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Abstract 

According to research, problem solving is one of  mathematics most important content, since 

teaching problem solving helps students to develop a deeper understanding of  mathematics.  

At the same time, research shows that through history and even today, the majority of  

mathematics education consists of  students working individually with information in the 

textbook that deals with methodology. This means that students are taught to develop their 

procedural skills, thus not being able to develop their problem solving skills and deeper 

understanding of  mathematics. The purpose of  this study was therefore to investigate the extent 

to which different textbooks for grade three deal with problem solving as well as the strategies 

and perspectives on problem solving that are identifiable in the textbooks.  

To find answers to my purpose, a study component analysis has been carried out on textbooks 

published in the following years: 1979, 1984, 2005, 2006 and 2012. The results show that 

textbooks handle problem solving in different ways but that similarities can also be identified. All 

books contain problem solving tasks that can be solved through different strategies, but the 

perspective of  problem solving differs between the textbooks. The relationship between textbook 

and syllabus varies among the textbooks, which proves the importance of  the teacher being able 

to influence the pupils' learning opportunities when selecting textbooks. 
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Sammanfattning 

Enligt forskning är problemlösning ett av matematikens viktigaste innehåll, då undervisning av 

problemlösning utvecklar en djupare förståelse för matematik hos eleverna. Samtidigt visar 

forskning att genom historien och även idag består majoriteten av matematikundervisningen av 

att eleverna arbetar enskilt med uppgifter i läroboken som behandlar metodinlärning. Detta 

innebär att eleverna undervisas till att utveckla sin procedurförmåga och därmed inte får 

möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga och djupare förståelse för matematik.  

Syftet med den här undersökningen var därför att undersöka i vilken utsträckning olika 

läroböcker för årskurs 3 behandlar problemlösning samt vilka strategier och perspektiv på 

problemlösning som är identifierbara i läroböckerna. 

För att söka svar på mitt syfte har en läroboksanalys genomförts på läroböcker som utgivits 

följande år: 1979, 1984, 2005, 2006 samt 2012. Resultatet visar att läroböckerna behandlar 



problemlösning på olika sätt men att likheter dessutom går att identifiera. Samtliga böcker 

innehåller problemlösningsuppgifter som kan lösas genom olika strategier, men perspektiven på 

problemlösning skiljer sig mellan läroböckerna. Relationen mellan lärobok och kursplan varierar 

bland läroböckerna, vilket bevisar vikten av att läraren kan påverka elevernas möjligheter till 

lärande vid val av lärobok.  

Nyckelord: matematik, problemlösning, problemlösningsförmåga, lärobok, läroboksanalys. 
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1. Inledning 

Att undervisa och lära problemlösning i ämnet matematik innebär utmaningar och spännande 

upptäckter för både elever och lärare. Genom problemlösning kan eleverna förstå nya samband 

och se omvärlden i ett nytt perspektiv. Läraren har möjlighet att spänna bågen för eleverna men 

även för sin egen profession genom att undervisa problemlösning utanför den traditionella 

matematikundervisningens gränser (Mouwitz, 2007). Holgersson (2015) skriver om 

problemlösningens roll i matematikundervisningen och anser att problemlösning är 

matematikens mest centrala aktivitet. Författaren försvarar detta resonemang med att de 

matematiska förmågor som presenteras i läroplanen, vilka bland annat är att föra matematiska 

resonemang, kommunicera matematik samt att utveckla problemlösningsförmågan, växer fram 

hos eleverna på ett naturligt sätt om undervisningen behandlar problemlösning (Holgersson, 

2015). Forskning visar däremot att matematikundervisningen fortfarande är starkt präglad av 

traditionella mönster med metodinlärning, då matematikundervisningen vanligtvis baseras på det 

innehåll och de uppgifter som finns i ämnets läroböcker (Mouwitz, 2007; Lester & Lambdin, 

2007; Skolinspektionen, 2009; Sidenvall, 2015).  

Under min verksamhetsförlagda utbildning kunde jag se en typ av matematikundervisning som på 

ett sätt inte förvånade mig. Denna typ av struktur har jag själv upplevt under mina år som elev i 

grundskolan, vilket kan vara orsaken till att jag fann undervisningsformen som naturlig.  

Lektionerna började med en muntlig genomgång ledd av läraren där lektionsinnehållet 

presenterades. Efter lärarens genomgång arbetade eleverna enskilt med uppgifter i läroboken,  

där lektionens matematiska metod behandlades, och läraren cirkulerade bland eleverna och 

stöttade vid behov. Att läroboken har en central roll i matematikundervisningen presenteras i 

skolinspektionens (2009) kvalitetsgranskning av matematikundervisningen. I granskningen 

problematiserar Skolinspektionen det faktum att eleverna arbetar för mycket enskilt i 

läroböckerna och genom detta inte får öva upp sin problemlösningsförmåga (Skolinspektionen, 

2009). Däremot menar Johansson (2009) att läroböcker kan skapa olika möjligheter i 

matematikundervisningen beroende på hur läraren väljer att använda läroboken. Johansson 

(2009) skriver att läroboken varit central i matematikundervisningen sedan Euklides år 300 f.Kr. 

skrev Elementa.   
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Om vi tar på oss de historiska glasögonen och studerar hur läroböcker från 60-talet och framåt 

behandlat ämnesinnehållet problemlösning, vad kan vi upptäcka då? Mina tankar kring 

lärobokens roll i matematikundervisningen handlar speciellt om vilket lärande dessa böcker kan 

möjliggöra för eleverna. Skolverksamheten styrs av flertalet styrdokument där läroplanen bland 

annat ingår (Skolverket, 2011). På vilket sätt möter läroböckerna läroplanens krav på 

problemlösning i matematikundervisningen och hur har problemlösning presenterats i 

läroböckerna om vi ser tillbaka på läroböcker som använts under Lgr 69 fram till Lgr 11? 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att jämföra fyra läroböcker från samma bokförlag, skrivna utifrån fyra 

olika kursplaner, med avseende på hur de behandlar problemlösning. 

De frågeställningar som genomsyrar undersökningen är följande:  

Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika böckerna vad gäller: 

 I vilken uträckning problemlösning behandlas? 

 Vilka strategier för matematisk problemlösning som behandlas? 

 Vilka olika perspektiv på problemlösning som kan identifieras i läroböckerna? 

 

1.2 Disposition 

I detta examensarbete ingår fem kapitel. Arbetet inleds med ett kapitel där en inledning till arbetet 

finns skrivet.  I detta kapitel presenteras även studiens syfte samt frågeställningar. Kapitel två 

behandlar den forskning som är av relevans för studiens syfte. Teorier om problemlösning, 

läroböcker samt läroplaner presenteras för att placera in studien i ett sammanhang och ge en bild 

av vad som framkommit i liknande studier.  I det tredje kapitlet beskrivs den metod som används 

för datainsamling, vilka avgränsningar som gjorts samt de teorier som analysverktyget och 

tolkningen av resultatet grundas i. Det fjärde kapitlet utgörs av studiens resultat och i kapitel fem 

analyseras och diskuteras metoden och resultatet kopplat till tidigare forskning.   



 

                                                                 

                                                                    3 

 

2. Litteraturgenomgång 

I detta kapitel redogör jag för den forskning som är av relevans för mitt arbete. Kapitlet inleds 

med att begreppet problemlösning konkretiseras och att dess roll i matematikundervisningen 

beskrivs. Fortsättningsvis beskrivs lärobokens roll i undervisningen varefter kapitlet avrundas 

med en redogörelse för olika läroplaners syn på problemlösning samt resultat från tidigare 

studier.   

2.1 Problemlösning 

2.1.1. Vad innebär begreppet problemlösning? 

Problemlösning är ett omtalat begrepp inom matematiken och kan definieras på olika sätt och 

Mouwitz (2007) menar att det är svårt att bestämma begreppets exakta innebörd. Problemlösning 

kan beskrivas som en praktisk förmåga som Polýa (1945) uttycker det. Polýa liknar denna 

förmåga med att kunna simma. En sådan förmåga utvecklas genom att imitera den som redan 

kan och det kräver att utövaren är tålmodig för det tar tid att öva upp förmågan (Polýa, 1945). 

Mouwitz (2007) skriver att problemlösning även kan ses som en relation mellan elev och uppgift. 

Det som definierar om en uppgift är ett problem eller ej är relationen mellan uppgiften och den 

som ska lösa uppgiften. För att förtydliga resonemanget lyfter Mouwitz (2007) det faktum att en 

uppgift i läroboken kan ses som ett problem för en elev samtidigt som en annan elev ser 

uppgiften som en rutinuppgift. Skillnaden mellan ett problem och en rutinuppgift handlar alltså 

om elevens förkunskaper och vilka förmågor som uppgiften kräver. Därför menar Mouwitz att 

problemlösning inte kan ringas in i bestämda uppgifter utan att det är en tolkningsfråga 

(Mouwitz, 2007). Samtidigt understryker Mouwitz att oavsett vilken definition av problemlösning 

skolverksamheten arbetar efter måste den diskuteras kollegialt. I läroplanen för grundskolan 

omnämns problemlösning i kursplanen för ämnet matematik (Skolverket, 2011).  

Det är av stor vikt och betydelse att nyckelord, i detta fall problemlösning, diskuteras inom 

kollegiet för att skapa ett gemensamt professionsspråk och tydlighet kring undervisning.  

Sådan tydlighet kan skapa likvärdighet, vilket även kan generera en mer rättvis bedömning och 

betygsättning (Mouwitz, 2007).   
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Taflin (2007) delar både Polýas (1945) och Mouwitz (2007) resonemang kring vad som definierar 

problemlösning. Taflin (2007) diskuterar elevens förutsättningar att lösa problem men 

karaktäriserar dessutom hur uppgifter bör se ut för att innebära problemlösning. Bergman 

Ärlebäck (2013) karaktäriserar likt Mouwitz (2007) och Taflin (2007) att ett problem innebär att 

den som ska lösa problemet inte vet direkt vilken metod som ska användas för att få fram en 

lösning (Bergman Ärlebäck, 2013). Taflin (2007) gör skillnad på uppgifter inom matematiken och 

menar att det finns problemuppgifter och rika problemuppgifter. Vad som skiljer dessa uppgifter 

åt förklarar Taflin genom sju kriterier som ett problem måste uppfylla för att det ska kallas rikt:   

1. Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer.  

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

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

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

representationer.  

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

lösningar, ett resonemang som visar på olika matematiska idéer.  

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  

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

(Taflin, 2007, s. 11-12).  

Dessa kriterier förklaras tydligare av Taflin (2007) och det går att identifiera likheter med hur 

Polýa (1945) och Mouwitz (2007) beskriver problemlösning. Bland kriterierna som presenteras av 

Taflin synliggörs relationen mellan elev och uppgift men även det uppgiftsinnehåll som krävs. 

Det första kriteriet är centralt för undervisningen, då lärarens uppgift är att i sin undervisning 

presentera meningsfulla matematiska idéer och strategier. Det andra kriteriet är likt första kriteriet 

en självklarhet och det är lärarens uppgift att utifrån elevernas förkunskaper välja problem där alla 

elever har chansen att ta sig an problemet och inleda den kreativa problemlösningsprocessen. 

Kriterium tre är det kriterium där Taflin gör skillnad på rutinuppgift och problem samt belyser 

relationen till den som ska lösa uppgiften. Om uppgiften uppfattas som enkel och kan lösas 

genom standardmetoder är uppgiften en rutinuppgift. Om uppgiften däremot ses som en 

utmaning där lösningsmetoden inte är självklar och att hitta rätt metod kräver ansträngning, är det 

en problemlösningsuppgift. Att ett problem ska kunna lösas på flertalet sätt, som tas upp i 

kriterium fyra, faller sig naturligt då de flesta problemlösningsuppgifter kan mynna ut i olika 

lösningsstrategier. Det femte kriteriet innebär att undervisningen syftar till mer än att arbeta 
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igenom många problem. Det innebär att stanna upp och diskutera vidare kring ett problem och 

lyfta de reflektioner som väckts bland elever men även studera de lösningar eleverna jobbat fram 

och diskutera dessa gemensamt. Att diskutera matematik på ett sådant sätt skapar meningsfullhet 

bland eleverna och Taflin beskriver detta som att undervisning sker via problemet. I det sjätte 

kriteriet står det att problemet ska bygga broar, vilket likt femte kriteriet handlar om 

meningsfullhet. Det ska bli tydligt för eleverna att matematik handlar om mer än ett specifikt 

innehåll, det handlar om att se samband mellan olika matematiska idéer och strategier samt att 

laborera och använda dessa vid problemlösning. Det sjunde kriteriet är av stor vikt, då det 

innebär att eleverna tar kunskapen om de matematiska idéerna ett steg längre. Genom att 

eleverna konstruerar nya problem visar de tydligt för läraren om de förstått idéerna, vilket är ett 

viktigt mål inom problemlösning (Taflin, 2007).  

 

2.1.2 Problemlösning i matematikundervisning 

Riesbeck (2000) skriver att problemlösning är ett begrepp som följt med länge inom 

skolverksamheten och refererar till Wyndhamn (1993) som genomfört en analys av hur 

problemlösning i skolan beskrivits under 1900-talet i olika officiella dokument,  

bland annat läroplaner. Resultatet av Wyndhamns analys (refererad till i Riesbeck, 2000) visar att 

synen på problemlösning utvecklats i tre steg, vilka Wynhamn kallar för tre prepositioner som 

beskriver problemlösningens roll i undervisningen. De tre prepositionerna är undervisning för, om 

och genom problemlösning. Vad som är extra tydligt i detta resultat är hur dessa tre olika syner på 

problemlösning påverkar undervisningen och klassrumsklimatet (Riesbeck, 2000). 

