor del av eget 
räknande i läroboken (Boesen m.fl., 2o14). Vad läraren lär ut, hur läraren lär ut och 
vad eleverna lär sig beror alltså till stor del på val av lärobok (Reys, Reys & Cháves, 
2004). 

De flesta matematikböcker innefattar områden som måste behandlas i skolan. 
Brehmer m.fl. (2016) beskriver att få uppgifter i matematikböcker för den svenska 
gymnasieskolan kan betraktas som problemlösningsuppgifter. De förklarar vidare att 
dessa uppgifter ofta framställs i slutet av kapitlet och i den högsta svårighetsgraden. 
Skolverket (2019) menar att läroboken kan vara avgörande för elevernas 
kunskapsutveckling. En genomtänkt lärobok ger möjlighet för en ökad förståelse för 
eleverna. Det är viktigt att läromedlet som används är granskat och har kopplingar 
till Skolverkets styrdokument. Grevholm (2014) menar att en konsekvens av de 
aktuella styrdokumenten är att de ger utrymme för fritolkning. Författare till de 
läroböcker som används i undervisningen har därmed kunnat göra egna tolkningar 
av vad läroplanen förmedlar. Det finns således en risk att innehållet i läroböckerna 
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inte följer läroplanen på det sätt som avses. Pedagogens ansvar i detta blir att se till 
att undervisningsinnehållet följer läroplanen. 

Sammanfattningsvis utifrån ovanstående delkapitel beskrivs problemlösning som 
central i läroplanen. Läroböcker inom matematik har en viktig roll i undervisningen 
då de används flitigt. Lektionerna består av ett arbete med läroböcker vilket är 
avgörande för elevernas kunskapsutveckling då problemlösningsuppgifter tycks vara 
en bristvara i läroböcker. Lärarens uppdrag blir att säkerställa att eleverna utvecklar 
de förmågor som efterfrågas i aktuella styrdokument. 

3 Teoretiskt ramverk
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket studien grundar sig på. Syftet 
med denna studie är att undersöka vilka möjligheter läroböcker ger elever att arbeta 
med problemlösning. Syftet uppfylls genom att analysera uppgifter i läroböcker för 
att avgöra om de kan klassas som problemlösningsuppgifter eller övningsuppgifter. 
För att åtskilja uppgifter som problemuppgift eller övningsuppgift så använder vi ett 
konceptuellt ramverk för olika matematiska resonemang (Lithner, 2006), vilket 
beskrivs nedan. 

3.1 Ramverk för olika matematiska resonemang
Ramverket grundar sig på Schoenfelds (1985) definition av problemlösning. ’’Om 
man har tillgång till ett lösningsschema för en matematisk uppgift är den uppgiften 
en övning och inte ett problem’’ 1 (s. 74).

Utifrån denna definition skiljer Lithner mellan kreativa- och imitativa resonemang 
vid lösandet av matematikuppgifter. Till uppgifter som går att lösa med ett redan 
känt lösningsschema använder lösaren ett imitativt resonemang. Om inga sådana 
imitativa resonemang finns till hands så måste lösaren resonera kreativt för att lösa 
uppgiften. Med resonemang menar Lithner den process där eleven överväger mellan 
olika strategier för att finna en lösning till uppgiften. Han delar upp imitativt 
resonemang i två olika underkategorier, algoritmiskt resonemang och memorerande 
resonemang. Algoritmiskt resonemang är när eleven kommer ihåg en tidigare 
lösningsstrategi som går att tillämpa på en annan uppgift. Memorerande 
resonemang handlar om att eleven minns ett tidigare svar som går att imitera. Om 
något lösningsschema inte finns till hands så tvingas lösaren använda ett kreativt 
resonemang för att lösa uppgiften. I ramverket finns det fyra kriterier för creative 
reasoning; novelty, flexibility, plausibility and mathematical foundation (för vidare 
förklaring för kriterierna se Lithner, 2006). Denna studie kommer endast fokusera på 
kriteriet novelty som har sitt fokus på konstruktionen av uppgifterna i läromedlet. 
Således blir kriteriet novelty relevant i relation till studiens syfte. Övriga 
underkategorier har inte tillämpats då dessa fokuserar på elevens/problemlösarens 
egenskaper. Kreativt resonemang (novelty) används när eleven inte har några 

1 Författarnas översättning av Schoenfeld (1985).
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imitativa resonemang att ta till, utan behöver skapa nya lösningsstrategier vid lösning 
av matematikuppgifter. 

