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Abstract 

The purpose of  this study is to examine problem solving in teaching materials. Problem solving 

should, according to Lgr 11, have a central role in the teaching of  mathematics. In a teaching that 

is dominated by textbooks it is important that the textbook give students the possibility to 

continuously develop their problem solving skills. This study investigates the extent to which 

teaching material address problem solving and if  our textbooks challenge students to perform rich 

problems. In order to fulfill this purpose, the textbooks have been analyzed based on Eva Taflin's 

model for defining problems and rich problems.  

The textbooks used in the study are textbooks from primary school, which continuously work with 

problem solving and are based on Lgr 11.  

The data collection method chosen was a quantitative content analysis. It showed that teaching 

materials more or less address problem solving. The study also shows that it is difficult for the 

teaching materials to fulfill certain requirements needed for a problem to be classified as a rich 

problem.  
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie är att undersöka problemlösning i läromedel. Problemlösning ska enligt 

Lgr 11 ha en central roll i matematikundervisningen. I en läromedelsdominerande undervisning är 

det viktigt att våra läromedel ger elever möjlighet att kontinuerligt utveckla sin problemlösnings-

förmåga.  

Denna studie undersöker i vilken omfattning läromedel behandlar problemlösning samt om våra 

läromedel utmanar elever att utföra rika problem. För att uppfylla syftet har läromedlen analyserat 

utifrån Eva Taflins modell för att definiera problem och rika problem. Läromedlen som används i 

studien är läromedel från årskurs 1–3 som uttrycker att de arbetar kontinuerligt med problem-

lösning och utifrån Lgr 11.   

Den valda datainsamlingsmetoden blev en kvantitativ innehållsanalys där det framgick att läromedel 

från Matematik eldorado, Favorit matematik samt Koll på matematik i olika utsträckning behandlar 

problemlösning. Studien visar även att det är svårt för läromedlen att uppfylla vissa krav som 

behövs för att det ska klassas som ett rikt problem. 

Nyckelord 

Problemlösning, läromedel, innehållsanalys, rika problem, lågstadiet 
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1 Introduktion  

Matematik är en verksamhet som ger människor förutsättningar att utveckla sin reflekterande, 

kreativa och problemlösande aktivitet kopplat till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala 

utvecklingen. Matematiken ger människor kunskaper och förutsättningar att fatta välgrundade 

beslut i vardagslivets många situationer (Skolverket, 2017).  

Problemlösningsaktiviteten är viktig för att elever ska kunna lösa problem i både 

matematikundervisningen och i vardagslivet. När eleverna engagerar sig i problemlösning får de 

möjlighet att utveckla flyt, flexibilitet och nyfikenhet i sitt matematiska tänkande (Schoenfeld, 1985, 

1992; Silver, 1997). I vilken situation elever behöver använda problemlösning är, enligt forskare, 

individuellt då ett problem skiljer sig beroende på personens tidigare erfarenheter och kunskap. 

(Bell, Burkhardt, Crust, Pead, & Swan, 2006; Kilpatrick, Swafford, & Findell, 2001; Lester, 1996; 

Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). Ett matematiskt problem är alltså en uppgift där metoden för att 

komma fram till ett svar inte är känd för eleven på förhand. För att komma fram till ett svar behöver 

eleven prova sig fram och undersöka vilken metod som passar bäst för uppgiften (Schoenfeld, 

1992; Silver, 1985; Taflin, 2007).  

I kursplanen för matematik kan vi finna problemlösning i både syftet, det centrala innehållet och i 

kunskapskraven. En av förmågorna i matematiken rör specifikt problemlösning. 

Elever ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (Skolverket, 2017, s. 57). 

Matematiska problem ska vara en central del av matematikundervisningen för att ge elever 

möjlighet att träna sin problemlösningsförmåga och sitt matematiska resonemang (Skolverket, 

2013a). Ahlström (1996) menar att det är ett effektivt sätt att stimulera elevernas intressen och 

tänkande. Taflin (2007) hävdar även att matematiken tappar sin udd och mening om inte elever får 

tillgång till matematiska problem som en central plats i sin undervisning. Hon menar att 

undervisningen i problemlösning ska utveckla eleverna i att upptäcka, utvidga och fördjupa sina 

matematiska kunskaper.  Detta menar hon utvecklas genom att elever får möta rika problem i 

undervisningen. Ett rikt problem är en problemlösningsuppgift där elever bland annat får utveckla 
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matematiska idéer, matematiska diskussioner i användandet av olika lösningsstrategier och 

representationsformer samt formulera nya problem.  