Att undervisa för problemlösning förklarar Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 2000) som ett 

behavioristiskt perspektiv. Matematikundervisningen präglas av att elever och lärare arbetar med 

uppgifter som behandlar de grundkunskaper eleverna behöver för att kunna lösa 

problemlösningsuppgifter. Synen på problemlösning inom detta perspektiv är att problemlösning 

är en aktivitet som kommer senare i matematiken, då den kräver att eleverna drillas till att kunna 

genomföra matematiska operationer innan de anses redo för att lösa problem. Att utveckla 

elevernas procedurförmåga är huvudmålet med undervisningen för problemlösning och 

uppgifterna som behandlas är främst så kallade rutinuppgifter (Riesbeck, 2000).  
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Det andra perspektivet, att undervisa om problemlösning, innebär att undervisningen syftar till att 

utveckla elevernas kunskaper om hur problemlösning fungerar. Wyndhamn (refererad till i 

Riesbeck, 2000) lyfter fram matematikern Polýa som företrädare för detta perspektiv (Riesbeck, 

2000). Polýa utvecklade under sin tid teorier för hur vi löser problem och skrev boken How to solve 

it, där dessa teorier presenteras. En av Polýas teorier handlar om att den som ska lösa ett problem 

behöver gå igenom fyra faser. Dessa faser går att identifiera i den tankeprocess Lester (1996) 

beskriver att eleven behöver genomgå för att utveckla en god problemlösningsförmåga (Lester, 

1996). Den första fasen beskriver Polýa (1945) som den mest kritiska, då denna fas handlar om 

att förstå problemet som ska lösas. Det är av stor vikt att eleven förstår problemet som ska lösas, 

annars försvinner syftet med att finna en lösning. Polýa frågar sig hur en elev ska kunna svara på 

en fråga om eleven inte förstår frågan. Polýa menar dessvärre att det är vanligt att eleverna i 

skolan arbetar mot lösningar på problem som de inte förstått och tagit till sig. Följden av detta är 

att arbetet inte känns meningsfullt och eleverna tappar lusten (Polýa, 1945).  

För att eleverna ska förstå problemet behöver läraren finnas tillhands och stötta med frågor som 

leder eleven till förståelse. Exempel på sådana frågor är enligt Polýa (1945); Vilken information 

får vi? Vilken information behöver vi ta reda på? Frågor av sådan karaktär gör att eleven tittar på 

problemets huvuddelar och skapar en uppfattning om problemets karaktär och innehåll. Den 

andra fasen handlar om att eleven utifrån sin förståelse av problemets alla delar, utformar en plan 

för att hitta problemets lösning. Denna fas kräver, enligt Polýa (1945), mest arbete av samtliga 

faser. Här gäller det att eleven kan välja den lösningsstrategi som passar för problemet (Polýa, 

1945). Lester (1996) skriver likt Polýa (1945) om elevens förmåga att välja lämpliga 

lösningsstrategier och betonar att undervisning av olika lösningsstrategier ska ge eleverna de rätta 

verktygen för att kunna genomföra dessa val och på så vis lösa problem. Lester kritiserar det 

faktum att elever vanligtvis inte lär sig lösningsstrategier i lika stor utsträckning som är önskvärt. 

Den mest vanliga strategin att undervisa är enligt Lester den strategi som handlar om att 

genomföra en eller flera operationer till att lösa problem, men det är betydligt fler strategier som 

ska undervisas. Lester punktar upp de strategier som elever kan använda för att lösa problem, 

vilka är följande: 

Välja en eller flera operationer att arbeta med. 

Rita bilder. 
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Söka mönster. 

Arbeta baklänges. 

Göra en lista. 

Skriva upp en ekvation. 

Dramatisera situationen. 

Göra en tabell eller ett diagram. 

Gissa och pröva. 

Lösa ett enklare problem. 

Använda laborativa material eller modeller. (Lester, 1996, s. 88) 

Lester (1996) förklarar att vid inlärning av dessa lösningsstrategier genomgår eleven två faser för 

att befästa strategierna. Den första fasen handlar om att eleven blir introducerad till samtliga 

strategier och lär sig behärska dem. I den andra fasen har eleven utvecklat en djupare förståelse 

för strategierna och kan därmed förstå till vilka problem strategierna kan användas som lösningar.  

Att komma till den andra fasen innebär ett flitigt övande hos eleven. Det krävs att eleven 

återkommande möter många olika problemlösningsuppgifter för att befästa användandet av de 

olika strategierna. Dessutom behöver läraren undervisa om hur och när strategierna är 

användbara, så att eleverna sedan självständigt kan ta beslut om vilka strategier som är lämpliga 

för olika problem (Lester, 1996).  

Cai (2003) har likt Lester (1996) forskat kring problemlösning i matematikundervisningen och 

belyser frågor som är av relevans för ämnet. Undervisningen ska göra det möjligt för eleverna att 

formulera och lösa problem. Men Cai frågar sig om elever i lågstadiet är kapabla till detta? Är 

detta ett krav som är rimligt att ställa på eleverna? Cai menar att en elevs sätt att formulera 

problem samt använda strategier för att lösa problem är en direkt återspegling av elevens 

matematiska förmåga som växt fram genom matematikundervisningen. Detta går i linje med vad 

Lester (1996) anser om undervisningen av lösningsstrategier. Dessutom skriver Cai att elevens 

matematiska förmåga kan kopplas till elevens kognitiva förmåga rent generellt, vilket handlar om 

elevens naturliga sätt att tänka om sin omvärld. Med andra ord, undervisning som behandlar 

problemlösning har möjligheten att utveckla elevens förmåga att tänka, inte bara kring samband i 

matematik utan även kring vardagliga situationer och omvärlden (Cai, 2003).  
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Vidare skriver Polýa att i andra fasen behöver läraren ställa frågor som leder eleven framåt mot 

lösningen. Läraren kan exempelvis fråga om eleven känner igen problemets karaktär sedan 

tidigare eller har löst ett liknande problem. Tack vare denna frågeställning får eleven plocka fram 

tidigare erfarenheter och förkunskaper och använda dessa som hjälpmedel. Läraren kan även visa 

andra problem med liknande karaktär som inspiration.  

I den tredje fasen genomför eleven planen som arbetats fram i den tidigare fasen. Det kritiska i 

denna fas är att eleven kan tappa tålamod för en plan som tar tid och sker stegvis, dessutom kan 

eleven glömma bort planen om den kommer direkt från läraren. Polýa betonar vikten av att 

planen utformas av eleven med stöd av läraren, först då utvecklar eleven en djupare förståelse och 

förtrogenhet till planen. I den fjärde och sista fasen reflekterar eleven över sin plan och lösning 

på problemet. Genom att titta tillbaka på sitt arbete kan ny kunskap befästas och förmågan att 

lösa problem utvecklas. Det är viktigt att som lärare våga stanna upp vid den fjärde fasen, faktum 

är att Polýa menar att det är värdefullt att spendera lång tid på ett och samma problem. Genom 

att reflektera över sin lösning kan nya samband i matematiken upptäckas likväl som nya mer 

effektiva lösningar kan utformas. Eleverna kan genom detta bli inspirerade till att lösa fler 

problem (Polýa, 1945).  

Vidare skriver Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 2000) om det sista perspektivet på 

problemlösning i skolan, vilket är undervisning genom problemlösning. Wyndhamn beskriver detta 

perspektiv som en modern undervisning via problemlösning. Kunskap är inom detta perspektiv 

något som växer fram genom att eleven är aktiv och konstruerar sin egen kunskap. Detta 

perspektiv ställs mot det första perspektivet, att undervisa för problemlösning. Vad som skiljer 

dessa två perspektiv åt är att eleverna fungerar som passiva mottagare när de blir undervisade om 

procedurer och förväntas tillämpa dessa, medan eleverna i undervisning via problemlösning är 

aktiva och konstruerar kunskap tillsammans med läraren och klasskamraterna. Även här lyfter 

Wyndhamn fram en företrädare, vilken är Piaget, vars lärteori handlar om att barn ska vara fria 

individer och på egen hand lösa problem i sin omvärld (Riesbeck, 2000). Lester och Lambdin 

(2007)skriver likt Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 2000) om problemlösningens roll i skolan. 

Det centrala i artikeln är att huvudmålet med matematiklärande är att eleverna ska utveckla en 

förståelse och problemlösningsförmåga. Författarna vill med denna artikel lyfta det synsätt som 

även Wyndhamn beskrivit som det moderna sättet att undervisa matematik på, nämligen att 
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undervisa matematik genom problemlösning. I artikeln framgår att undervisning genom 

problemlösning är ett relativt nytt sätt för skolverksamheten och att det behövs mer forskning 

kring detta undervisningssätt (Lester & Lambdin, 2007). Cai (2003) skriver liknande Lester och 

Lambdin (Lester & Lambdin, 2007) att mer forskning kring undervisning genom problemlösning 

behövs. Däremot skriver Cai att det finns ett växande empiriskt stöd för denna form av 

undervisning, vilket borde ge en grund för ytterligare forskning (Cai, 2003). Lester och Lambdin 

(2007) menar att om eleverna undervisas genom problemlösning fungerar problemlösningen som 

ett arbetssätt och hjälpmedel till att inhämta nya kunskaper som befästs på ett djupare sätt. Hur 

ska då undervisningen se ut för att problemlösning ska vara ett arbetssätt och hjälpmedel till ny 

kunskap? Lärarens uppdrag är att presentera problemuppgifter där matematiken som ska 

undervisas finns inbäddad. Lester och Lambdin (2007) förklarar hur undervisning genom 

problemlösning kan förändra den negativa inställningen till matematik. Genom att arbeta med 

välvalda problemlösningsuppgifter kan eleverna utveckla en förståelse för att deras kunskaper 

behöver kopplas samman för att de ska hitta lösningar på problemen.  

Att arbeta på detta sätt väcker elevernas nyfikenhet för problem och den tidigare negativa 

uppfattningen kan försvinna. Syftet med matematikundervisningen, menar författarna, är att 

eleverna ska känna förtrogenhet med att lösa problem både inom skolmatematiken men främst i 

situationer som uppstår i vardagslivet. Om eleverna inte förstår den matematik de undervisats i 

skolan kan de inte använda matematiken i varken skola eller vardagliga situationer. För att kunna 

använda den inlärda matematiken krävs det att eleverna utvecklar en djup begreppslig förståelse, 

vilket eleverna får tack vare undervisning genom problemlösning (Lester & Lambdin, 2007). 

Skolverket genomförde mellan åren 2001-2002 en kvalitetsgranskning av utvalda 

skolverksamheter där ämnet matematik stod i fokus. Syftet med granskningen var att belysa vilka 

faktorer som verkade positivt respektive negativt för lusten att lära, och hur denna lust kunde 

kvarstå genom elevernas skolgång och främja det livslånga lärandet (Skolverket, 2003). 

Det livslånga lärandet beskrivs i Lgr 11 som ett av matematikundervisningens syfte. Eleverna ska 

genom undervisningen inhämta och utveckla nya kunskapar och värden så att de kan verka som 

goda medborgare i samhället och fortsätta lära (Skolverket, 2011). Något som visade sig vara 

positiva faktorer för lusten att lära i Skolverkets (2003) granskning, var arbetssätt som involverade 

eleverna i matematiska samtal. Under dessa lektioner syntes ett tydligt engagemang och intresse 
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bland eleverna. Typiskt för dessa lektioner var att läraren undervisade problemlösning genom att 

eleverna fick arbeta både enskilt, i grupp och helklass med att lösa ett gemensamt problem. 

Tillsammans lyfte klassen olika lösningsstrategier och läraren stöttade elevernas arbete genom 

diskussioner och lärande frågor, snarare än att ge ledtrådar om bestämda metoder (Skolverket, 

2003).  

 

2.2 Läroboken 

2.2.1 Lärobokens roll i undervisningen 

Johansson (2009) menar att läroböcker sedan länge varit en del av matematikundervisningen. År 

300 f.Kr. skrev Euklides en samling böcker som kom att användas i studier i matematik i över 

2000 år efter de skrevs. I Sverige var böckerna, som heter Euklides Elementa, läroböcker i 

matematikundervisningen fram till mitten av 1900-talet. De första läroböckerna som skrevs på 

engelska skrevs av Robert Recorde under 1500-talet, vilket skapade möjligheten att sprida 

matematikkunskaperna vidare, då tidigare böcker skrivits på grekiska och latin. Johansson (2009) 

skriver även att under 1600-talet skrevs Aurelius räknelära, en lärobok för självstudier, vilket var 

den första läroboken som skrevs på svenska. Under 1800-talet skrev C.A. Nyström två olika typer 

av läroböcker med varierande svårighetsgrader. Nyströms Sifferlära var en lärobok för de mer 

avancerade matematikstudierna medan Räknelära för fruntimmer handlade om enklare matematik. 

Gemensamt för dessa böcker, skriver Johansson, är att de var små, tunna och behändiga böcker 

som enkelt kunde förvaras i fickan. Idag är läroböckerna för matematik stora, tjocka och tunga 

och kan för många upplevas som överväldigande (Johansson, 2009). Vad som definierar en 

lärobok kan enligt Johansson (2009) variera beroende på vem man frågar. Johansson (2009) väljer 

att översätta den definition av lärobok som Stray skrev 1994:  

”En lärobok är en bok som är designad med syfte att tillhandahålla en bestämd pedagogisk 

version av ett kunskapsområde” (Johansson, 2009, s.59) 

Dessutom skriver Johansson (2009) att urvalet av innehåll i läroboken är baserat på 

ämnesdidaktiska kunskaper samt traditionella- och erfarenhetsgrundade föreställningar om vad 

lärande i matematik innebär. Den grundläggande tanken med läroboken är att eleverna arbetar 
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sig framåt i kapitel där kunskaper byggs på varandra. För att förstå ett visst kapitel krävs det 

kunskap om innehållet i de föregående kapitlen (Johansson, 2009). 