Figur 1. Figuren illustrerar 
delar av ramverket för olika typer av resonemang vid lösandet av en 
matematikuppgift (Lithner, 2006). 

När vi analyserar matematikuppgifter i läroböckerna klassificerar vi dem som antigen 
problemlösningsuppgifter som kräver kreativa resonemang (CR) eller 
övningsuppgifter som går att lösa med imitativa resonemang (IR). 

4 Metodologi
I detta kapitel beskriver och argumenterar vi för våra metodologiska ansatser. Valet 
av böckerna och urvalet av datainsamlingsmetoderna kommer att beskrivas i ett 
delkapitel vardera. Avsnittet kommer även behandla genomförandet av valda 
metoder. Slutligen kommer uppsatsens tillförlitlighet samt forskningsetiska 
övervägande att beskrivas. 

4.1 Urval                 
Då studien riktar sitt fokus på årskurserna 1–3 har vi valt läroböcker som används i 
dessa årskurser. En viktig aspekt för oss var att läromedlet är reviderat utifrån 
aktuella styrdokumenten, därav vårt val av Favorit matematik 1B och 3B. Valet av 
lärobok gjordes även utifrån att dessa läroböcker används på många skolor i Sverige. 
I denna studie analyseras Bas Favorit matematik som innefattar mer grundläggande 
uppgifter. Mera Favorit Matematik som är en version med mer utmanande uppgifter 
har uteslutits på grund av tidsbrist. Vår data valdes alltså ut medvetet, vilket är något 
som Denscombe (2018) kallar för subjektivt urval. 

Creative 
reasoning

(CR)

Imitative 
reasoning

(IR)

Memorised 
reasoning (MR)

Algorithmic reasoning
(AR)
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Favorit matematik erbjuds i två olika serier per årskurs, en A-, och B-serie. A-serien 
används under höstterminen och B-serien under vårterminen. På grund av tidsbrist 
uteslöts läroboken för årskurs 2. Uppgifterna från favoritsidor (som beskrivs nedan) 
har uteslutits i denna studie på grund av att speluppgifterna inte kunde klassas som 
uppgifter som man kan klassificera utifrån olika matematiska resonemang som krävs 
för att lösa dem.

4.1.1 Beskrivning av utvalda läroböcker          
Favorit matematik är ett läromedel som erbjuds från förskoleklass till årkurs 6. Som 
tidigare nämnt, enligt författarna, är innehållet i läroböcker anpassat efter 
läroplanen. Läroböckerna kommer ursprungligen från Finland och är skrivna av 
finska författare. Lärboken Favorit matematik är anpassad efter den svenska 
läroplanen. 1B är skriven av Ristola, Tapaninaho och Tirronen (2017), 3B är skriven 
av Karppinen, Kivilouma och Urpiola (2017).

Favorit matematik 1B och 3B består bägge av fem kapitel i respektive bok. Varje 
kapitel är i sin tur indelat i fyra områden. Områdena är lektioner, favoritsidor, vad 
har jag lärt mig och Sallys hinderbana. Böckernas första sida består av en 
innehållsförteckning som visar vad varje kapitel kommer innefatta. Efterföljande sida 
har följande rubrik; ”I Favorit matematik xB får du lära dig:”. På denna sida är de 
förmågor som behandlas i varje kapitel utskrivna. 