Begreppet läromedel har ingen fastställd definition men kan beskrivas som ”resurser för lärande”. 

Läromedelsbegreppet innefattar en stor mängd av olika medier och texter som kan vara bland annat 

i bokform, digitala verktyg, tidningar och tv (Skolverket, 2015c). Läroboken och dess 

lärarhandledning blir ofta det som styr innehållet i undervisningen då även genomgångarna på 

tavlan sker utifrån lärarhandledningen. Bara för att ett läromedel utger sig att vara anpassat till 

kursplanen behöver det inte betyda att det täcker allt (Skolverket, 2015). 

I PISA-undersökningen 2015 visade det sig att elever i Sverige presterat bättre i matematik. PISA-

undersökningen visade att elever som inte nått upp till nivå två hade ökat 2015 från 17 till 27 

procent. Nivå två är basnivån för matematiskt kunnande, där eleven ska kunna använda 

grundläggande algoritmer, formler och procedurer samt tolka och föra enkla resonemang. Däremot 

visar PISA-undersökningen att elever presterat sämre i nivå 5 med 2 procentenheter (Skolverket, 

2016). Det gjordes en granskning av matematikundervisningen 2009 på grund av att elever presterat 

sämre under 2000-talets början. Skolinspektionen kom fram till att matematiken hade den mest 

läromedelstyrda undervisningen: 90 % av undervisningen visades vara läromedelstyrd och endast 

9–14 procent av undervisningen var relaterad till aktiviteter i arbetet med kompetenser och 

förmågor. Granskningen visade att elever erbjöds minimalt med möjligheter till att utveckla sin 

problemlösnings- och resonemangsförmåga (Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2013b). Sidenvall 

(2015) menar att matematikundervisningen har en överbetoning av procedur- och utantillinlärning. 

Eleverna blir effektiva i utantillinlärningen, men mindre effektiva när de ställs inför ett problem där 

lösningsmetoden inte står angivet. Vilket skulle kunna vara en bidragande orsak till att elever 

presterar sämre i problemlösning.  

Som tidigare nämnts är matematikundervisningen det mest läromedelsstyrda ämnet. En av våra 

förmågor handlar specifikt om problemlösning och forskare kan inte nog betona 

problemlösningsaktivitetens betydelse för elevens lärande och matematiska tänkande. I en 

läromedelsstyrd undervisning borde det alltså vara viktig att våra läromedel kontinuerligt arbetar 

med problemlösning. Och om de gör det på vilket sätt lyfter de problemlösningen i elevboken 

och/eller lärarhandledningen? 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur läromedel för årskurs 1–3, som utger sig specifikt 

innehålla problemlösning, behandlar problemlösning.  

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

• I vilken omfattning finner man problemlösning i läromedlen? Specifikt undersöks i vilken 

grad rika problem förekommer i läromedlen.    
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2 Bakgrund: Forsknings- och litteraturgenomgång 

I denna del presenteras forskning och litteratur om problemlösning i matematikundervisningen. 

Vidare beskrivs vad som menas med läromedel och dess roll i undervisningen.  

2.1 Vad är problemlösning? 

Att lösa ett matematiskt problem är enligt många forskare en individuell process där 

problemlösaren möts av en utmaning för att hitta lösningen (Bell m.fl., 2006; Kilpatrick m.fl., 2001; 

Lester, 1996; Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). Kilpatrick (1985) beskriver problemlösning som en 

situation där ett mål ska uppnås och vägen fram till målet är blockerat. Hans definition liknar Bell 

m.fl. (2006) som också beskriver att en problemlösningsuppgift ska ha en karaktär som eleven inte 

är bekant med och där eleven ställs inför att fatta flera beslut om hur den ska gå tillväga för att 

komma fram till ett svar. Lester och Lambdin (2006) hävdar att en bra problemlösare har utvecklat 

en gedigen förståelse för vad problemlösning är och har flera strategier för att lösa dem. För att 

skapa en sådan förståelse är det viktigt att de matematiska uppgifterna som en elev möter i 

undervisningen faktiskt leder till en problemlösningsprocess, dvs. att uppgifterna både är 

utmanande och tillgängliga för eleverna.  