Lester och Lambdin (2007) problematiserar den traditionella undervisning som präglat 

skolmatematiken i USA det senaste seklet och påminner om kritiken som lyfts fram av 

Skolinspektionen (2009). I denna traditionella undervisning arbetar eleverna enskilt med uppgifter 

från läroboken som saknat kontext och endast övar elevernas procedurförmåga. Kunskap som 

växer fram i dessa sammanhang är ofta ytlig och glöms lätt bort av eleverna. Lester och Lambdin 

kritiserar miljön som uppstår i klassrummet på grund av procedurundervisning. Läraren och 

läroboken blir auktoritärer i klassrummet och eleverna är snabba att utnyttja läraren för att hitta 

lösningar på problem, snarare än att försöka själva. Huvudmålet blir att hitta det rätta svaret och 

de elever som tillämpar de givna procedurerna och lyckas, belönas med beröm och höga betyg 

(Lester & Lambdin, 2007). Johansson (2009) skriver att läroboken ofta diskuteras ur ett negativt 

perspektiv. Johansson menar att läroboken är ett viktigt verktyg i matematikundervisningen, då 

den kan fungera som ett hjälpmedel för att sprida kunskap vidare. Johansson menar vidare att det 

finns en risk att läroboken definierar matematiken då den fungerar som brobyggare mellan 

eleverna och nya matematikkunskaper. Innehållet som tas upp i matematikundervisningen utgörs 

då av innehållet i läroboken. Istället betonar Johansson att läroboken inte kan täcka allt viktigt 

innehåll som undervisningen bör behandla. Det är därför viktigt att läraren kompletterar med 

andra källor för att eleverna ska utveckla de kunskaper de behöver (Johansson, 2009).  

Sidenvall (2015) skriver likt Johansson (2009) om lärobokens roll i matematikundervisningen och 

menar att eleverna utvecklar de kunskaper som undervisningen skapar möjlighet för. Sidenvall 

(2015) har precis som Skolinspektionen (2009) och Johansson (2009) en kritisk syn på lärobokens 

centrala roll i undervisningen och kritiserar den traditionella undervisningen vars innehåll präglas 

av uppgifter hämtade direkt ur läroboken. Sidenvall menar då specifikt de uppgifter i 

läroböckerna vars syfte är att eleverna ska träna sin procedurförmåga. Författaren menar att om 

eleverna möter uppgifter som endast övar procedurförmågan får inte eleverna utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Sidenvall, 2015).  Även Mouwitz (2007) skriver om negativa aspekter 

med att läroboken får en för central roll i matematikundervisningen. Om läraren inte använder 

boken på ett flexibelt sätt menar Mouwitz att eleverna får svårt att komma ihåg sina 

matematikkunskaper om de endast drillats i utantill-inlärning och kan därmed heller inte använda 
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sin matematik (Mouwitz, 2007). Vidare skriver Skolinspektionen att granskningens resultat visar 

att det är vanligt förekommande bland lärare att inte förstå de mål som presenteras i kursplanen 

och läroplanen. Följden av detta blir att eleverna inte får den undervisning de har rätt till och blir 

begränsade till vissa innehåll. Detta menar Skolinspektionen går hand i hand med att lärobokens 

innehåll styr undervisningen. Den mängd av ett visst innehåll som ingår i läroboken, så stor 

mängd undervisning får eleverna (Skolinspektionen, 2009).  

En studie genomförd av Peppin och Haggarty (2001) motbevisar den allmänna uppfattningen om 

att läroboken ”tagit över” matematikundervisningen. Syftet med studien var att undersöka hur 

lärare i Engelska, Franska och Tyska klassrum använder läroböckerna i matematikundervisningen. 

I studien kunde Pepin och Haggarty identifiera likheter och skillnader mellan de olika länderna. 

Resultatet visar att samtliga lärare beskriver träning som lärobokens främsta roll i undervisningen, 

däremot används läroboken på olika sätt. Franska lärare väljer att presentera lektionsinnehållet på 

andra sätt än läroboken presenterar innehållet, medan engelska lärare använder läroboken som 

källa vid introduktion av ett nytt innehåll. Däremot har inte eleverna tillgång till egna läroböcker i 

de engelska klassrummen. Tyska lärare väljer likt franska lärare att använda andra källor istället för 

läroboken för att introducera nytt innehåll (Peppin & Haggarty, 2001). Johansson (2003) menar 

liknande Peppin och Haggarty (2001) att läroböcker används flitigt av lärare och elever världen 

över men på många olika sätt. Som framkommit av tidigare studier används läroboken i olika stor 

omfattning. Vissa lärare förlitar sin undervisning mer på läroboken än andra lärare gör (Peppin & 

Haggarty, 2001). Dessutom skriver Johansson (2003) att lärare som använder samma lärobok 

nödvändigtvis inte undervisar på samma sätt. Detta innebär, enligt Johansson, att en lärobok 

snarare skapar möjligheter än begränsar lärares arbete. Henningsen och Stein (1997) skriver att 

läroboken kan användas på olika sätt beroende på hur läraren väljer att planera sin undervisning. 

Författarna menar att lärande är en komplex process och att endast studera uppgifter i läroböcker 

ger oss inte en helhetsbild av det lärande som sker om uppgifterna används. Detta förklaras av 

författarna genom att de redogör för 3 faser som en uppgift genomgår för att leda till ett visst 

lärande, se figur 1 på nästa sida.  
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(Henningsen & Stein, 1997, s.528) 

Figur 1.  

Figuren visar tre faser en uppgift genomgår från att den presenteras i ett läromedel till att uppgiften leder till ett lärande hos eleven 

I den första fasen presenteras uppgiften i läroboken på det vis som författaren önskat.  

I den andra fasen tolkar läraren uppgiften och transformerar denna så att den passar till lärarens 

planerade undervisning. Slutligen tar eleverna emot lärarens tolkning av uppgiften, genomför den 

och genom detta skapas ett lärande (Henningsen & Stein, 1997).  

2.3 Problemlösning i olika Läroplaner 

Nedan presenteras hur problemlösning beskrivs i kursplanen för matematik i de läroplaner som 

varit verksamma åren 1969 fram till 2011.   

 

2.3.1 Lgr 69 

Johansson (2003) skriver om den process läroplansutveckling innebär och förklarar att 

startskottet för sådan utveckling kan växa fram ur en ensam skola, en grupp skolor eller från en 

enskild lärare. Dessutom kan läroplansutveckling födas fram ur en stor rörelse, vilket hände då 

Lgr 62 utvecklades till Lgr 69. Under 60-talet och tidigt 70-tal fanns ett stort intresse för 

forskning om läroplaner samtidigt som det skedde omfattande samhälleliga förändringar i 

västvärlden men även i skolvärlden. Inflytelserika forskare reformerade utbildningsväsendet och 

lade på så vis grunden för de senare reformerna i skolverksamheten. Däremot vill Johansson 

(2003) betona att några stora förändringar sällan genomfördes men att små förändringar gjorde 

stor nytta (Johansson, 2003). Likt Johansson (2003) skriver Lundin (2008) att en kritik mot 
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matematikundervisningen växte fram i Sverige under 1960-talet. Vetenskapen tog större plats i 

samhället och teorier om lärande uppmärksammades. I takt med detta uppkom ”den nya 

matematiken”, vars syfte var att ersätta skolmatematiken med matematik kopplad till vetenskap. 

Skolmatematiken kritiserades för att vara allt för isolerad inom klassrummets ramar och sakna 

koppling till vetenskap och omvärld. Tanken med ” den nya matematiken” var att undervisningen 

skulle behandla mängdlära, sannolikhetslära, grafiska sammanställningar och funktionslära 

(Lundin, 2008). Senare skriver Lundin (2010) att den nya matematiken infördes i Sverige 

tillsammans med nya politiska idéer. Matematikundervisningen skulle behandla nytt stoff  och 

mängdläran var som mest central. Samtidigt fick skolan bud från politiker att undervisa i allt 

större klasser, då ambitionen var att göra skolan billigare. Detta innebar i sin tur att de läroböcker 

som framställdes under dessa tider innehöll uppgifter som eleverna arbetade med självständigt 

(Lundin, 2010). I kursplanen för ämnet matematik betonas att undervisningen ska grundas på 

förståelse. Denna förståelse ska nås genom att undervisningen utgår från elevernas erfarenheter 

och tidigare föreställningar. Ett centralt begrepp i denna kursplan är erfarenheter och 

undervisningen av problemlösning ska baseras på problem som är utformade utifrån elevernas 

erfarenheter och är till praktisk nytta för eleverna. Problemlösning beskrivs på olika sätt i 

kursplanen, det är att arbeta med verklighetskopplade uppgifter som eleverna ska ha nytta av i 

livet, teoretiska tillämpningar som eleverna lär sig genom olika matematikövningar eller att arbeta 

med svårare utvecklande matematiska uppgifter där eleven behöver använda sig av fler förmågor. 

Att problemlösning ska undervisas på det sätt som presenterats ovan är gemensamt för låg-, 

mellan- och högstadiet, vilket är extra tydligt då formuleringen för problemlösning är densamma 

för samtliga stadier (Skolverket, 1969a). Däremot är den nya matematikens mängdlära ett 

genomgående tema i supplementet som Skolöverstyrelsen (1969) framställt till Lgr 69.  

I supplementet går att läsa hur undervisningen ska behandla mängdläran. Eleverna ska lära sig 

identifiera mängder och visa detta genom att bland annat ringa in ett visst antal figurer, illustrera 

mängder eller skriva antal med siffror. Ordet mängd återkommer flertalet gånger i supplementet 

(Skolöverstyrelsen, 1969b), vilket skiljer sig från Lgr 69 där erfarenheter är det centrala 

(Skolöverstyrelsen, 1969a). 
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2.3.2 Lgr 80 

Skolverket skriver att när den nya läroplanen Lgr 80 framställdes beskrevs för första gången i 

kursplanen för matematik varför man ska studera matematik (Skolverket, 1997). Dessutom menar 

Lundin (2010) att problemlösning fick en större roll i matematikundervisningen.  

Lundin beskriver den här tiden som problemlösningens tid då begreppet diskuterades och 

definierades mer tydligt i läroplanen. Tanken med kursplanen i matematik var att matematiken 

skulle vara konkret och användbar för eleverna (Lundin, 2010). 

I Lgr 80 går att läsa i kursplanen för matematik att syftet med matematikundervisningen är att 

eleverna ska använda matematikkunskaperna för att beskriva verkligheten och för att kunna 

beräkna möjliga följder av olika handlingar (Skolöverstyrelsen, 1980). Problemlösning beskrivs i 

kommentarsmaterialet till läroplanen som matematikundervisningens viktigaste huvudmoment.  

Definitionen av problem i Lgr 80 går hand i hand med Mouwitz (2007) beskrivning, vilken är att 

ett en uppgift kan för en elev vara en problemlösningsuppgift samtidigt som en annan elev 

upplever samma uppgift som en rutinuppgift (Skolöverstyrelsen, 1982).  

Målen med matematikundervisningen beskrivs bland annat att förbereda eleverna att fungera i 

samhället och att kunna lösa vardagliga problem (Skolöverstyrelsen, 1980).  

Dessa vardagliga problem beskrivs som de problem som de flesta eleverna dagligen möter både i 

skolan och i hemmet. Även de problem som eleverna med säkerhet kommer möta senare i livet 

ska ges plats i undervisningen. Anledningen till detta grundas i skolans uppdrag att förbereda 

eleverna för rollen som vuxen medborgare (Skolöverstyrelsen, 1982).  För att eleverna ska kunna 

lösa vardagliga problem behöver eleverna utveckla kunskaper i att genomföra numeriska 

beräkningar, räkna huvudräkning och överslagsräkning, procenträkning, geometri, enheter och 

enhetsbyten samt beskrivande statistik. Centralt för denna kursplan är likt Lgr 69 

(Skolöverstyrelsen, 1969) att undervisningen ska utgå från elevernas erfarenheter och nyfikenhet 

för ämnet matematik. Dessutom beskrivs det att undervisningen ska vara konkret för att skapa 

förståelse hos eleverna, så att eleverna känner förtrogenhet och kan använda sin matematik i 

vardagen (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Strukturen i Lgr 80 är att kunskaper byggs på varandra och därför är kursplanen för matematik 

indelad i huvudmoment samtidigt som det står beskrivet i vilket stadie olika delar ska behandlas.  
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De moment som står under rubriken Lågstadiet ska befästas som kunskaper under lågstadiet och 

det som står skrivet under rubriken Lågstadiet/Mellanstadiet är moment som eleverna ska börja 

orientera sig om redan i lågstadiet med ett förberedande syfte inför matematikstudier i 

mellanstadiet. Problemlösning nämns inte i de kunskaper som ska befästas i lågstadiet men finns 

med som moment inför mellanstadiet. De problemuppgifter som eleverna ska orientera sig om 

på lågstadiet ska vara konkreta och utgå från elevernas erfarenheter. Uppgifterna ska dessutom till 

majoriteten bestå av skriftliga problem som eleverna tillsammans med läraren tolkar och 

diskuterar (Skolöverstyrelsen, 1980) Dessutom beskrivs vikten av att skriftliga problem diskuteras, 

då språket i dessa problem annars kan skapa svårigheter för eleverna att förstå problemet. 

Eleverna får genom diskussioner möjligheten att utveckla sin matematiska språkförståelse, vilket 

är en viktig nyckel för att utveckla problemlösningsförmågan (Skolöverstyrelsen, 1982). 

Problemlösningen ska genomsyra samtliga huvudmoment i matematiken och inte fungera som 

ett enskilt moment (Skolöverstyrelsen, 1980).  

En annan typ av struktur som går att identifiera i denna kursplan är hur Skolöverstyrelsen (1980) 

beskriver arbetsgången för att lösa problem. Denna arbetsgång går hand i hand med Polýas 

(1945) teori om hur vi tar oss an problem. Eleven måste förstå problemet och genom sin 

förståelse välja en lämplig lösningsmetod. För att kunna använda lösningsmetoder behöver eleven 

klara de numeriska beräkningar som lösningen kräver. Eleven ska även kunna utvärdera sin 

lösning på problemet (Skolverket, 1980).  