Lektioner är det första området i varje kapitel. I dessa sidor framkommer det 
hänvisningar till aktuella läroplanen. Olika förmågor från kursplanen i matematik är 
utskrivna. Ett exempel är: ”Problemlösning – matematisk formulering av 
frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer”. På så vis vet man vilka 
områden varje kapitel ska behandla. I detta område finns det även sidor som är 
kallade för ”öva” och ”pröva”. Öva-sidorna innehåller uppgifter som ses som en 
repetition medan pröva-sidorna innefattar nya typer av uppgifter vars syfte är att 
utmana eleverna. För att variera arbetssättet i läroböckerna finns det så kallade 
Favoritsidor som består av spel som ska utveckla olika matematiska förmågor. Nästa 
område är Vad har jag lärt mig som består av repeterande uppgifter. Både elever och 
lärare får chansen att uppmärksamma vad som eleven behöver repetera. Kort sagt ger 
dessa uppgifter möjlighet till en formativ feedback. Varje kapitel avslutas med Sallys 
hinderbana som även den ger utrymme för repetition av kapitlets områden och 
begrepp. 

4.2 Analysmetod  
Läroböckerna Favorit matematik 1B och 3B har analyserats utifrån förutbestämda 
analysfrågor. Dessa analysfrågor har använts i ett analysförfarande som är utarbetat 
av Brehmer m.fl. (2016). Utifrån Lithners beskrivningar av olika typer av imitativa 
resonemang, har tre kriterier skapats som behöver besvaras med ett nej för att 
uppgiften ska kunna klassificeras som en problemlösningsuppgift. Dessa tre kriterier 
har i denna studie använts som analysfrågor.
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Analysfrågor;

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?
- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 

man ska göra?
- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften?

      (Brehmer m.fl., 2016)

Om en av dessa frågor går att besvara med ett ja, kan ett imitativt resonemang 
användas för att lösa uppgiften och uppgiften anses inte vara en 
problemlösningsuppgift. Svaren på dessa kriterier, som blir analysfrågorna i denna 
studie, har sedan sammanställts i en varsin Excel-fil för respektive lärobok. 

Excel-filerna innefattar följande rubriker; Sida, uppgift, kapitel, kreativt resonemang, 
imitativt resonemang och förmågor enligt boken. Under rubriken kreativt 
resonemang fylldes en etta i för de uppgifter som klassas som 
problemlösningsuppgifter utifrån analysfrågorna. Under imitativt resonemang fylldes 
en etta i för de uppgifter som inte klassas som problemlösning. Under rubriken 
förmågor enligt boken fylldes en etta i för de uppgifter som läromedlet klassar som 
problemlösning. 

Syftet med Excel-filerna är att vi på ett smidigt sätt kan få en sammanställning av 
bokens uppgifter i en tabell. Detta gör det enklare att påvisa antalet 
problemlösningsuppgifter i procent i tabeller som konstrueras när båda läroböckerna 
har analyserats färdigt. Genom att fylla i sida samt uppgift i Excel-filerna blev det 
enkelt att gå tillbaka till en specifik uppgift vid eventuella fel/funderingar. 

Två tabeller per lärobok har gjorts för att påvisa antalet problemlösningsuppgifter i 
procent för varje kapitel samt boken i helhet. Uppgifter som innefattar a-, b-, c- och 
d-uppgifter har analyserats som en uppgift. Nedan visas hur tabellerna ser ut: 

Favorit 
Matematik xB

Kapitel 1
(Namn på 

kapitel)

Kapitel 2
(Namn på 

kapitel)

Kapitel 3
(Namn på 

kapitel)

Kapitel 4
(Namn på 

kapitel)

Kapitel 5
(Namn på 

kapitel)

Antal uppgifter 
per kapitel

Problemlösnings-
uppgifter 

Tabell 1. Exempeltabell

Tabell 2. Exempeltabell

Favorit Matematik xB
Antal uppgifter i hela boken

Problemlösningsuppgifter i hela boken 
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I den första tabellen fylldes antalet uppgifter samt antalet problemlösningsuppgifter 
per kapitel i både antal och procent. I den andra tabellen fylldes antalet uppgifter och 
antalet problemlösningsuppgifter för hela läroboken i både antal och procent. 

Analysförfarandet av uppgifterna, med analysfrågorna som utgångspunkt, såg ut på 
följande vis; 

1. Vi tittade på en uppgift i taget och svarade på analysfrågorna. 

2. Då alla analysfrågor kunde besvaras med ett nej, fylldes en etta i under rubriken 
kreativt resonemang för den berörda uppgiften. 