Pólya (1990) menar att problemlösning sker genom att härma. Han jämför problemlösning med 

simning och menar att problemlösning handlar om praktiska färdigheter. Hans synsätt förutsätter 

att läraren ger eleverna rätt förutsättningar för att imitera och praktisera problemlösning för att de 

ska kunna utveckla sin problemlösningsförmåga. 

Taflin (2007) definierar de centrala delarna i problemlösning och kommer fram till en definition 

och formulering av hur ett problem blir ett rikt problem. Hon menar att ett rikt problem ger elever 

möjlighet att öka sin matematiska medvetenhet genom att de får upptäcka, använda, stegvis utvidga 

och fördjupa sina matematiska kunskaper.  

2.2 Undervisning i problemlösning 

Matematik är ett ämne som syftar till att vi ska förstå mönster i vår omgivning. För att förstå 

matematiken behöver elever utveckla en kreativitet, flexibilitet och effektivitet i hur man löser nya 

problem (Schoenfeld, 1985, 1992). Genom undervisning om, med och genom problemlösning får 
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eleverna möta uppgifter med kreativa tillvägagångssätt som främjar elevens flyt, flexibilitet och 

nyfikenhet för sitt matematiska tänkande (Silver, 1997).  

Wyndhamn, Riesbeck, och Schoultz (2000) skriver om hur problemlösning har sett ut över tid i 

våra läroplaner. De menar att synen på vad som är problemlösning över tid har ändrats. Från LGR 

62 fram till LGR 80 var problemlösning ett övergripande mål i kursplanen och 

problemlösningsperspektivet var då undervisning för problemlösning. Eleverna skulle då inhämta 

kunskaper och behärska nödvändiga matematiska tekniker för att kunna lösa problem. I LGR 80 

ändrades perspektivet till undervisning om problemlösning. Eleven sågs som en 

informationsbehandlare vilket innebar att eleven skulle lära sig att tillämpa och välja rätt räknesätt 

för att lösa problemet. 1994 kom läroplanen Lpo 94 och perspektivet ändrades till undervisning 

genom problemlösning. Undervisning genom problemlösning ger eleven förutsättningar till att lära sig 

utveckla matematiska tankar och idéer, skapa en förståelse för de matematiska samband samt förstå 

och kunna föra resonemang (Wyndhamn, Riesbeck, & Schoultz, 2000). I Lgr 11 har perspektivet 

undervisningen genom problemlösning fortfarande sin prägel då problemlösning ska vara en central 

del av matematikundervisningen (Skolverket, 2013a). Enligt syftet i kursplanen för matematik ska 

elever genom undervisningen i problemlösning utveckla kunskaper för att kunna formulera och 

lösa problem samt kunna välja strategier, metoder, modeller och resultat. Elever ska även genom 

undervisningen ges förutsättningar att tolka vardagliga och matematiska situationer och kunna 

beskriva och formulera dessa med hjälp av matematiken (Skolverket, 2017). 

Schoenfeld (1991) menar att målet med problemlösning är inte enbart är att lära sig lösa problem, 

det handlar även om att utveckla ett matematiskt tänkande. Han skriver att problemlösning som 

används i matematikundervisningen bör fungera som en introduktion till matematiskt tänkande. 

Det är därför av viktigt att överväga om en matematikuppgift främjar ett sådant tänkande. För att 

avgöra om en uppgift är potentiellt värdefullt, som problemlösningsuppgift har han tagit fram fyra 

egenskaper. Ett problem ska vara lätt tillgängligt och enkelt att förstå, kunna lösas på olika sätt för 

att eleven ska förstå att en lösning inte bara ger ett svar. Ett problem och dess lösning ska 

introducera viktiga matematiska idéer och problemlösningsstrategier och till sist ska ett problem 

fungera som ett ”frö”, så elever få engagera sig i matematiken och där efter leda till nya problem. 