 

2.3.3 Lpo 94 

Skolverket (1997) förklarar att under 90-talet pågick en samhälls- och teknikutveckling i Sverige, 

där tillgången till information ökade tack vare utvecklandet av datorer. Vid framställningen av 

Lpo 94 påverkade denna teknikutveckling kursplanen i matematik, eftersom miniräknaren tog 

plats i klassrummen. Datorer och miniräknare fungerade nu som hjälpmedel för att effektivt 

genomföra enkla beräkningar. Detta påverkade kursplanen i matematik som tidigare haft ett 

kvantitativt perspektiv med fokus på metodinlärning för att genomföra många olika beräkningar. 

Perspektivet blev istället i den nya kursplanen kvalitativt med mer fokus på att eleven kan använda 
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grundläggande kunskaper för att bland annat tolka, reflektera och kritiskt granska problem och 

lösningar (Skolverket, 1997).  

I Lpo 94 står det att matematikundervisningen ska göra det möjligt för eleverna att i meningsfulla 

situationer kommunicera matematik och genom detta utveckla en djupare förståelse för 

matematiken. Syftet med matematiken är att eleverna ska utveckla de kunskaper de behöver för 

att kunna fatta beslut och lösa problem i vardagliga situationer. (Skolverket, 1994). 

Matematiken ska vara värdefull och eleverna ska känna tilltro till sin förmåga att lära och använda 

matematikkunskaper (Skolverket, 1994). Problemlösningsförmågan beskrivs av Skolverket (1997) 

som grunden för att eleverna ska kunna använda matematiken i det vardagliga livet. Däremot 

beskrivs även problemlösning som ett medel för eleverna att utveckla nya kunskaper i såväl sitt 

matematiska tänkande som sin begreppskunskap (Skolverket, 1997). Här kan en koppling dras till 

Lester och Lambdin som lyfter fram hur nya kunskaper i matematik kan växa fram tack vare 

undervisning genom problemlösning (Lester & Lambdin, 2007).  

Fortsättningsvis går att läsa i Lpo 94 om de mål som matematikundervisningen ska sträva mot 

och de mål som ska uppnås. Dessa två olika grupper av mål ska enligt Skolverket (1997) 

sammanstråla med varandra och inte hållas isär. Skolverket förklarar dessutom att anledningen till 

att kursplanen innehåller mål som undervisningen ska sträva mot beror på decentraliseringen av 

skolan, där lärare inte längre är regelstyrda utan kan planera sin undervisning på ett friare sätt.  

Mål som undervisningen ska sträva mot innebär att eleverna ska utveckla vissa kunskaper i så stor 

utsträckning som möjligt. Dessa mål fungerar som riktlinjer men ska inte begränsa 

matematikundervisningen (Skolverket, 1997). De mål att sträva mot som går att koppla till 

problemlösning är att eleverna ska känna tilltro till sin förmåga att använda matematikkunskaper 

för att lösa problem i vardagen, resonera och uttrycka sig matematiskt, formulera och lösa 

problem samt tolka och utvärdera lösningar till problem (Skolverket, 1994).  Precis som i Lgr 80 

går det att i denna läroplan se kopplingar till Polýas teori om de faser vi går igenom när vi ska 

lösa ett problem (Polýa, 1945).   

Vidare skriver Skolverket (1997) att de mål som eleverna ska ha uppnått vid slutet av årskurs 5 är 

de grundläggande kunskaper som eleverna behöver för att kunna lösa vardagliga problem 

(Skolverket, 1997). I kursplanen beskrivs dessa grundläggande kunskaper som färdigheter i 

aritmetik, geometri, statistik, algebra, sannolikhetlära och funktionslära (Skolverket, 1994). I 
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kursplanen beskrivs även de olika typer av problem som eleverna ska möta i matematiken. De 

problem som beskrivs är bland annat de problem som är kopplade till vardagliga händelser och 

som snabbt går att lösas utan att översättas till matematiska uttrycksformer. Men eleverna 

behöver även möta problem som behöver översättas från vardagliga händelser till matematiska 

tolkningar och lösas genom matematiska metoder.  

En tredje variant av problem som eleverna bör möta är de problem som är utan koppling till det 

vardagliga livet och istället utformade i matematiska uttrycksformer (Skolverket, 1994).  

 

2.3.4 Lgr 11 

Skolverket (2011a) skriver att när kursplanen i matematik skulle utvecklas i den nya läroplanen 

Lgr 11 fanns det flera faktorer som påverkade dess utformning. Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning av ämnet matematik som genomfördes år 2009 har bland annat varit en 

påverkande faktor (Skolverket, 2011a).  

Skolinspektionens (2009) granskning visar att lärare upplevde svårigheter att tolka och förstå den 

tidigare kursplanen. Lärarna beskrev det som att förmågorna var svåra att urskilja och att fokus 

därför lades på det som beskrevs mer konkret, alltså de mål som eleverna ska uppnå och 

innehållsmomenten. Att målen att sträva emot är ett luddigt begrepp beskrevs av flertalet lärare 

oavsett profession och kompetens. På grund av den bristande kunskapen bland lärare om de mål 

som uttrycks i kursplanen men även övergripande i läroplanen, fick inte eleverna den 

undervisning som de hade rätt till. Skolinspektionen upptäckte bland annat att 

problemlösningsförmågan föll bort från undervisningen för att ge plats åt andra moment i 

matematiken. Följderna av att kursplanen var svårtolkad var många och påverkade eleverna på 

många sätt. Skolinspektionen förklarar att en följd var att lärarnas bedömning av eleverna blev 

beroende på lärarens tolkning av kursplanens mål och därmed blev inte bedömningen likvärdig 

bland skolorna (Skolinspektionen, 2009).  

Skolverket förklarar även att den nationella utvärderingen NU-03 visade att de förmågor som 

eleverna skulle utveckla, var svåra för lärarna att urskilja i Lpo 94. Därför är förmågorna mer 

tydligt utpunktade i den nya kursplanen och även i kunskapskraven, för att lärare enkelt ska förstå 

vilka förmågor och kunskaper som eleverna ska utveckla och uppnå. En annan viktig insikt, tack 
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vare utvärdering och granskning, som påverkat kursplanen för matematik i Lgr 11, är att det är 

mer vanligt än man tidigare trott att elever till stor del jobbar enskilt med matematik och på så vis 

inte får chansen att utveckla sin problemlösningsförmåga. Det kan även innebära att 

användningen av matematik i det vardagliga livet försvinner, då eleven inte kan se kopplingen 

mellan matematiken och vardagslivet (Skolverket, 2011a).  

Däremot skriver Skolverket (2011a) att synen på ämnet matematik är densamma i Lgr 11 som i 

Lpo94, men vissa delar i kursplanen är nu förtydligade. Nu går att läsa mer tydligt att elever måste 

möta matematiken och framförallt använda matematiken i olika sammanhang och 

ämnesområden. Vad som även förtydligats är vikten av att eleverna får kommunicera matematik i 

olika uttryckformer och att digital teknik ska ta större plats i det matematiska klassrummet 

(Skolverket, 2011a). Ämnet matematik beskrivs i kursplanen som en kreativ och problemlösande 

verksamhet som kan skänka eleverna tillfredställelse och glädje (Skolverket, 2011b). 

Matematiska problem definieras av Skolverket som situationer eller uppgifter där det inte finns 

någon given lösning på problemet. Det gäller för eleven att undersöka sig fram och testa olika 

lösningsmetoder (Skolverket, 2011a). Även här kan vi återkoppla till Mouwitz (2007) då 

Skolverket beskriver ett problem som en relation mellan elevens kunskaper och uppgiften som 

ska lösas (Skolverket, 2011a).  

Problemlösning beskrivs i kursplanen som en central del i matematikundervisningen då eleverna 

genom undervisningen med problemlösning kan utveckla nya kunskaper (Skolverket, 2011b).  

Att beskriva problemlösning på detta vis går hand i hand med Lester och Lambdins (2007) 

beskrivning av undervisning genom problemlösning (Lester & Lambdin, 2007).  

I syftesdelen för ämnet matematik återfinns några av Polýas (1945) faser för problemlösning, då 

det bland annat uttrycks att undervisningen ska främja elevernas utveckling av kunskaper, som 

gör det möjligt för eleverna att formulera matematiska problem, lösa problem genom olika 

strategier samt granska sina resultat. Undervisningen ska även utveckla elevernas förmåga att 

kommunicera matematik, genom att argumentera och resonera logiskt. Genom detta ska eleverna 

slutligen känna tilltro till matematikens olika uttrycksformer och använda sig av dessa i både 

matematiska men även vardagliga situationer. Elevernas problemlösningsförmåga återkommer 

dessutom i kunskapskraven för årskurs 3 där eleven ska kunna lösa elevnära problem genom att 
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anpassa strategi efter problemets innehåll, samt reflektera kring resultatets rimlighet (Skolverket, 

2011b). 

 

2.4 Problemlösning i läroböcker 

Johansson genomförde år 2003 en granskning av tre upplagor av samma lärobok med syftet att 

undersöka böckernas koppling till den då aktuella kursplanen för matematik. Böckerna som 

granskades gavs ut år 1979, 1985 och 2001, vilket innebär att kursplanerna för ämnet matematik i 

följande läroplaner kopplats till upplagorna: Lgr 69, Lgr 80 och Lpo 94. Resultatet av Johanssons 

(2003) studie visade att en ny upplaga av läroboken inte nödvändigtvis har en stark koppling till 

kursplanen i matematik. Johansson (2003) kunde se att läroböcker från 1985 inte alls innehöll 

problemlösning i den utsträckning som Lgr 80 förespråkar. Dessutom problematiserar Johansson 

(2003) det faktum att en ny upplaga av en lärobok inte automatiskt innebär med en ny form av 

undervisning från läraren. En lärare som tilldelas en ny lärobok i samband med ny läroplan kan 

fortsätta sin undervisning som är starkt kopplad till tidigare läroplan och därmed går eleverna 

miste om de kunskaper de har rätt till. Johansson vill med detta förklara att lärarens profession 

och kompetens är minst lika viktig att uppdatera som läroplaner och läroböcker och har en mer 

avgörande roll för elevernas lärande (Johansson, 2003). Fan och Zhu (2007) har likt Johansson 

(2003) uppmärksammat en svag koppling mellan läroböcker och kursplan. Genom att de 

undersökte hur problemlösningen var framställd i läroböcker för matematikundervisning i 

Singapore, Kina och USA, upptäckte de att även om en kursplan betonar vissa delar inom 

problemlösning, är det inte en självklarhet att läroböcker behandlar detta. Ett av undersökningens 

syften var att studera läroböckernas koppling till Polýas (1945) fyra faser för problemlösning.  

Fan och Zhu (2007) redogör för de tre ländernas kursplaner för matematik och beskriver att 

Singapores kursplan betonade metakognitiva förmågan som en av de fem viktigaste delarna för 

att utveckla problemlösningsförmågan. Däremot redovisar författarna i sitt resultat att 

läroböckerna i Singapore var de böcker som hade minst antal uppgifter kopplade till Polýas 

(1945) fjärde fas som handlar om att eleven genomför återblickar på sina lösningar. Sammantaget 

var Singapores läroböcker de böcker som hade svagast koppling till Polýas (1945) fyra faser.  
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Detta anser Fan och Zhu som förvånande eftersom kursplanen betonar metakognitivet hos 

eleverna och att bedriva undervisning som utvecklar detta hos eleverna (Fan & Zhu, 2007). 

Taflin (2007) har genom sina studier upptäckt att det är vanligt att läroböcker innehåller ett 

lärande av många olika metoder som eleverna behöver för att lösa problem. Strukturen i dessa 

läroböcker ser ofta ut på det viset att problemlösningsuppgifterna kommer i slutet av kapitlen.  

Fokus i dessa typer av läroböcker menar Taflin, har förskjutits från att lösa problem till att kunna 

använda metoder (Taflin, 2007). I Taflins (2007) beskrivning och analys av läroböckerna ovan kan 

vi se en stark koppling till hur Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 2000) beskriver undervisning 

för problemlösning, där synen på problemlösning är att det är en aktivitet som kommer senare i 

matematiken, då eleven är mogen och förberedd genom de metoder som eleven undervisats i 

fram till problemlösningens inträde (Riesbeck, 2000). Skolinspektionen genomförde år 2009 en 

kvalitetsgransking av matematikundervisningen i 23 grundskolor i 10 kommuner, med syftet att 

granska hur skolhuvudmän och verksamheter satsar för att utveckla måluppfyllelsen och 

resultaten bland eleverna. Granskningen visade att matematikundervisningen i stor utsträckning 

baserades på innehållet i läroboken. Skolinspektionen tolkade detta resultat som negativt och 

problematiserar lärobokens styrning av undervisningen och menar att eleverna inte får chans att 

träna på sin problemlösningsförmåga och att föra matematiska resonemang. Dessutom 

ifrågasätter Skolinspektionen problemlösningsuppgifterna i läroböckerna som vanligtvis handlar 

om att eleverna jobbar efter lösta exempel. Detta går att återkoppla till Taflins (2007)  

resonemang om att uppgifterna i läroböckerna främst fokuserar på elevens metodinlärning inför 

senare problemlösning (Taflin, 2007). Skolinspektionen frågar sig varför läroböckerna inte 

innehåller mer rika uppgifter som ger eleverna större möjligheter att utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Skolinspektionen, 2009). 

 

2.5 Teoretiska utgångspunkter 

De teoretiska utgångspunkter som legat till grund för min analys presenteras nedan i en kort 

sammanfattning. 
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2.5.1 Definition av problemlösning 

En uppgift kan tolkas olika bland elever och deras förkunskaper avgör om de upplever en uppgift 

som enkel eller som ett problem. Om en uppgift upplevs som ett problem innebär det att 

uppgiften inte har någon given lösning för eleven som eleven kan tillämpa för att snabbt lösa 

uppgiften. I denna undersökning har jag definierat problemlösning som en uppgift där det inte 

finns någon given lösning för eleven (Mouwitz, 2007; Taflin, 2007; Bergman Ärlebäck, 2013) när 

jag identifierat antalet problemlösningsuppgifter i läroböckerna.  