3. Då analysfrågan ”Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att 
lösa uppgiften?” kunde besvaras med ett ja, fylldes en etta i under rubriken imitativt 
resonemang. 

4. Då analysfrågorna ”Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av 
liknande uppgift? Och ”Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger 
ledning om hur man ska göra?’’ kunde besvaras med ett ja, fylldes en etta i under 
rubriken imitativt resonemang. 

5. När hela läroboken hade analyserats färdigt skapade vi tabellerna, som visas ovan, 
för en sammanställning utifrån Excel-filerna.

Exempeluppgifter för förfarandet presenteras i studiens femte kapitel (resultat). 

4.3 Forskningsetiska principer                
Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav forskare bör ta hänsyn till. Denna 
studie har därmed följt och utgått ifrån följande krav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.

Informationskravet går ut på att forskarna informerar berörda personer om studiens 
syfte. Eftersom denna studie innefattar en analys av läroböcker var det viktigt att 
kontakta uppgiftslämnaren vilket i detta fall är bokförlaget och utgivaren. 
Uppgiftslämnarna har informerats om läromedlets roll i studien. En tillåtelse för 
publicering av bilder från läromedlet har därmed efterfrågats. Kontaktuppgifter till 
forskarna finns tillgängliga vid eventuella funderingar kring studien. 
Samtyckeskravet handlar om att deltagare i en undersökning ger sitt samtycke till en 
medverkan. Denna studie innefattar ingen aktiv insats av deltagare vilket betyder att 
ett samtycke inte behöver hämtas. Dock har forskarna som tidigare nämnt frågat om 
ett samtycke till publicering och användning av bilder från läromedlet. 
Konfidentialitetskravet som är det tredje huvudkravet handlar om deltagarnas 
personuppgifter inte ska vara tillgängliga för obehöriga personer. Om det 
framkommer känsliga uppgifter om privatpersoner bör tystnadsplikten följas strikt. I 
denna studie gjordes en analys av läroböcker vilket betyder att ingen privatperson 
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har involverats. Det sista huvudkravet är nyttjandekravet som betyder att studiens 
insamlade data och uppgifter inte ska användas i något annat sammanhang än 
studiens syfte. Analysen samt sammanställningen av denna kommer endast att 
användas i syfte att besvara studiens forskningsfråga (Vetenskapsrådet, 2002).

4.4 Validitet & Reliabilitet                                                   
Validitet handlar om hur forskarna för studien påvisar hur träffsäker och exakt den 
kvalitativa datan är (Denscombe, 2018). Bryman (2013) beskriver att validitet är att 
mäta det som studien i första hand avsett att mäta. Denna studies validitet stärks 
genom att studiens analysfrågor har utformats utifrån studiens syfte och 
forskningsfråga. Analysen genomfördes enligt planering vilket ökar studiens validitet. 
Denscombe (2018) förklarar att reliabilitet handlar om att studiens insamlade data 
mäts och tolkas på ett tillförlitligt sätt. Båda undersökningsledarna har i denna studie 
kodat varje uppgift för att öka reliabiliteten i uppsatsen. Denna studie har en hög 
reliabilitet då urval, metod och genomförandet har en god transparens. Med detta 
menas att andra forskare ska kunna utföra samma studie med hjälp av studiens 
beskrivning av databearbetning. Reliabiliteten går att kontrollera genom att 
undersöka studiens metod. Metoden ska innefatta detaljer, på detta vis ökar 
tillförlitligheten i uppsatsen. Reliabiliteten hos denna studie ökar då analysfrågorna 
tillämpats på samma vis vid analysen av de två läroböckerna (Bryman, 2013). I denna 
studie har dock endast läromedlet Favorit matematik analyserats. Detta innebär att 
andra forskare kan analysera andra läroböcker och på så vis få ett annat resultat. 