Även Lester (1996) har tagit fram fyra huvudsakliga grundprinciper för problemlösning. För att 
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elever ska förbättra sin problemlösningsförmåga bör de kontinuerligt erbjudas att utföra 

problemlösningsuppgifter. Den andra är det viktigt att låta problemlösning ta tid då 

problemlösningsförmågan utvecklas under en lång period. Den tredje grundprincipen menar på att 

lärarens attityd för problemlösning har stor betydelse för hur eleverna ska ta till sig undervisningen. 

Den sista och fjärde menar Lester att systematiskundervisning i problemlösning ger många fördelar 

för de flesta elever.  Han belyser även vikten i arbetet med problemlösningsstrategier. 

Problemlösningsstrategierna är viktiga för elevernas förståelse att kunna lösa problemlösnings-

uppgifter på olika sätt. De lösningsstrategier som han nämner är; att välja en eller flera 

räkneoperationer, rita en bild, skriva upp en ekvation, göra en lista, tabell eller diagram, dramatisera 

och använda modeller eller material. Dessa lösningsstrategier ska främja elevernas 

problemlösningsförmåga genom att de förstår att det inte alltid finns en väg till en lösning. Även 

Taflin (2007) menar att arbetet med olika problemlösningsstrategier är viktigt för elevernas 

problemlösningsförmåga. Hon hävdar att elever som enbart använder en bestämd metod hämmar 

deras utveckling, då det lätt kan upplevas som problemet endast har ett korrekt sätt att lösa en 

uppgift.  

Lester och Lambdin (2006) menar att nyckeln till matematisk förståelse är elevernas egna 

resonemang och att de ska skapa mening i de problem de arbetar med. De skriver att genom 

engagemang, meningsskapande och problemlösning får eleverna utveckla sitt sätt att tänka. 

Kilpatrick m.fl., (2001) skriver liknande om att problemlösning är viktigt för att elever ska kunna 

lösa problem utanför matematikundervisningen. De menar att matematikundervisningen ska 

främja elever så de bygger upp sin egen förståelse, tillämpar kunskap och förklarar och resonerar 

sina resonemang för andra för att se matematikens användbarhet. Taflin (2007) anser att 

matematikundervisning som inte behandlar problemlösning tappar sin udd och mening. Även hon 

lyfter fram att problemlösningsprocessen är viktig för att elever ska utveckla sitt matematiska 

tänkande. 

Taflin (2007) har som tidigare nämnt definierat rika problem. För problemet ska bli ett rikt problem 

i matematikundervisningen har hon tagit fram olika kriterier som måste uppfyllas. Först och främst 

ska ett rikt problem introducera matematiska idéer, vara lätt att förstå och eleven ska behöva göra 

en ansträngning för att komma fram till en lösning. För att ett problem ska bli rikt är det även 
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viktigt att problemet ger förutsättningar att arbeta med olika strategier och representationsformer. 

Ett rikt problem ska sätta igång en matematisk diskussion utifrån elevernas olika strategier och 

representationer. Ett rikt problem ska även fungera som en brobyggare mellan olika 

matematematiska områden, vilket ger möjlighet att förena vardagsproblem med matematiken och 

ger eleven förutsättningar att resonera och redovisa sina lösningar. Till sist ska ett rikt problem leda 

till att lärare och elever kan finna nya problem att arbeta med.  

2.3 Lärarens förhållningssätt i problemlösning  

Lester (1996) menar att mycket få elever kan bli framgångsrika problemlösare utan en lärares hjälp. 

Lärarens roll i problemlösning är avgörande. Till en början i undervisningen med problemlösning 

har läraren en större roll i att systematiskt handleda elever i sitt problemlösande. Handledningen 

ska leda till att eleverna bygger upp deras självförtroende och kunnande för att kunna bemästra 

problemlösningen allt mer självständigt. Ju skickligare problemlösande elever desto mindre roll har 

läraren i problemlösningsundervisningen. Att komma ihåg är att barn är problemlösare av naturen. 