Taflin (2007) skriver om problemlösning och punktar upp, som tidigare nämnts, sju kriterier en 

problemlösningsuppgift bör innehålla för att uppgiften ska benämnas som en rik 

problemlösningsuppgift.  

Problemet ska introducera till viktiga matematiska idéer.  

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

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

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

Problemet ska kunna initiera till matematiska resonemang utifrån elevernas skilda lösningar, ett resonemang 
som visar på olika matematiska idéer.  

Problemet ska kunna fungera som brobyggare.  

Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem. 
(Taflin, 2007, s. 11-12).  

För min analys är det främst Taflins (2007) kriterium att ett problem ska kunna lösas på flera sätt 

samt att problemet ska introducera till matematiska idéer som använts i analysverktyget.  

 

2.5.2 Problemlösningsstrategier 

För att lösa ett problem som inte har en given lösning behöver eleven testa sig fram genom olika 

strategier. Lester (1996) har sammanställt ett antal strategier till att lösa problem, vilka 

presenterats i litteraturgenomgången, se sida 7.  
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2.5.3 Polýas fyra faser  

För att kunna lösa ett problem menar Polýa (1945) att vi behöver gå igenom ett antal bestämda 

faser som hjälper oss att förstå problemet och hitta en lämplig lösningsstrategi.  

Faserna presenteras genomförligt i litteraturgenomgången, se sida 8-9, och presenteras därför 

nedan i punktform: 

 Förstå problemet – vilken information ges och vad ska vi ta reda på? 

 Utforma en plan – val av lämplig strategi. Har vi löst ett liknande problem? 

 Genomföra planen – lösningsstrategin används för att lösa problemet. 

 Återblick – reflektion över lösningen på problemet. 

 

2.5.4 Undervisning för, om och genom problemlösning 

De olika perspektiven på problemlösning redogörs utförligt i litteraturgenomgången, se sida 7-10, 

därför ges en kort repetition av dessa i punktform nedan.  

 Undervisning för problemlösning – Metodinlärning för att senare lösa problem 

(Wyndhamn, refererad till i Riesbeck, 2000). 

 Undervisning om problemlösning – Polýas (1945) fyra faser, undervisning om processen 

att lösa problem (Wynhamn, refererad till i Riesbeck, 2000). 

 Undervisning genom problemlösning – nya matematiska kunskaper utvecklas genom att 

lösa problem (Lester & Lambdin, 2007).  
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3. Metod 

Syftet denna analys har varit att jämföra fyra läroböcker som getts ut av bokförlaget Liber mellan 

åren 1979 och 2012. Frågeställningarna som genomsyrat analysen har varit följande:  

Vilka skillnader och likheter finns mellan de olika läroböckerna gällande: 

 I vilken uträckning problemlösning behandlas? 

 Vilka strategier för matematisk problemlösning som behandlas? 

 Vilka olika perspektiv på problemlösning som kan identifieras i läroböckerna? 

 

Min metod i detta arbete har utgått från en kvantitativ dokumentsanalys med ett historiskt 

perspektiv, där jag granskat fyra läroböcker från samma förlag, vilket är Liber.  

För att besvara min första frågeställning har jag undersökt hur stor andel av uppgifterna i 

böckerna som är problemlösnings uppgifter samt om böckerna innehåller genomgångar som kan 

kopplas till problemlösning. För att besvara den andra frågeställningen har jag undersökt vilka av 

Lesters (1996) strategier som varit rimliga att lösa dessa problem med. För att besvara den tredje 

frågeställningen har jag undersökt vilka perspektiv på problemlösning som gått att identifieras i 

böckerna. Med perspektiv menar jag då de tre perspektiv som presenterats i 

litteraturgenomgången, dvs.: Undervisning för, om och genom problemlösning. 

Analysen i detta arbete är kvantitativ, eftersom syftet varit att undersöka utsträckningen av 

problemlösning, strategier och perspektiv i olika läroböcker. Malmqvist (2007) skriver om att 

kvantitativa uppgifter handlar om i vilken omfattning en karaktär eller egenskap råder hos ett 

fenomen(Malmqvist, 2007). Resultatet av denna analys är presenterat i procentenheter, vilket 

Malmqvist (2007) beskriver som kvantitativa studiers sätt att presentera omfattningar av 

karaktärer och egenskaper hos ett fenomen.  

Eftersom fyra läroböcker från samma förlag analyserats och diskuterats i relation till varandra har 

en så kallad komparativ studie genomförts. Stukát (2005) förklarar att i en komparativ studie ställs 

olika resultat i relation till varandra för att identifiera likheter och skillnader. I denna analys har 

alltså en jämförelse mellan läroböckernas presentation av problemslösning genomförts. 
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Vid användandet av dokument som data, skriver Patel och Davidsson (2011) att 

forskningsansvarige behöver fundera över vilken tidsram studien ska genomföras inom och välja 

dokument där efter. Forskningsansvarige bör även klargöra syftet med studien för att kunna göra 

ett gynnsamt urval bland dokument (Patel & Davidsson, 2011). Syftet med denna analys var att 

undersöka olika läroböcker som ingått i matematikundervisningen under Lgr 69 till och med Lgr 

11. Sökandet av läroböcker som ingår i det historiska perspektiv som präglat analysen har testat 

arbetets tidsram, då det inneburit att beställa böcker från olika bibliotek i Sverige med olika 

väntetider.  

 

3.1 Urval 

Denna läroboksanalys har genomförts i fyra läroböcker som alla givits ut av förlaget Liber. 

De läroplaner som varit aktuella i denna läroboksanalys är Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94 samt Lgr 11. 

De läroböcker som har analyserats är följande:  

 Hej! Matematik, Åk 3, Abborre (1979); Hej! Matematik, Åk 3, Haj (1979) 
Hej! Matematik, Åk 3, Makrill (1979) & Hej! Matematik, Åk 3, Ål (1979) 
skrivna av Matts Håstad, Leif  Svensson och Curt Öreberg.  

 Alfa: Lågstadiets matematik, Grundbok E (1984) & Alfa: Lågstadiets matematik, 
Grundbok F (1984) skrivna av Curt Öreberg.  

 Matematikboken 3A (2005) & Matematikboken 3B (2006) skrivna av Karin 
Andersson, Kian Bengtsson och Eivor Johansson. 

 Nya Matematikboken 3A (2012) & Nya Matematikboken 3B (2012) skrivna av Karin 
Andersson, Kian Bengtsson och Eivor Johansson. 

 

Anledningen till varför analysen behandlat läroböcker utgivna av förlaget Liber, grundar sig i de 

svårigheter som uppstod vid insamlandet av läroböcker. Det var enklast att välja böcker från 

förlaget Liber då jag tidigt fick tag i läroböckerna i serien Hej! Matematik och upptäckte att andra 

läroböcker från Liber fanns att låna från universitetsbibliotek runt om i landet.  

I min analys valde jag att endast undersöka läromedlens elevböcker.  
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Detta val har grundats i svårigheter att hitta lärarhandledningar till samtliga böcker. Analysen 

hade inte blivit trovärdig om den behandlat handledningar till ett fåtal av de utvalda läroböcker 

som analyserats. 

Henningsen och Stein (1997) redogör för de faser en uppgift går igenom på vägen mot ett 

lärande, se figur 1. (s.14).  I den här analysen har uppgifterna analyserats utifrån den första fasen. 

Anledningen till att jag endast undersökt hur uppgifterna presenterats i läroböckerna är för att det 

hade behövts en mer omfattande undersökning för att kunna följa en uppgift genom samtliga 

faser. En sådan undersökning hade krävt att jag analyserat lärarhandledningar, genomfört 

observationer samt intervjuer bland lärare och elever, vilket inte går att genomföra med de 

läroböcker som inte längre används under matematikundervisning. Med vetskapen om att det inte 

går att se vilken typ av lärande en uppgift leder till genom att endast titta på uppgiften utifrån 

första fasen (Henningsen & Stein, 1997) har analysen utgått från de tolkningar och kopplingar till 

teorier som jag kunnat se i uppgifterna och jag har hållit en öppen diskussion om ett möjligt 

lärande. För att besvara mina frågeställningar har jag analyserat uppgifterna utifrån ett 

helhetsperspektiv, vilket innebär att varje uppgift har setts som en del av en helhet, alltså hela 

läroboken. 

 

3.2 Bearbetningsmetod 

I detta kapitel redogör jag för hur jag genomfört min analys för att söka svar på mina 

frågeställningar. De avgränsningar och definitioner som genomförts presenteras och förklaras för 

att skapa tydlighet. Ett exempel på hur en uppgiftsanalys kan se ut presenteras och flertalet 

bildexempel visas.  

 

3.2.1 I vilken utsträckning behandlas problemlösning i läroböckerna?  

Som jag tidigare skrivit definierar jag i denna analys en problemlösningsuppgift som en uppgift 

som inte har någon given lösning för eleven (Mouwitz, 2007; Taflin, 2007; Bergman Ärlebäck, 

2013). För att besvara min första frågeställning har jag undersökt varje läroboks totala antal 
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uppgifter och undersökt hur många av dessa uppgifter som inte har en given lösning. Jag har 

alltså studerat förhållandet mellan läroböckernas totala antal uppgifter och problemuppgifter.  

När jag bedömt om en uppgift har en given lösning eller ej har jag undersökt uppgiften i 

förhållande till de tidigare uppgifter som behandlats i boken. Syftet är att se om eleven övat in en 

specifik metod som uppgiften är starkt kopplad till eller om uppgiften är fristående från tidigare 

uppgifter och på så vis utmanar eleven. En annan faktor som jag undersökt, vilken går att 

återkoppla till om uppgiften har en given lösning eller ej, är uppgiftens informationsinnehåll. Jag 

har undersökt om uppgiften har överflödig information som eleven måste bearbeta och sålla 

bland eller om uppgiften endast innehåller den information som behövs för att lösa uppgiften.  

Dessutom är uppgiftens placering i boken aktuell i denna frågeställning. Finns uppgiften tidigt i 

boken eller är den i slutet av ett kapitel? Detta går hand i hand med om eleven tränat upp en 

metod genom andra uppgifter inför den aktuella uppgiften eller ej. Min analytiska fråga som jag 

ställt mig har varit: Har uppgiften en given lösning för huvuddelen av de elever som följt bokens upplägg?  

När jag räknat antalet uppgifter i läroböckerna har jag valt att utgå från de uppmaningar som ges 

till eleverna. På bilderna nedan står uppmaningar så som dessa: Avrunda den andra faktorn till 

närmaste tiotal. Multiplicera sedan, Räkna i huvudet, Multiplicera, Multiplicera och addera.  

 

 

 

 1)                                                              2)                                                     

      

 

 

 

(Hej! Matematik, Åk 3, Elevbok Ål, s.23)                            (Hej! Matematik, Åk 3. Elevbok Ål, s.5) 

När jag räknat antalet uppgifter på sidorna ovan har räknat ut att den första bilden illustrerar tre 

olika uppgifter medan den andra bilden visar fem olika uppgifter.               
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För att förtydliga vad jag tolkat som en uppgift med en given lösning visar jag ett exempel nedan  

från läroboken Matematikboken 3A: 

 

                                                                         

 

                                                                              (Matematikboken, Elevbok 3A, s. 5)   

         

 

 

 

Eleven övar på addition och ställs sedan inför textuppgiften längst ner på sidan.  

Denna textuppgift har därmed en given lösning som eleven leds in i, vilket är att använda 

addition.  

För att förtydliga hur en uppgift utan given lösning kan se ut visar jag ett exempel på en uppgift 

från läroboken Matematikboken 3A: 

 

                                               

                                                                 (Matematikboken, Elevbok 3A, s.128). 

 

 

 

 

Denna uppgift ligger som första uppgift i lärobokens fördjupningskapitel och eleven får inte 

någon metod tilldelad som hjälp. Därför har jag markerat denna uppgift som en 

problemlösningsuppgift, eftersom det inte uttrycks någon lösningsmetod i uppgiften.  

Uppgiften är dessutom utformad så att eleven ges mycket information genom flera olika prislistor 

som eleven måste sortera fakta bland för att lösa uppgiften. Det hade varit en helt annan sak om 
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exempelvis den första delen i uppgiften hade varit skriven på ett enklare vis där endast relevant 

information till just den delen gavs: ”Familjen ska hyra en husvagnstomt i 3 dygn. Kostnaden är 

160kr/ dygn. Hur mycket ska familjen betala?” De uppgifter som inte har en given lösning har 

markerats i min tabell som problemlösningsuppgifter. 

 

3.2.2 Vilka strategier för matematisk problemlösning behandlas? 

För att söka svar på denna frågeställning har jag bedömt vilka lösningsstrategier samtliga 

problemlösningsuppgifter rimligen kan lösas med av elever i årskurs 3. Detta har jag undersökt 

genom att granska vilka metoder som läroboken behandlat innan den aktuella uppgiften och 

bedömt vilka strategier som en elev i årskurs 3 kan tänkas använda för att lösa problemet.  

De strategier som jag resonerat kring är de som presenterats i min teoretiska utgångspunkt, se 

sida. 21, som Lester (1996) lyfter fram.  

 

3.2.3 Vilka olika perspektiv på problemlösning kan identifieras i 

läroböckerna? 

Denna frågeställning har besvarats genom tre olika nivåer. Den första nivån handlar om att jag 

undersökt problemlösningsuppgifternas placering i läroböckerna. Med avstamp i det som 

presenterats i min teoretiska utgångspunkt indikeras perspektivet för problemlösning om uppgifter 

är placerade i slutet av en läroboks kapitel alternativt sist i läroboken. Dessutom indikerar de 

uppgifter som är starkt kopplade till en inövad metod som undervisning för problemlösning, då 

vägen fram till uppgiften präglas av att träna in lösningsmetoden. Detta har inneburit att jag även 

behövt studera textuppgifter som jag egentligen inte har bedömt som problemlösningsuppgifter. 