5 Resultat 
Den forskningsfråga som har arbetats efter är ”hur många och hur stor andel av 
uppgifterna i läroböckerna kan betraktas som problemlösningsuppgifter?’’. 
Detta kapitel innefattar delkapitel där resultatet av vardera lärobok presenteras för 
att belysa hur analysen genomförts. De två första underrubrikerna innefattar 
exempeluppgifter från de två valda läroböckerna. Därefter redovisas resultaten av 
Favorit matematik 1B och 3B. 

5.1 Exempeluppgifter
I detta avsnitt kommer ett antal exempeluppgifter beskrivas för att visa hur analysen 
av uppgifterna genomförts. Nedan visas exempel på uppgifter från läroböckerna med 
beskrivningar för hur analysen av uppgiften har gjorts utifrån analysfrågorna. 
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Exempel 1

           
Bild 1: Exempel på uppgift ur Ristola m.fl. (2017, s.66).

Vid uppgiften ovan ska eleven rita de ental som fattas i rutorna och sedan addera 
termerna för att räkna ut summan. Uppgiften har klassificerats som en imitativ 
uppgift då alla tre analysfrågor har kunnat besvarats med ett ”ja”. 

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Ja.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Ja.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Ja.

Det finns en beskrivning och en förklaring av en liknande uppgift tidigare i boken. 
Det finns även liknande uppgifter tidigare i boken där eleven kan tillämpa samma 
lösningsstrategi och använda sig av tidigare kunskaper. Eleven kan även ta hjälp av 
exempel från uppgift 1a för att lösa övriga uppgifter. Vägledning ges gällande vilken 
lösningsstrategi som ska användas, i detta fall, addition. 

Exempel 2

                                Bild 2: Exempel på uppgift ur Ristola m.fl. (2017, s.53).
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Uppgiften ovan går ut på att eleven ska komma på vad varje bild motsvarar för tal. 
Det finns totalt fyra stycken olika fåglar som motsvarar olika tal. Uppgiften har 
bedömts som att den kräver ett kreativt resonemang för att lösas, alltså en 
problemlösningsuppgift då alla analysfrågor har besvarats med ett ”nej”. 

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Nej.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Nej.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Nej.

Eleven får ingen vägledning om hur hen ska gå tillväga för att lösa uppgiften. Eleven 
kan dessutom inte använda sig av tidigare kunskaper eftersom liknande uppgifter 
inte har dykt upp tidigare i boken. Ett tidigare lösningsschema går därmed inte att 
tillämpa till denna uppgift. Då alla tre analysfrågor har besvarats med ett ”nej”, har 
denna uppgift klassificerats som en uppgift som kräver kreativt resonemang för att 
lösas, alltså en problemlösningsuppgift. 

Exempel 3

Bild 3: Exempel på uppgift ur Ristola m.fl. (2017, s.81).

Tredje uppgiften från Favorit matematik 1B går ut på att eleven ska tänka ut vad 
varje bokstav motsvarar för tal.

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Ja/nej.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Ja/nej.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Nej. 



12

Eleven har arbetat med liknande uppgifter tidigare i boken (se exempel 2), därmed 
har de två första analysfrågorna besvarats med ett ja. På grund av detta har denna 
uppgift inslag av ett imitativt resonemang. Då uppgiften inte är konstruerad på 
samma vis som exempel 2, kan eleven inte använda sig av samma lösningsschema. 
Uppgiften innehåller dessutom högre tal i kombination med bokstäver. På grund av 
detta kan man se det som ett kreativt tänkande vid lösning av uppgiften. Därmed har 
de två första analysfrågorna även besvarats med ett ”nej”. Uppgiften i sig ger ingen 
ledning om hur eleven behöver göra, därmed har sista analysfrågan besvarats med ett 
”nej”. Ovanstående uppgift är ett exempel på en uppgift som varit svår att tolka, detta 
då analysfrågorna har kunnat besvaras både med ett ja och nej. Därför har denna 
uppgift klassificerats som både en imitativ och kreativ uppgift. 

Exempel 4

    
Bild 4: Exempel på uppgift ur Karppinen m.fl. (2017, s.6).  

På uppgiften ovan ska eleven dela och måla figurerna i lika stora delar. 

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Ja.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Nej.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Ja.