Lester (1996) beskriver även att problemlösning är svårt för många elever och även undervisningen 

i problemlösningen kan vara komplex, ändå menar han att det är den mest spännande utmaningen 

en lärare kan få. Lärarens främsta arbete i problemlösning är att försöka så långt det går att utveckla 

elevernas naturliga förmåga till problemlösning.  

Enlig Pólya (1990) är det upp till matematikläraren hur den lägger upp lektioner för att fånga 

elevernas intresse och lärande. Om matematiklektioner enbart är uppbyggt på rutinuppgifter 

hämmar det elevernas utveckling i matematik. Genom att ge elever möjlighet att lösa problem med 

viss vägledning av lärare stimulerar det lärandet och utvecklar deras egna tänkande (Pólya, 1990). 

Löwing och Kilborn (2002) anser att undervisa elever i problemlösning är som att lära elever att 

läsa. För att en elev ska bli en god läsare så bör eller kan inte läraren lämna eleverna i denna process. 

En lärare behöver utmana, uppmuntra och successivt höja ambitionsnivån. Dock hävdar de att man 

allt för ofta ser motsatsen i problemlösningsundervisningen. Det är ofta lärare redan från första 

skolåren låter elever arbeta med problemlösning individuellt eller i mindre grupper. De poängterar 

att förarbetet med elever i problemlösning är betydelsefullt och att synliggöra syftet med 

problemlösning för eleverna. Lärandet i problemlösning är en långsiktig process. Elever bör till en 
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början möta enkla enstaka problem för att på längre sikt introducera mer komplicerade 

problemlösningar. Till sist menar de att det är viktigt att eleverna ska bli trygga i sin 

problemlösningsförmåga och då gäller det för läraren att vänja dem att arbeta både individuellt och 

i grupp.  

2.4 Läromedel 

Korsell (2007) menar att definitionen av läromedel måste hållas levande eftersom just läromedels-

begreppet förändras med tiden. Wyndhamn m.fl. (2000) menar att läromedel ska spegla de krav 

som politiker framställt i styrdokumenten. Läroboken kan ses som ett redskap eller ett hjälpmedel 

som ska på ett begripligt och intressant sätt hjälpa elever att skapa en helhet och sammanhang. 

Även balansen i uppgifternas svårighetsgrad ska vara varierade för att kunna möta alla elevernas 

olika behov. Wyndhamn m.fl. (2000) tar upp att skillnaden mellan en läroboks text och andra texter 

är att en lärobok är uppbyggd av kunskapsbärande enheter: en lärobok är anpassad efter ålder, 

förkunskaper och erfarenheter.  

Det är inte allt för länge sedan läromedel var tvungna att genomgå en kvalitetskontroll för att få 

användas som läromedel i den svenska undervisningen. Sverige hade mellan 1938 och 1991 olika 

former av statlig förhandsgranskning på svenska läromedel. Fram till 1983 kunde staten godkänna 

eller underkänna läromedel. Staten hade sedan bara möjlighet att ge svenska läromedel olika former 

av omdömen (Åström Elmersjö, 2017). Läromedelsgranskningen gick efter 1991 över till 

Skolverket. När statens förhandsgranskning togs bort gjorde Skolverket istället en 

efterhandsgranskning på svenska läromedel. Idag har Skolverket inget granskningsuppdrag utan 

uppdraget ligger nu på skolverksamhetens ansvar. Själva kvalitetsgranskningen görs idag av lärarna 

och indirekt på lärarutbildningen. Lärarutbildningen ska utbilda lärare att kunna göra bra 

kvalitetsgranskningar av svenska läromedel (Skolverket, 2015a). Ryve m.fl. (2016) tycker sig se att 

läromedelsanvändning bland nyexaminerade lärarstudenter i Sverige verkar komma ut med en 

negativ inställning till läromedel i undervisningen. De menar att det finns spänningar mellan 

lärarutbildningens idealbild och lärarens verklighet. Det tar även upp den negativa klangen som 

läromedel har i den allmänna debatten och tycker det är synd att läromedel inte ses som en viktig 

resurs och en viktig faktor för undervisningens kvalitet.  
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Matematikundervisningen har visat sig vara den mest läromedelsstyrda undervisningen. Många 

lärare baserar sin matematikundervisning på det läromedel som används (Ryve, Hemmi, & 