Om problemlösning behandlas i ett eget kapitel i läroboken har jag markerat detta som 

undervisning om problemlösning. Slutligen om problemlösningen är ett återkommande innehåll i 

läroboken och/eller är placerad i början av kapitel indikerar detta för undervisning genom 

problemlösning.  

I den andra nivån har jag undersökt utsträckningen av Polýas (1945)fjärde fas Återblick i 

läroböckerna, vilket är en återspegling på i vilken utsträckning perspektiven undervisning om och 



 

                                                                 

                                                                    30 

 

genom problemlösning som råder i böckerna. Mitt tillvägagångssätt för att finna denna fas har skett 

på följande sätt:  

 Återblick 

För att se om en problemlösningsuppgift behandlar fasen att se tillbaka på problemet, har jag 

undersöket om eleven uppmanas till detta i läroboken. Det ska helt enkelt stå att eleven ska 

genomföra någon form av återblick. Exempelvis att läroboken uppmanar eleven att undersöka 

om problemet kan lösas på flera sätt, fundera på svarets rimlighet eller hitta på ett liknande 

problem. 

I den tredje nivån har jag använt delar av Taflins (2007) kriterier för rika problem, för att 

ytterligare identifiera perspektiven undervisning om och genom problemlösning. Jag har utvecklat 

två analytiska frågor utifrån två av Taflins (2007) kriterier som har fungerat som vägledning i min 

analys. De analytiska frågorna jag utvecklat är följande:  

 Kan problemuppgiften lösas på flera olika sätt? 

Om problemet kan lösas på fler än ett sätt indikerar det både undervisning om och genom 

problemlösning. 

 Introducerar problemuppgiften till viktiga matematiska idéer?  

I den första analytiska frågan har jag återigen använt Lesters (1996) lösningsstrategier som 

ramverk när jag undersökt om uppgiften kan lösas på flera sätt.  

I den andra analytiska frågan har jag analyserat om problemlösningsuppgiften fungerar som 

introduktion till en ny matematisk idé eller metod. Om svaret är ja på denna fråga indikerar det 

undervisning genom problemlösning. 

 

3.2.4 Exempel på analys av uppgift 

Nedan följer ett exempel där vi återgår till uppgiften från Matematikboken 3A och samtliga 

frågeställningar besvaras för att förtydliga hur min läroboksanalys har gått till. 
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                                                                              (Matematikboken, Elevbok 3A, s. 128) 

 

 Har uppgiften en given lösning? 

Nej, eleven får ingen hjälp med att välja metod. Uppgiften är placerad på första sidan i kapitlet 

och eleven måste välja lämplig metod genom att bearbeta den information som ges. Därför är 

uppgiften en problemlösningsuppgift.  

 Går det att identifiera Polýas (1945) fjärde fas: 

Återblick – Nej, eleven uppmanas inte i uppgiften att göra en återblick på problemet och dess 

lösning.  

 Vilka lösningsstrategier kan problemuppgiften lösas med?  

Jag genomför en återblick i lärobokens tidigare moment och bedömer att följande av Lesters 

(1996) strategier rimligen används av en elev i årskurs 3 som följt bokens upplägg: använda en 

eller flera operationer, rita bilder, göra en lista, använda laborativa material eller modeller. 

 Var i läroboken är uppgiften placerad? 

Problemlösningsuppgiften är placerad som första uppgift i lärobokens fördjupningsdel.  

Eleven hänvisas till sidan 128 där uppgiften finns efter avslutat arbete på sidan 19.  

Uppgiften kommer med andra ord långt bak i läroboken men kan arbetas igenom tidigt och 

ligger först i fördjupningskapitlet, därför indikerar denna uppgift utefter denna frågeställning 

undervisning genom problemlösning.  

 Innehåller uppgiften samtliga av Polýas fyra faser? 

Svaret på frågan är nej, då jag återkopplat till den tidigare analytiska frågan om detta som visar att 

endast tre av fyra faser finns i uppgiften. 
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 Kan problemet lösas på flera olika sätt?  

Svaret på frågan är ja då jag återkopplat till tidigare analytiska fråga där jag bedömt rimliga 

strategier för att lösa problemet. Uppgiften indikerar på denna fråga undervisning genom och 

om problemlösning. 

 Introducerar problemlösningsuppgiften till viktiga matematiska idéer?  

Ja, eleven har innan denna uppgift övat på addition och subtraktion, men uppgiften kan fungera 

som introduktion till multiplikation och därför indikerar uppgiften på denna fråga undervisning 

genom problemlösning.  

Denna uppgiftsanalys visar att uppgiften präglas av perspektivet genom problemlösning.  

 

3.3 Reliabilitet, validitet, generaliserbarhet 

Karlsson (2007) skriver att reliabiliteten är av största vikt att diskutera vid kvantitativa studier.  

Författaren menar att analysverktyget som används vid analysen av data lägger grunden för om 

en studie är reliabel och leder till samma resultat om studien genomförs av ytterligare forskare. 

Dessutom stärker ett välutvecklat analysverktyg studiens validitet, vilket innebär att studien 

undersökt vad som avsetts att undersökas. (Karlsson, 2007).  

Vid utvecklandet av det analysverktyg som den här undersökningen vilar på har flertalet val och 

avgränsningar genomförts för att skapa god reliabilitet och validitet. Genom att definiera viktiga 

begrepp som exempelvis problemlösning kan utomstående lättare förstå bakgrunden till min 

analys. Under arbetets gång har tillfällen dykt upp då faktorer kring analysverktyget diskuterats 

och därefter har val gjorts för att öka resultatets validitet. Avgränsningar i kombination med 

analytiska frågor har fungerat som stöd för mig i min analys för att hålla mig till undersökningens 

syfte. Dessutom har studiens frågeställningar varit återkommande för att behålla fokus och röd 

tråd. För att öka reliabiliteten finns bildstöd i min datainsamlingsmetod där jag förklarar hur 

uppgifter analyseras utifrån mitt analysverktyg. Dessutom ges ett exempel på hur en uppgift kan 

analyseras i samtliga steg i mitt analysverktyg där kommentarer kring varför uppgiften analyseras 
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på detta vis styrker tydligheten. Tack vare detta kan mitt analysverktyg tillämpas av andra som vill 

analysera dessa böcker och leda till att de kommer fram till i stort sett samma resultat.  

Vad gäller generaliserbarheten, är resultatet i denna studie inte generaliserbart till några andra 

läroböcker. Resultatet är starkt isolerat inom studiens ramar och dess analysverktyg. Därför kan 

inte denna studies resultat generaliseras som sanning för alla läroböcker utan endast till de som 

ingått i studien på studiens villkor.  

 

3.4 Etiska överväganden 

Samhället behöver forskning för att kunskaper och metoder ska utvecklas och förbättras. 

Att bedriva forskning innebär att bidra till en utveckling som är gynnsam både på individnivå 

samt samhällsnivå. Vetenskapsrådet (2002) skriver att de råder krav på forskning men även på att 

den som bedriver forskning följer de etiska principer som framställts. En av de viktigaste delarna i 

den forskningsetik som Vetenskapsrådet utvecklat är att personer som deltar i forskning ska 

skyddas från skador och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002). Eftersom min läromedelasanalys 

inte involverat möten med människor utan baserats på läroböcker har det inte funnits några etiska 

dilemman att ta ställning till. Det har dock varit viktigt att min analys varit rättvis mot alla 

läroboksförfattare och genomförts opartiskt.  
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4. Resultat 

För att skapa tydlighet i min presentation av studiens resultat har tabeller eller stapeldiagram 

utvecklats för samtliga frågeställningar som genomsyrat arbetet. Varje frågeställning har skrivits 

som en underrubrik och därefter presenteras resultatet till frågeställningen. 

 

4.1 I vilken utsträckning behandlas problemlösning i läroböckerna? 

Tabell 1  
Procentuell andel uppgifter som är problemlösningsuppgifter i samtliga läroböcker 

Lärobok Utsträckning av problemlösning 

Hej! Matematik (14/651) =2,15 %   

Alfa: Lågstadiets matematik (25/554) =4,51 % 

Matematikboken (17/818) =2,08 % 

Nya Matematikboken (27/834) =3,24 % 

 

Resultatet i Tabell 1 visar att problemlösning, utifrån de avgränsningar och definitioner som 

genomförts i analysverktyget, sammantaget för samtliga läroböcker ligger på en låg procentuell 

andel av böckernas totala antal uppgifter. Det är av värde att diskutera de antal uppgifter som 

studiens läroböcker innehåller och dess relation till den procentuella fördelningen av 

problemlösningsuppgifter. Läroböckerna Hej! Matematik och Alfa: Lågstadiets matematik innehåller 

totalt ca 600st uppgifter medan Matematikboken och Nya Matematikboken innehåller uppemot 800st 

uppgifter. Att antalet sidor och uppgifter ökat i matematiska läroböcker lyfts fram av Johansson 

(2009). Författaren beskriver hur läroböcker utvecklats till att från början vara tunna häften till 

böcker som innehåller fler uppgifter, vilket är aktuellt för denna läromedelanalys. Hej! Matematik 

gavs ut av Liber år 1979 och är likt Johansson (2009) beskriver tunnare häften medan Alfa: 

Lågstadiets matematik, Matematikboken och Nya Matematikboken är tjockare böcker som innehåller 

fler uppgifter. Tabell 1 visar dessutom en intressant utveckling av problemlösningens roll i 

matematiken, då andelen problemlösningsuppgifter ökar från läroboken Hej! Matematik till Alfa: 

Lågstadiets matematik. Samtidigt visar tabellen att den procentuella andelen 

problemlösningsuppgifter sjunker i Matematikboken för att sedan öka i Nya Matematikboken. 
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Hej!
Matematik

Alfa:
Lågstadiets
matematik

Matematik
boken

Nya
Matematik

boken

Göra en lista 100,00 84,00 100,00 100,00

Rita bilder 100,00 80,00 82,35 100,00

Använda laborativt
material/modeller

85,71 84,00 100,00 33,33
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Resultatet visar genom dessa ökningar och sänkningar att problemlösningens roll i 

matematikundervisningen förändras över tid.  

 

4.2 Vilka strategier för matematisk problemlösning behandlas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 
Procentuell fördelning av lösningsstrategier. Figuren visar de lösningsstrategier framtagna av Lester (1996) som varit rimliga för att lösa 
problemlösningsuppgifterna  

 

Ovan presenteras den procentuella fördelningen av Lesters (1996) problemlösningsstrategier i 

samtliga läroböcker. För att förtydliga är endast de strategier som varit av relevans och rimlighet 

att elever i åk.3, som följt läroböckernas upplägg, använt för att lösa problemlösningsuppgifterna 

som analyserats. De strategier som inte presenteras i resultatet ovan har inte varit aktuella i 

analysen då läroböckerna inte innehållit uppgifter som kan lösas av dessa, och som är av relevans 

för matematikundervisning i de senare årskurserna. Jag har dessutom valt att inte presentera den 

lösningsstrategi som innebär att välja en eller flera operationer att arbeta med (Lester, 1996, s.88) i 

stapeldiagrammet. Detta val grundas i att en sådan lösningsmetod är en självklarhet för att 

överhuvudtaget kunna lösa ett problem. Stapeldiagrammet i Figur 2 visar att de lösningsstrategier 

som är användbara till att lösa problem för en elev i åk. 3, som följt läroböckernas upplägg är 
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följande: att göra en lista, rita bilder och använda laborativt material och/eller modeller.  

Att resultatet ser ut som det gör kan bero på att matematiken fortfarande är på en relativt konkret 

nivå under lågstadiet och att matematiken blir allt mer abstrakt i grundskolans senare stadier.  

Resultatet i Figur 2 visar att läroböckerna skiljer sig åt i den procentuella fördelningen av 

lösningsstrategierna. Gemensamt för läroböckerna Hej! Matematik, Matematikboken och Nya 

Matematikboken är att samtliga problemlösningsuppgifter går att lösa med lösningsstrategin att 

göra en lista. I läroboken Alfa: Lågstadiets matematik kan 84 % av problemlösningsuppgifterna 

lösas genom en lista och om vi läser av Figur 2 kan ett mönster identifieras i denna lärobok. 

Lösningsstrategierna går att använda i omkring 80 % av problemlösningsuppgifterna i Alfa: 

Lågstadiets matematik. Att rita bilder som lösningsstrategi är användbart i samtliga uppgifter i både 

Hej! Matematik och Nya matematikboken medan bilder fungerar som strategi i omkring 80 % av 

uppgifterna i läroböckerna Alfa: lågstadiets matematik och Matematikboken. Den tredje 

lösningsstrategin som varit aktuell är att använda laborativt material och/eller modeller. Om vi 

läser av Figur 2 kan vi se att Nya matematikboken skiljer sig från resten av läroböckerna, då 33 % av 

problemlösningsuppgifterna kan lösas med hjälp av laborativt material, medan resterande 

läroböckers uppgifter kan lösas med laborativt material i en betydligt högre utsträckning.  

Under analysen upptäcktes att de problemlösningsuppgifter som kan lösas genom laborativt 

material oftast handlar om att lösa problem där det räknas med pengar eller räknas med klockan.  

 

4.3 Vilka olika perspektiv på problemlösning kan identifieras i läroböckerna? 

Tabell 2.  

Tabellen visar den procentuella fördelningen av Polýas fjärde fas återblick, som går att identifieras i läroböckerna. Denna fas indikerar 

perspektiven matematikundervisning för- och genom problemlösning. 