Uppgiften har inte dykt upp tidigare i boken, men kategoriserats som en imitativ 
uppgift på grund av angivna exempel ovan. Eleven får dessutom vägledning om hur 
hen ska göra för att lösa uppgiften.  
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Exempel 5

Bild 5: Exempel på uppgift ur Karppinen m.fl. (2017, s.61).

Det som efterfrågas av eleven i ovanstående uppgift är att para ihop rätt klockslag 
med rätt ledtråd. 

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Nej.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Nej.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Nej.

Dock får eleven ingen vägledning om hur hen ska gå till väga. Det finns inga angivna 
exempel som eleven kan ta hjälp av och en liknande uppgift har inte dykt upp tidigare 
i läroboken. Därmed kan eleven inte använda sig av ett färdigt lösningsschema. På 
grund av detta har ovanstående uppgift klassificerats som en kreativ uppgift. En 
ytterligare förklaring till varför följande uppgift kräver ett kreativt tänkande är på 
grund av att en del ledtrådar passar ihop med flera klockslag. Eleven måste finna den 
ledtråd som passar bäst ihop med respektive klockslag. Det finns alltså en 
komplexitet inbyggd i uppgiften som gör att man inte direkt kan avgöra om ett svar är 
korrekt och det enda svaret.
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Exempel 6

Bild 6: Exempel på uppgift ur Karppinen m.fl. (2017, s.61).

I uppgiften på bild 6 ska eleven fylla i rätt matematiskt tecken i rutorna för att 
lösningen av uppgiften ska bli korrekt. 

- Finns det en beskrivning av liknande fall eller förklaring av liknande uppgift?             
Svar: Nej.

- Finns det liknande uppgifter innan denna uppgift som ger ledning om hur 
man ska göra?              
Svar: Nej.

- Ger själva uppgiften ledning om hur man kan gå tillväga för att lösa uppgiften? 
Svar: Ja/nej.

Eftersom denna typ av uppgift inte dykt upp tidigare i läroboken finns det därför 
ingen liknande förklaring att ta hjälp av. Sista analysfrågan har besvarats med både ja 
och nej. Detta beror på att uppgiften i sig ger vägledning om hur eleven ska gå tillväga 
för att lösa uppgiften. Eleven behöver dock tänka kreativt för att använda rätt tecken 
på båda rutorna för att uppgiften ska bli matematiskt korrekt. Denna uppgift är ett 
ytterligare exempel på ett fall som varit svår att tolka utifrån Lithners ramverk och de 
analysfrågor (Brehmer, m.fl., 2016) vi tillämpat. Därmed har det varit svårt att 
klassificera uppgiften som antingen kreativ eller imitativ. Uppgiften har därför 
klassificerats som både en kreativ och imitativ uppgift. 
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5.2 Resultatet för Favorit matematik 1B
Två tabeller per lärobok har upprättats för att visa antalet och andelen 
problemlösningsuppgifter för varje kapitel samt boken i helhet. 

Favorit 
Matematik 1B

Kapitel 1

Talen 13 
till 20 och 

klockan

Kapitel 2

Problemlösning 
och addition med 
tiotalsövergång

Kapitel 3

Subtraktion 
med 

tiotalsövergång

Kapitel 4

Geometri 
och 

mätning

Kapitel 5

Taluppfattning 
och samband

Antal uppgifter per 
kapitel 65 68 73 58 88

Problemlösnings-
uppgifter 

1
(1,5%)

4
(5,9%)

8
(10,9%)

0
(0%)

5
(5,7%)

                  Tabell 3. Resultat i både antal och andel för respektive kapitel i Favorit matematik 1B

Favorit 
Matematik 1B

Antal uppgifter i hela boken
352

Problemlösningsuppgifter i 
hela boken

18 
(5,11%)

                                      Tabell 4. Resultat i både antal och andel för Favorit matematik 1B.