Kornhall, 2016; Skolinspektionen, 2009; Skolverket, 2006). Läromedelsstyrd undervisning ska 

enligt Ryve m.fl. (2016) vara extra tydlig i de lägre stadier i skolan och de menar att användandet av 

läromedel bör ses som ett värdefullt stöd för undervisningen. Även Wyndhamn m.fl. (2000) trycker 

på att läromedel med fördel i de lägre åldrarna ger upphov till att få ett strukturerat arbete och 

skapar kontinuitet i undervisningen. I en kvalitetsgranskningsrapport från skolverket står det om 

att matematikundervisningen är både styrd och beroende av läromedel, vilket kan ses både på gott 

och ont. Ett bra läromedel kan leda till en positiv utveckling för elevens matematiska lärande, dock 

kan allt för ensidig läroboksanvändning leda till att undervisningen blir enformig och kan vara en 

orsak till avståndstagande till ämnet av många elever (Skolverket, 2003).  

Brändström (2003) belyser hur viktig lärarhandledningen är och vill en lärare utveckla sin 

undervisning bör den lägga fokus på just lärarhandledningen. Hon menar att lärarhandledningen 

är tänkt som ett stöd till läroboken och där till ge förslag till olika material och arbetsformer. Lärare 

kan då med hjälp av lärarhandledningen få inspiration till sina lektioner för att kunna får en varierad 

undervisning för att minska fokuset på elevböckerna. Hon skriver även att lärarhandledningen ska 

ses som information om andra alternativ utanför elevböckerna. Även Ryve m.fl. (2016) menar att 

läromedel ska ses som en viktig resurs vilket handlar om hur läraren använder sig av läromedlet. 

De senare åren har forskningen om läromedel flyttats till hur läraren använder sig av 

lärarhandledning. En väl genomtänkt lärarhandledning ska enligt dem ge förutsättningar till att ge 

lärare praktiknära fortbildning i sin undervisning. En bra lärarhandledning ska vara skapad för att 

ge lärare en resurs till att kunna planera och genomföra lektioner. Lärarhandledningen ska alltså 

inte bara hjälpa läraren med de enstaka uppgifter utan kan också ge läraren möjligheter till att skapa 

klassrumsundervisning och förutsättningar för resonemang- och problemlösningsförmåga. 

Hoelgaard (2015) skriver i sin avhandling att lärarhandledningens användning påverkas av hur 

texten tilltalar läraren. Det vill säga att oavsett hur lärarhandledningens utformning ser ut, är det 

upp till varje lärare hur de använder sig av läromedlet. Hon menar även att lärarhandledningen finns 

för att lärare ska förstå läromedelsförfattarnas baktankar med läromedlets upplägg och innehåll.  

Lärarhandledningen ska alltså ge tips och idéer för hur lärare ska lägga upp sin 
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matematikundervisning och föra samman teori och praktik för att främja elevernas matematiska 

lärande. 

Sidenvall (2015) menar att eleven lär sig det de får möjlighet att lära sig och att problematiken med 

dagens matematikundervisning är att den har en överbetoning på utantillinlärning och på 

procedurer. Utantill och procedurinlärningen gör eleverna effektiva och snabba i rutin och standard 

uppgifter, men får ingen förståelse för det de gör. När eleverna ställs inför problemlösnings-

uppgifter leder detta till att de inte vet hur de ska utföra uppgiften, eftersom de inte lärt sig lösa 

problem (Sidenvall 2015). Han har i sin licentiatavhandling studerat läroböcker från gymnasiet där 

resultatet visar att utantillinlärning är vanligare i början av respektive avsnitt i läroböckerna och 

ovanligare i slutet. Uppgifter som exempelvis problemlösning placeras vanligtvis i slutet av 

respektive avsnitt.   



Madelene Olsson  Examensarbete VT 2018 

14 

 

 

3 Teoretiskt perspektiv 

Här presenteras de teoretiska ramverk som används i analysverktyget. Först presenteras det 

ramverk som förtydligar att analysen utgår ifrån läroboksförfattarens perspektiv ur Henningsen 

och Steins (1997) ramverk för uppgifters tre faser innan man kan se ett lärande. Vidare presenteras 

Taflins uppgiftskategorisering och hur analysen delar upp läromedlet i rutin-, text- och 

problemlösningsuppgifter. Problemlösningsuppgifterna analyserades sedan vidare med Taflins 

ramverk för rika problem som presenteras i slutet av avsnittet.  