Lärobok Utsträckning av fasen: återblick 

Hej! Matematik 7,14 % 

Alfa: Lågstadiets matematik 4,00 % 

Matematikboken 64,71 % 

Nya Matematikboken 48,15 % 

 

Ovan presenteras resultatet av i vilken utsträckning Polýas fjärde fas Återblick går att identifiera i 
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Hej!
Matematik

Alfa:
Lågstadiets
matematik

Matematik
boken

Nya
matematik

boken

För problemlösning 100,00 72,00 70,59 29,63

Om problemlösning 7,14 32,00 64,71 48,15

Genom problemlösning 0,00 0,00 29,41 70,37
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samtliga läroböcker, vilket dessutom finns inräknat i resultatet som presenteras i Figur 3, se sida 

37. Under analysen upptäcktes att Polýas tre faser finns i samma utsträckning i läroböckerna men 

att den fjärde fasen Återblick skiljer böckerna åt. Om vi läser av tabell 2 ser vi att 

problemlösningsuppgifterna i Alfa: Lågstadiets matematik behandlar återblick i lägst utsträckning av 

samtliga läroböcker. Resultatet från Alfa: Lågstadiets matematik kan förvåna eftersom Polýas faser 

(1945) uppmärksammas i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen 1980) och dess kommentarsmaterial 

(Skolöverstyrelsen, 1982). Hej! Matematik har i tabell 2 en högre procentuell andel återblick av 

problemlösningsuppgifterna, vilket också kan vara ett förvånande resultat med tanke på 

mängdlärans centrala roll i matematiken under 70-talet (Lundin, 2010). Tabell 2 visar däremot en 

drastisk förändring vid utvecklandet av Matematikboken, då andelen återblick ökar till att finnas i 

över 60 % av problemlösningsuppgifterna. Ökandet av återblick bland 

problemlösningsuppgifterna i Matematikboken kan vara en följd av utvecklingen av 

matematikämnet som ägde rum under 90-talet. Under denna utveckling förändrades fokus i 

matematiken från att kunna räkna specifika operationer, till att allt mer kritiskt granska 

problemuppgifter och dess lösningar (Skolverket, 1997).  

I takt med utvecklingen från Matematikboken till Nya Matematikboken sjunker den procentuella 

andelen återblick i problemlösningsuppgifterna till att finnas i omkring hälften av uppgifterna. En 

sådan utveckling kan bero på att läroboken ger plats till nya delar och teman inom 

matematikämnet.  
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Figur 3 
Procentuell fördelning av perspektiv på problemlösning. Figuren visar i vilken utsträckning perspektiven undervisning för, om och genom 
problemlösning som går att identifieras i läroböckerna 

 

Stapeldiagrammet i Figur 3 visar resultatet över den procentuella fördelningen mellan de tre 

perspektiven på problemlösning som går att identifieras i böckerna. Resultatet visar en intressant 

utveckling där det tydligt går att se hur perspektivet på problemlösning förändras över tid. 

I läroboken Hej! Matematik är perspektivet undervisning för problemlösning starkt genomgående 

medan perspektivet om problemlösning ligger på en låg procentuell andel, och perspektivet genom 

problemlösning är oidentifierbart i läroboken. Däremot visar Figur 3 att den procentuella andelen 

av perspektivet för problemlösning sjunker i takt med att de senare läroböckerna utges. Detta kan 

bero på den förändrade synen på matematik som växer fram i takt med forskning och införandet 

av nya läroplaner. I läroboken Alfa: Lågstadiets matematik är perspektivet undervisning om 

problemlösning identifierbart i 32 % av problemlösningsuppgifterna, vilket kan bero på att 

problemlösning uppmärksammas och diskuteras på ett nytt sätt i Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 

1980). Däremot är perspektivet för problemlösning fortfarande det perspektiv som finns till störst 

del i lärobokens problemlösningsuppgifter och fortsätter vara det vanligaste perspektivet även i 

Matematikboken. Men i Figur 3 går även att läsa att perspektivet om problemlösning ökat till att 

finnas i 64 % av problemlösningsuppgifterna i Matematikboken och att det tredje perspektivet, 

undervisning genom problemlösning, tar plats i 29 % av uppgifterna. Dessutom, om vi läser av 

resultatet från problemlösningsuppgifterna i Nya matematikboken har procentenheterna mellan 

perspektiven förändrats som mest. I denna lärobok är det perspektivet genom problemlösning som 

har högst procentuell fördelning och perspektivet för problemlösning har sjunkit till att finnas i ca 

29 % av uppgifterna. Perspektivet om problemlösning har också sjunkit i procent men är ändå 

identifierbart i större utsträckning än perspektivet för problemlösning, då detta perspektiv går att 

finna i ca 48 % av uppgifterna.  
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5. Diskussion 

Syftet med denna läroboksanalys var att undersöka i vilken utsträckning några utvalda läroböcker 

utgivna av förlaget Liber, behandlar problemlösning samt undersöka karaktären av dess 

problemlösningsuppgifter. Uppgifterna som denna analys behandlat har analyserats utifrån första 

fasen av de faser som Henningsen och Stein (1997) framställt, se figur 1. Dessa faser illustrerar en 

uppgifts process från att presenteras i läroboken till att leda till ett lärande hos eleven. Den första 

fasen är alltså hur en uppgift är presenterad i läroboken och är då kopplat till läroboksförfattarens 

tanke bakom uppgiften (Henningsen & Stein, 1997). Dessutom var syftet med analysen att 

identifiera olika perspektiv på problemlösning i läroböckerna.  

I detta kapitel diskuterar jag studiens metod och resultat. Jag återkopplar till tidigare forskning 

och undersöker likheter och skillnader mellan studiens resultat och tidigare forsknings resultat. 

Kapitlet avslutas med en slutsats av studien. 

 

5.1 Metoddiskussion  

Vid valet av läroboksanalys som metod för denna studie, var syftet till en början att analysera fyra 

upplagor av samma lärobok kopplade till läroplanen från 1969 fram till dagens läroplan Lgr11. 

Dessvärre uppstod tidigt svårigheter att hitta en lärobok som sträckte sig så långt bak i tiden. Ett 

nytt beslut angående urval fick tas, och därför har denna analys behandlat några av de läroböcker 

som getts ut av förlaget Liber mellan åren 1979- 2012. Att använda läroboksanalys som metod 

behöver inte innebära just de svårigheter som jag upplevde vid sökandet efter läroböcker.  

Den faktor som skapade problemen för mig i sökandet, var just valet att genomföra analysen med 

ett historiskt perspektiv. Om jag istället hade valt att analysera läroböcker som används i dagens 

matematikundervisning hade jag enklare fått tag i böcker och dessutom haft ett bredare utbud att 

välja mellan. Faktum är att jag ställde mig frågan om det historiska perspektivet var värt att hålla 

fast vid eller om jag skulle släppa på perspektivet och istället analysera dagsaktuella böcker. 

Men i min mening är det historiska perspektivet värdefullt för denna studie. Skolan är en dyna-

misk verksamhet som ständigt är i utveckling och förändring och att studera hur matematikun-

dervisningen sett ut bakåt i tiden kan skapa en klarare förståelse för varför matematikundervis-



 

                                                                 

                                                                    40 

 

ningen ser ut som den gör idag och även vilken typ av utveckling och förändring som väntar den. 

En annan följd av valet att analysera läroböcker från förr är att metoden intervju föll bort. 

Möjligheten att intervjua elever för att se vilken typ av lärande som läroböckerna kan leda till, 

reducerades av det historiska perspektivet. Däremot förklaras detta tydligt i min metoddel och att 

analysen fokuserat på att endast betrakta problemlösningsuppgifterna så som de presenteras i 

läroböckerna. Läroboken ger en autentisk representativitet som jämförelsevis intervju med elever 

som gick i årskurs 3 under dessa år själva inte kan återge exakt. Att välja läroboksanalys som me-

tod innebär i sin tur framställning av ett analysverktyg. Utvecklandet av det analysverktyg som 

denna studie vilar på tog lång tid och innebar mycket diskussion och reflektion. Intressant att 

lyfta fram i denna diskussion är de läroboksanalyser som tidigare genomförts där andra definit-

ioner på problemlösning och avgränsningar gjorts. Dessa analyser har tolkat uppgifter på ett an-

nat sätt än i denna analys. En uppgift som tolkas som problemlösning i mitt analysverktyg kan 

tolkas som en rutinuppgift i en annan studies analysverktyg. Detta visar hur olika analysverktyg 

styr mot olika resultat beroende på vilka avgränsningar och definitioner som genomförs. Flertalet 

justeringar genomfördes vid skapandet av analysverktyget då nya insikter kom fram vid prövandet 

av verktyget. Analysverktyget innehåller definition av begreppet problemlösning och bildstöd 

som tydligt visar exempel på hur jag tolkat uppgifter från några av de läroböcker som analysen 

behandlar. Jag har även utvecklat analytiska frågor för att skapa tydlighet och redovisat exempel 

på hur en uppgift analyserats utifrån analysverktyget. Dessa justeringar har i sin tur gjort att ana-

lysverktygets validitet och reliabilitet ökat samt gjort mig säkrare vid användandet av verktyget. 

  

5.2 Resultatdiskussion 

5.2.1 I vilken utsträckning behandlas problemlösning i läroböckerna? 

Resultatet i Tabell 1 (s. 36) visar att den procentuella andelen problemlösningsuppgifter inte skil-

jer sig markant mellan läroböckerna i denna studie, vilket kan bero på de avgränsningar som styrt 

analysverktyget. Definitionen av problemlösning som använts i analysen, vilket är att problemlös-

ning är en uppgift som inte har en given lösning för eleven, lyfts fram av flertalet studier och 

forskare (Polýa, 1945; Mouwitz, 2007; Taflin, 2007; Bergman Ärlebäck, 2013). Men resultatet 
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visar trots allt en ökning av den procentuella andelen problemlösningsuppgifter vid utgivningen 

av läroboken Alfa: Lågstadiets matematik. Förklaringen till denna ökning av problemlösning kan 

vara den ökade uppmärksamheten och diskussionen kring problemlösning som pågick under 

införandet av Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980). 

Johansson (2009) har översatt en definition av läroboken som Stray (refererad till i Johansson, 

2009) skrivit, vilket är följande: ”En lärobok är en bok som är designad med syfte att tillhanda-

hålla en bestämd pedagogisk version av ett kunskapsområde.” (Johansson, 2009, s. 59). 

Vad som anses vara en pedagogisk version av kunskap tolkas enligt mig i samtliga läroböcker 

utgöras till stor del av procedurkunskap, vilket visas av resultatet att läroböckerna har en låg andel 

uppgifter utan givna lösningar. Skolinspektionen (2009) kritiserar faktumet att läroböcker inte 

innehåller mer rika problem där eleverna måste testa sig fram för att hitta lösningar (Skolinspekt-

ionen, 2009). Taflin (2007) skriver bland de kriterierna för rika problem att uppgifterna ska initi-

era till att eleverna diskuterar olika lösningar samt bygga broar (Taflin, 2007). Även Mouwitz 

(2007) skriver att matematik enkelt kan glömmas bort av eleverna om de endast arbetar framåt 

utan reflektion (Mouwitz).  Med avstamp i vad Taflin (2007) skriver angående rika problem samt 

vad Skolinspektionen (2009) och Mouwitz (2007) belyser angående bristen på problemlösning, 

kan kopplingar dras till denna studies resultat. Tankar som växer fram är vilket lärande dessa lär-

oböcker kan leda till och hur mycket av den inlärda matematiken eleverna minns och kan an-

vända. Att kunna använda matematiken är trots allt ett gemensamt syfte av matematikundervis-

ningen i samtliga läroplaner (Skolöverstyrelsen, 1969a; Skolöverstyrelsen, 1980a; Skolverket, 1994; 

Skolverket, 2011a). Även Lester och Lambdin (2007) problematiserar att läroböcker i USA inne-

håller mestadels uppgifter som endast stimulerar elevens procedurförmåga. Författarna menar att 

syftet med matematikundervisningen genom detta blir att snabbt lösa uppgifter och eleverna ut-

nyttjar gärna facit eller läraren för att hitta lämpliga lösningar och rätt svar (Lester och Lambdin, 

2007). Vad som upptäcktes i denna undersökning är att läroboken Hej! Matematik har i slutet ett 

facit till uppgifter i boken, till skillnad från Alfa: Matematik för lågstadiet, Matematikboken och Nya 

Matematikboken som har ett separat facithäfte. Detta kan tolkas som att Hej! Matematik än mer 

utgörs av perspektivet för problemlösning och att eleverna enskilt arbetar sig igenom procedur-

uppgifter. Detta kan även kopplas till vad Lundin (2010) förklarar som ett resultat av politikens 

påverkan på skolverksamheten. Under 70-talet fick skolan påbud från politiken att undervisa i 

större klasser (Lundin, 2010), vilket kan vara en påverkansfaktor till det stora antal procedurupp-
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gifter samt facit i läroboken Hej! Matematik. Det kan tolkas som att eleverna fick arbeta mestadels 

självständigt och även själva rättade sina svar genom arbetets gång. 

 

5.2.2 Vilka strategier för matematisk problemlösning behandlas? 

Vid analysen av de strategier som rimligen kan användas av en elev i årskurs 3, som följt 

lärobokens upplägg, för att lösa problemlösningsuppgifter föll många av de strategier som Lester 

(1996) lyfter fram som användbara bort (Lester, 1996). I analysen undersöktes 

problemlösningsuppgifterna i relation till de uppgifter och innehåll som läroboken behandlat 

innan den aktuella problemlösningsuppgiften. Cai (2003) skriver att de strategier som elever 

använder vid problemlösning är en direkt återspegling på den undervisning de mött (Cai, 2003), 

vilket är aktuellt att lyfta fram kring detta resultat. De strategier som varit rimliga i samtliga 

böcker är att rita bilder, göra en lista samt använda laborativt material eller modeller (Lester, 

1996). En förklaring till varför endast tre av Lesters (1996) lösningsstrategier varit aktuella i 

analysen kan bero på att matematiken i årskurs 3 fortfarande befinner sig på en konkretare nivå 

och eleverna använder konkreta lösningsstrategier. Att använda en ekvation som lösningsstrategi 

eller att identifiera liknande men enklare problem att lösa innan det aktuella problemet, kan kräva 

en djupare matematisk förståelse som elever i årskurs 3 troligen inte är mogna för ännu. Däremot 

ska inte elever begränsas i lärandet och lärarens förväntningar på eleverna har stor inverkan på 

vilka kunskaper eleverna utvecklar, vilket går i linje med vad Sidenvall (2015) skriver om 

kopplingen mellan matematikundervisningen och den specifika kunskap som utvecklas hos 

eleverna. Elevers lärande görs möjlig av den undervisning de ges, så varför begränsa eleverna? 