5.3 Favorit matematik 3B

Favorit 
Matematik 3B 

 

Kapitel 1 

Tal i 
bråkform

Kapitel 2 

Klockan

Kapitel 3 

Taluppfattning, 
huvudräkning 

och 
uppställning 

Kapitel 4 

Geometri, 
mätning, 

omkrets och 
area 

Kapitel 5 

Mätning, 
enheter och 
repetition 

Antal 
uppgifter per 

kapitel 
64 51 93 67 81 

Problemlösnings-
uppgifter 

6 
(9,4%) 

3 
(5,9%) 

9 
(9,7%) 

1 
(1,5%) 

4 
(4,9%) 

                  Tabell 5. Resultat i både antal och andel för respektive kapitel i Favorit matematik 3B.

Favorit 
Matematik 3B 

 

Antal uppgifter i hela boken 
356 

Problemlösningsuppgifter i 
hela boken 

23 
(6,5%) 

          Tabell 6. Resultat i både antal och andel för Favorit matematik 3B.
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Resultatet från Favorit matematik 1B (tabell 4) visar att totalt 352 uppgifter har 
analyserats, 18 uppgifter (5,11%) har klassificerats som problemlösningsuppgifter. I 
Favorit matematik 3B (tabell 6) är det 23 uppgifter (6,5%) av totalt 356 uppgifter 
som kräver ett kreativt resonemang vid lösning av uppgifterna. I kommande kapitel 
diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning. 

6 Diskussion                    
I detta kapitel presenteras en diskussion kring studiens val av metod. Därefter 
diskuteras studiens resultat i förhållande till tidigare forskning. Avslutningsvis 
presenteras studiens slutsats samt idéer för en framtida forskning. 

6.1 Metoddiskussion                   
Valet av de läroböcker som använts i denna studie var målstyrt. Ett målstyrt urval 
kan enligt Bryman (2013) bidra till att studiens syfte uppnås och forskningsfrågan 
besvaras. Av den anledningen valde vi ut läroböcker som vi vet används ute i 
verksamheten. Författaren nämner vidare att ett målstyrt val kan komma att 
begränsa urvalet och minska studiens validitet och reliabilitet. Vi har analyserat en 
serie läroböcker som är vanligt förekommande i skolverksamheten. Detta gör att vi 
beskriver vad många lärare och elever möter, vilket kan öka studiens 
generaliserbarhet. Avsikten med denna studie var dock inte att få en helhetssyn av 
alla läroböcker som används, utan snarare få en insikt i hur just Favorit matematik 
ger eleverna möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. 

Analysen av läroböckerna gjordes gemensamt av båda författarna för att stärka våra 
tolkningar. Vi följde samma mönster vid analys av varje enskild uppgift, 
analysfrågorna besvarades vid alla uppgifter för att vi ska kunna göra en korrekt 
kategorisering av uppgifterna. De uppgifter som tolkades olika av oss författare 
diskuterades för att komma fram till en gemensam tolkning. Eftersom analysen 
utgick från analysfrågorna (Brehmer m.fl., 2016) som är framtagna utifrån ett 
konceptuellt ramverk för olika matematiska resonemang (Lithner, 2006) kan vi 
säkerhetsställa att det inte finns något utrymme för fritolkningar av författarna till 
denna undersökning. Valet av metod har givit denna studie en god möjlighet att 
uppnå syftet samt besvara forskningsfrågan. 

6.2 Resultatdiskussion                   
Studiens resultat indikerar på att det är få antal uppgifter som kräver ett kreativt 
resonemang. Resultatet från Favorit matematik 1B visar att det enbart finns 18 av 
totalt 352 uppgifter som kan kategoriseras som kreativa uppgifter, vilket motsvarar 
5,11%. I Favorit matematik 3B finns det totalt 356 uppgifter varav 23 stycken kräver 
ett kreativt resonemang, dessa motsvarar 6,5%. Studiens resultat visar att det är få 
uppgifter som kan klassas som problemlösningsuppgifter. En tänkbar följd av de låga 
antalen och andelen problemlösningsuppgifter i läroböckerna kan bli att eleverna 
inte ges den möjligheten som krävs för att utveckla de förmågor som läroplanen 
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efterfrågar (Skolverket, 2019). Eftersom matematikundervisningen oftast utgår från 
läroböckerna anser vi att 5,11% respektive 6,5% ger eleverna relativt få chanser att 
arbeta med problemlösningsuppgifter i dessa böcker. 