3.1 Kategorisering av uppgifter 

Henningsen och Stein (1997) menar att en uppgift går igenom tre faser innan en uppgift kan leda 

till ett lärande. I denna studie kommer det vara relevant att enbart studera läromedlet ur författarens 

perspektiv då jag i denna studie inte har möjlighet att vara i en klassrumssituation. 

Henningsen och Steins (1997) ramverk är uppdelat som tidigare nämnt i tre faser. Första fasen 

kallas “Mathematical tasks as represended in curricular/instructional materials”, det är här uppgiften skapas, 

det vill säga hur uppgiften förmedlas ur författarens perspektiv. Den andra fasen kallar de 

“Mathematical tasks as set up by the teachers in the classroom” och handlar mer om lärarens perspektiv och 

förhållningssätt, det vill säga hur läraren använder och transformerar uppgiften i klassrummet. Den 

tredje och sista fasen är ”Mathematical tasks as implemented by students in the classroom”, vilket handlar 

om hur uppgiften tolkas och genomförs av eleven som i sin tur leder till elevens lärande.  

Taflin (2007) har i sin litteraturstudie tagit fram ett ramverk för att dela in uppgifter i rutin-, text- 

och problemuppgifter.  
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Figur 1: Schema för att definiera skillnaden mellan olika typer av uppgifter (Taflin, 2007, s. 30) 

Taflin (2007) använder ”uppgift” som den övergripande benämningen av uppgifter. Med 

rutinuppgifter menar hon de uppgifter som vars lösningssätt är bekant för eleven blir en 

färdighetsträning. En textuppgift handlar om att det finns ett språk över de matematiska 

symbolerna. Textuppgifter kan i sig vara svåra, dock menar hon att svårighetsgraden kan bli svårlöst 

för att eleven inte förstår språket. För att en uppgift ska kategoriseras som ett problem ska det vara 

lätt att förstå och inte innebära några språkliga krav samt tre villkor för ett problem; 

1. Individen eller gruppen som möter problemet vill eller behöver finna en lösning. 

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

lösning. 

3. Individen eller gruppen måste göra en ansträngning för att finna lösningen (Taflin, 

2007) 

I analysen har dessa kategorier analyserats på varje uppgift. Exempelvis en uppgift som 

kategoriseras som en standard/rutinuppgift, har inte uppfyllt de tre kriterier för ett problem. En 

uppgift som kategoriseras som en textuppgift är de uppgifter som innehåller ett språk över de 

matematiska symbolerna och inte uppfyller de tre kriterium för ett problem. Det vill säga att en 

standard/rutinuppgift och en textuppgift kan kategoriseras som ett problem beroende på om 

uppgiften uppfyller kriteriumen för ett problem.  
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3.2 Kriterier för ett rikt problem 

Vidare har Taflin (2007) även kategoriserat problemuppgifter som rika problem och övriga 

problem. För att en uppgift ska kategoriseras som ett rikt problem har hon tagit fram sju kriterier 

som måste uppfyllas. De problem som inte uppfyller kraven av ett rikt problem kategoriseras som 

övriga problem. Nedan presenteras de sju kraven av ett rikt problem. 

 

1. Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa 

lösningsstrategier. 

En matematisk idé är de begrepp och procedurer som finns i de olika matematiska 

områdena. De olika strategierna hon valt att använda kommer från Lesters olika 

problemlösningsstrategier. De olika lösningsstrategierna är; välja en eller flera operationer 

att arbeta med, rita en bild, göra en lista, skriva en ekvation, dramatisera situationen, föra 

en tabell eller ett diagram, gissa och prova, arbeta baklänges, lösa ett enklare problem och 

använda laborativa material eller modeller (Taflin, 2007).  

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

det. 

Ett problem ska inte ha några språkliga förutsättningar. Förutsättningarna för ett problem 

är att det ska vara lätt att förstå och inte leda till några missuppfattningar (Taflin, 2007). 