Det är intressant att läsa resultatet av den utsträckning Polýas (1945) faser varit identifierbara i 

läroböckerna, se Figur 2, vilket beskrivs av Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 2000) som 

undervisning av hur problemlösning fungerar och vilka operationer problemlösning innebär. 

Wyndhamn lyfter fram Polýas faser som centralt för perspektivet undervisning om 

problemlösning och förklarar att undervisning av dessa faser behandlar hur 

problemlösningsprocessen kan fungera (Riesbeck, 2000). De tre första faserna finns i samtliga 

problemlösningsuppgifter, men vad som skiljer läroböckerna åt är den procentuella andel av 

uppgifterna som innehåller Polýas fjärde fas. Likheter med detta resultat kan dras till den studie 
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som Fan och Zhu (2007) genomförde med syftet att identifiera Polýas (1945) fyra faser bland 

uppgifter i läroböcker från Singapore, Kina och USA.  Fan och Zhu (2007) upptäckte att Polýas 

fjärde fas, återblick, tilldelades lite utrymme i läroböckerna i Singapore, trots att kursplanen för 

matematik i Singapore underströk elevens metakognitiva förmåga, som en av de viktigaste 

förmågorna för problemlösning (Fan och Zhu, 2007). Denna undersöknings resultat visar likt 

Fan och Zhu (2007) att den fjärde fasen, återblick, finns i låg utsträckning i läroböckerna. Om vi 

läser av Figur 2, kan vi se att problemlösningsuppgifterna i läroböckerna Hej! Matematik och Alfa: 

Lågstadiets matematik behandlar återblick i låg utsträckning medan Matematikboken och Nya 

Matematikboken behandlar fasen återblick i ca hälften av problemlösningsuppgifterna. Gemensamt 

för läroböckerna är att de alla behandlar de tre första faserna, vilka handlar om att förstå 

problemet, utforma en plan och genomföra planen (Polýa, 1945). Detta tolkar jag som att 

läroböckerna till stor del är utformade på så sätt att eleven arbetar sig framåt och inte stannar upp 

och reflekterar kring matematiken.  

I Lgr 80 omnämns återblick (Skolöverstyrelsen, 1980) och kommenteras även av 

Skolöverstyrelsen i det kommentarmaterial som kompletterar kursplanen för matematik.  

Polýas faser beskrivs i kommentarsmaterialet som en strategi för problemlösning som 

undervisningen ska behandla (Skolöverstyrelsen, 1982), vilket går att direkt koppla till 

perspektivet om problemlösning (Riesbeck, 2000). Likaså är återblick omnämnt i 

kommentarsmaterialet för Lpo 94 där förmågan att tolka, reflektera och kritiskt granska problem 

beskrivs som centralt för matematiklärandet (Skolverket, 1997). Lgr 11 förklarar likt de två 

tidigare läroplanerna vikten av att eleverna får kommunicera matematik samt granska och 

utvärdera lösningar (Skolverket, 2011b). Det är intressant att återblickar inte förekommer mer i 

läroböckernas problemlösningsuppgifter trots att detta arbetssätt beskrivs i både Lgr 80, Lpo 94 

och Lgr11 och dessutom lyfts fram av Skolverket (2003) som positiva faktorer för det livslånga 

lärandet. Eleverna kan genom matematiska samtal känna meningsfullhet i 

matematikundervisningen (Skolverket, 2003). Även Holgersson (2015) skriver om hur de 

matematiska förmågor som beskrivs i Lgr 11, naturligt kan utvecklas genom att eleven för 

matematiska samtal (Holgersson, 2015). Även om andelen återblick i problemlösningsuppgifterna 

i Matematikboken och Nya Matematikboken inte ligger på 100 %, kan ändå slutsatsen dras att denna 

fas fått större utrymme i dessa två läroböcker. Dessutom finns ingen riktlinje för hur stor andel 
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av läroböckernas problemlösningsuppgifter ska innehålla olika former av återblickar.  Men en 

förklaring till dess ökade utrymme i de senare läroböckerna kan bland annat vara resultatet av den 

granskning som belyser avsaknaden i undervisningen av att diskutera problemlösning och 

reflektera kring lösningar (Skolverket, 2003) och forskning som belyser det moderna perspektivet 

på problemlösning (Lester & Lambdin, 2007).  

 

5.2.3 Vilka olika perspektiv på problemlösning kan identifieras i läroböckerna? 

Resultatet i Figur 4 visar en utveckling av hur synen på problemlösning förändrats genom åren 

och denna förändring kan förstås genom att läsa de läroplaner som studien berör. Vid 

utvecklandet av Lgr 69 skriver Johansson (2003) att vetenskapen tog plats och reformerade 

matematiken och dess läroböcker (Johansson, 2003). Även Lundin (2008) beskriver denna tid 

som vetenskapens intåg i matematikklassrummet och förklarar hur ”den nya matematiken växte 

fram” (Lundin, 2008). I läroboken Hej! Matematik som gavs ut år 1979, går att starkt identifiera 

”den nya matematiken”. Mängdlära beskrivs av Lundin (2008) som det mest centrala lärandet i 

”den nya matematiken” (Lundin, 2008), vilket uppgifterna i läroboken Hej! Matematik till 

majoriteten behandlar. Eftersom mängdläran var ett så pass starkt tema i läroböckerna under 70-

talet, kan problemlösningen fått lämna plats åt uppgifter som behandlade just mängdlära och 

därav den låga procentandelen av problemlösningsuppgifter. Vidare skriver Lundin (2010) att 

läroböckerna under denna tid utformades så att eleverna arbetade enskilt med uppgifter som 

övade elevernas procedurförmåga (Lundin, 2010), vilket går att se kopplingar till i resultatet för 

de perspektiv som identifierats i läroboken Hej! Matematik. Wyndhamn (refererad till i Riesbeck, 

2000) skriver om perspektivet för problemlösning och förklarar detta som undervisning av 

procedurer som sedan ska användas som verktyg vid problemlösning, vilket är ett senare moment 

i matematiken (Riesbeck, 2000).  

Detta perspektiv är genomgående i Hej! Matematik, vilket går att läsa av i Figur 4. Det är intressant 

att se hur mängdläran fått ta plats i Hej! Matematik och att problemlösning, enligt min tolkning, 

fått ge vika för detta. Däremot är inte ”den nya matematiken” lika genomslående i läroplanen, 

som förespråkar praktisk användbar matematik med problemlösning som utgår från elevernas 

erfarenheter (Skolöverstyrelsen, 1969a). Däremot är ”den nya matematiken” starkt rotad i det 

supplement till kursplanen i matematik som Skolöverstyrelsen gett ut (Skolöverstyrelsen, 1969b). 
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En förklaring till varför läroplanen och supplementet skiljer sig kring problemlösning och 

mängdlära kan inte upptäckas vid inläsning av dessa dokument och det gör mig som läsare 

fundersam. Kan det vara så att ”den nya matematiken” nästlats in i supplementet och i 

läroböckerna för att styra lärarna mot att undervisa detta? Mina tankar går även till hur lärarna 

som undervisade matematik under Lgr 69 upplevde kopplingen mellan kursplanen och dess 

supplement.  

Problemlösning diskuterades på ett nytt sätt när Lgr 80 utvecklades, vilket förklaras av Lundin 

(2010) som tiden då problemlösning fick en större roll i matematikundervisningen (Lundin, 

2010). Genom att läsa tabell 1 kan däremot ingen drastisk skillnad mellan antalet 

problemlösningsuppgifter i boken Hej! Matematik och Alfa: Lågstadiets matematik identifieras. 

Förklaring till detta kan återkopplas till det som diskuterats angående författarens syn på 

problemlösning och min definition av problemlösning. Däremot kan vi i Figur 4 se att 

perspektivet undervisning om problemlösning har en större procentuell andel i Alfa: Lågstadiets 

matematik. Detta kan vara en följd av att Polýas (1945) faser beskrivs i kommentarsmaterialet som 

en strategi för problemlösning som undervisningen ska behandla (Skolöverstyrelsen, 1982), vilket 

går att direkt koppla till perspektivet om problemlösning (Riesbeck, 2000).  

Undervisning genom problemlösning går att först identifiera i kursplanen för matematik i Lpo 94 

där problemlösning bland annat beskrivs som ett hjälpmedel för att utveckla nya 

matematikkunskaper (Skolverket, 1997). Matematikboken innehåller däremot inte någon hög grad 

av problemlösningsuppgifter kopplade till detta perspektiv, vilket går att återkoppla till 

Johanssons (2003) resonemang angående lärobokens relation till kursplanen. En lärobok har inte 

automatiskt en stark koppling till kursplanen, vilket läraren som använder läroboken måste vara 

medveten om (Johansson, 2003). När Lgr 11 framställdes togs hänsyn till Skolinspektionens 

(2009) granskning som visade att kursplanen i matematik var svår att tolka och att elever arbetade 

mestadels enskilt i läroboken (Skolinspektionen, 2009). Problemlösning utvecklades till att bli 

både en förmåga men även ett kunskapskrav där eleven bland annat ska kunna kommunicera 

matematik och granska lösningar (Skolverket, 2011b). Det är svårt att se denna utveckling genom 

tabell 1, där andelen problemlösning i läroböckerna presenteras. Detta resultat är intressant då 

Lgr 11 förklarar problemlösning som uppgifter där eleven själv testar rimliga lösningar 

(Skolverket, 2011a). Mina tankar går till att Nya Matematikboken, med avstamp i kursplanen för 
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matematik i Lgr 11, skulle ha en högre procentuell andel av problemlösning. Men om vi läser 

resultatet av den utsträckning perspektivet genom problemlösning går att finna i läroböckerna, kan 

en utveckling identifieras. Här kan en motsättning till det Johansson (2003) diskuterat angående 

lärobokens koppling till kursplanen, upptäckas. Johansson (2003) uppmärksammar det faktum att 

en ny upplaga av en lärobok inte nödvändigtvis har en stark koppling till kursplanen och behöver 

heller inte innebära en ny form av undervisning (Johansson, 2003). Men om vi läser av 

stapeldiagrammet på Figur 4 innehåller Nya Matematikboken, som är skriven efter att Lgr 11 

kommit i bruk, störst procentuell andel av perspektivet genom problemlösning. Detta kan vara ett 

resultat av att Lgr 11 även beskriver problemlösning som ett sätt att utveckla nya matematiska 

kunskaper genom (Skolverket, 2011a). Perspektivet genom problemlösning förespråkas av Lester 

och Lambdin (2007) som likt Lgr 11 (Skolverket, 2011a) diskuterar de möjligheter som 

undervisning genom problemlösning kan innebära. Perspektivet beskrivs som det moderna sättet 

att undervisa matematik på och att eleverna genom detta utvecklar en djupare förståelse av den 

inlärda matematiken (Lester & Lambdin, 2007). Däremot förklarar Cai (2003) att det behövs mer 

forskning om undervisning genom problemlösning, men att det finns ett ökat empiriskt stöd för 

att denna form av undervisning är gynnsam för elevernas lärande (Cai, 2003). Trots detta kan 

resultatet visa att även om mer forskning kring perspektivet efterfrågas har denna form av 

undervisning nått läroböckerna och på så vis beprövas i praktiken.  

 

5.2.4 Slutsats  

Följaktligen blir svaren på mina frågeställningar att problemlösningens roll skiljer sig i studiens 

läroböcker och dess kopplingar till läroplanen likaså. Genom denna läromedelanalys resultat går 

att konstatera att förlaget Liber har tagit hänsyn till den forskning som påverkat synen på 

matematik och gett ut läroböcker som på olika sätt följt utvecklandet av matematikämnet. 

Läroböckerna utgör olika stor andel problemlösningsuppgifter utifrån analysverktygets definition. 

Läroböckerna innehåller lika stor andel av Polýas (1945) tre första faser, men skiljer sig åt vid 

andelen uppgifter som behandlar fjärde fasen: återblick Detta kan tolkas som att läroböckerna 

fortfarande utgörs av uppgifter som utvecklar elevernas procedurförmåga.  

Av de strategier som Lester (1996) presenterar, är endast tre av dessa rimliga strategier för att lösa 

problemuppgifterna i samtliga läroböcker.  Procedurförmåga och perspektivet undervisning för 
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problemlösning är ett genomgående innehåll i läroböckerna medan perspektivet undervisning 

genom problemlösning har en högre procentuell andel i analysens senaste lärobok. Resultatet visar 

även att läroböckerna inte är så starkt kopplade till den problemlösning som beskrivs i aktuella 

kursplanen, vilket gemen man kan anses vara en självklarhet. Läroböcker kan även ses som en 

produkt framställt av författarna och det är därför viktigt att läraren förstår ansvaret i att välja bra 

läromedel.  Läraren bör ställa sig frågan vilken kunskap läroplanen beskriver och om, samt i 

vilken utsträckning läromedlet kan erbjuda eleven detta lärande.  

 

5.3 Fortsatt forskning 

För att förstå det perspektiv på problemlösning som läroböckerna behandlar samt få en tydligare 

bild av tanken bakom varje lärobok, krävs en djupare analys av läroböckerna.  

Nedan följer olika tips på hur en sådan djupare analys kan genomföras: 

 Studera läroböckernas lärarhandledning för att undersöka på vilket sätt läraren handleds 

att undervisa problemlösning med böckerna.  

 Studera utsträckningen av problemlösning i läromedlen som är avsedda för årskurs 1 till 

årskurs 3 samt läromedlens extramaterial, för att se om en progression av problemlösning 

går att identifiera.  
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