Majoriteten av de uppgifter som kunde klassificeras som kreativa uppgifter fann vi på 
sidorna ”pröva”. Dessa sidor innefattar som tidigare nämnt mer utmanande 
uppgifter. Därmed finner vi det logiskt att de flesta uppgifter som kräver kreativa 
matematiska resonemang finns på dessa sidor. Vi kunde dock uppmärksamma att 
majoriteten av de uppgifter som finns på pröva-sidorna är imitativa uppgifter. Detta 
går emot pröva-sidornas syfte då uppgifterna på dessa sidor ska anses vara 
utmanande. 

I Favorit matematik 1B finns det ett eget kapitel för problemlösning som heter 
Problemlösning och addition med tiotalsövergång, vilket saknas i Favorit 
matematik 3B. I detta kapitel finns det totalt 68 uppgifter, varav 4 av dessa (5,9%) 
kunde kategoriseras som kreativa matematiska uppgifter utifrån studiens 
analysfrågor. Titeln på detta kapitel indikerar att kapitlet bör innehålla fler 
problemlösningsuppgifter. Studiens resultat speglar dock inte denna bild (se tabell 1). 
Tabellen visar på att kapitel 4 och 5, som behandlar andra matematiska områden 
innefattar fler kreativa uppgifter än kapitel 2, Problemlösning och addition med 
tiotalsövergång. 

Läromedel, främst läroböcker inom ämnet matematik har en central roll i dagens 
matematikundervisning. Jablonka och Johansson (2010) beskriver 
matematikböckerna som en, i många fall ersättare av läroplanen. Stor del av 
undervisningen består av att eleven arbetar med uppgifterna i läroböckerna. 
Innehållet i de läroböcker som används har visat sig styra lärarens planering av 
undervisning (Pepin & Haggerty, 2002). Författarna hänvisar till studier som 
upplyser lärares tro om att läroböckerna tillgodoser allting som läroplanen betonar 
och därav anledningen till varför läromedlet har en central del i dagens 
matematikundervisning. Av denna anledning är det därför viktigt att läroböckerna 
ger eleverna tillräckligt med möjligheter att arbeta med problemlösningsuppgifter. 
Detta för att eleverna ska få möjligheten att utveckla följande förmågor i läroplanen; 
använda och analysera matematiska begrepp, formulera och lösa problem med hjälp 
av matematik, värdera valda strategier och metoder, föra och följa matematiska 
resonemang (Skolverket, 2019). Vidare ska undervisningen utveckla elevernas 
kunskaper för att reflektera över sina egna val av strategier vid lösning av 
matematiska problem. Utifrån detta kommer studiens resultat att diskuteras för att 
påvisa om uppgifterna i läroböckerna ger elever möjligheten att utveckla den kreativa 
förmågan som krävs vid problemlösningsuppgifter. 

6.2.1 Slutsats och fortsatt forskning            
Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att en matematikundervisning som enbart 
består av arbete med läromedlet Favorit matematik 1B och 3B ger elever en 
begränsad möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan som läroplanen betonar. 
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Detta beror på att läroböckerna innehåller få uppgifter som kräver kreativa 
matematiska resonemang, i förhållande till vad läroplanen förespråkar om gällande 
problemlösning inom matematikämnet. Utifrån studiens resultat, kan lärare inte 
förlita sig på att läroböckerna till fullo behandlar det som läroplanen efterfrågar. 
Matematikundervisningen bör därmed innehålla varierande arbetssätt och använda 
uppgifter från andra källor än enbart i läroboken i syfte att utveckla elevers 
problemlösningsförmåga. 

Under analysen av uppgifter så har vi flera gånger stött på bilder som på olika sätt 
illustrerar uppgiften. Ibland har dessa bilder givit ledning till hur uppgiften ska lösas 
och i andra fall har bilderna varit nödvändiga för uppgiftens konstruktion. Utifrån 
detta ser vi det som intressant att undersöka hur olika bildmaterial fungerar för och 
är kopplat till olika uppgifter. 
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