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

tid. 

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

representationer. 

En matematisk idé, strategi och representation bildar tillsammans en helhet i 

problemlösning. Ett rikt problem ska kunna lösas och redovisas på olika sätt med dessa. 

Ovan beskrivs vad hon menar med en matematiskidé och de olika problemlösnings-

strategierna. De olika representationerna hon beskriver är; konkret representation som 
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innebär att eleven avbildar ett verkligt och tänkt material. Logisk/ språklig representation 

är när lösningen kan förklaras språkligt. Aritmetik/algebra/analys representation är när 

eleven visar med matematiska symboler. Till sist grafisk/geometrisk representation visar 

i bild på lösningen exempelvis via rutnät eller tabell (Taflin, 2007).  

5. Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas 

skilda lösningar, en diskussion som visar på olika strategier, representationer 

och matematiska idéer. 

Det rika problemet ska kunna initiera till matematiska diskussioner utifrån elevernas skilda 

lösningar i vada strategier, matematiska idéer och representationer (Taflin, 2007).  

6. Problemet ska fungera som brobyggare. 

Att ett problem ska fungera som en brobyggare innebär att uppgiften ska fungera som en 

koppling mellan talområden, matematiska områden och lösningsstrategier. En ”bro” kan 

även föra samman vardagsproblem med matematiken (Taflin, 2007).  

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

problem.  

Formulera nya intressanta idéer kan var att exempelvis välja andra enheter som kan leda 

till ett nytt problem (Taflin, 2007). 

I denna studie kommer Taflins ramverk för att kategorisera uppgifter, rutin, text, problem och rika 

problem att användas för att få numeriska värden av läromedlets omfång av de olika uppgifterna. 

Taflins sju kriterier för rika problem kommer ligga till grund för att avgöra om problemen kan 

fungera som rika problem i undervisningen.  
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4 Metodologisk ansats och val av metod 

I detta kapitel skrivs valet av metod fram och studiens urval. Här presenteras även studiens 

genomförande och begränsningar. Avslutningsvis beskrivs studiens tillförlitlighet utifrån validitet, 

reliabilitet samt etiska överväganden. 

4.1 Val av metod 

Syftet med studien är att ta reda på hur läromedel behandlar problemlösning och genom min 

frågeställning få en djupare förståelse hur läromedel ger elever möjlighet att arbeta med 

problemlösning. Syftet och frågeställningen är det som ska styra valet av metod (Åkerlund, 2016).  

En kvantitativ forskning kan med fördel användas när man vill samla ett stort antal fakta för att 

finna ett mönster som antas gälla. Kvantitativa studier kan användas för att förklara och dra säkra 

slutsatser (Stukát, 2005). För denna studie kommer det letas efter mönster för att dra slutsatser om 

läromedlets uppgifter. En kvantitativ innehållsanalys är en metod där undersökningen sker utifrån 

innehållet i tryckta dokument och texter. Undersökningen baseras på att få fram likvärdiga och 

jämförbara uppgifter som ska kunna uttryckas och analyserats med numeriska värden (Stukát, 

2005). 

För denna studie var det relevant att utgå ifrån en innehållsanalys. En innehållsanalys är en flexibel 

och öppen metod som kan användas i många olika typer av texter. Kodningsschemats utformning 

gör det möjligt att göra reifikationer och uppföljningsstudier vilket gör att en innehållsanalys 

beskriv som en objektiv analysmetod. Denna metod beskrivs ofta som en icke-relativ metod. Med 

en icke-relativ metod menar man att det som studeras inte påverkas av forskarens närvaro.(Bryman, 

2011). Metoden är en effektiv metod för att få svar på förekomsten av olika typer av innehållsliga 

kategorier i ett material. Den är även effektiv för att samla in mycket data på kort tid för att kunna 

registrera intressanta innehållskategorier (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns, & Wängnerud, 

2017; Stukát, 2005). Genom att välja en innehållsanalys för denna studie kan jag få svar på 

förekomsten av olika uppgifter, rutin-, text-, problem- och rika problem samt vilka kriterier ur ett 

rikt problem som uppfylls.  
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4.2 Urval 

Vid val av läromedel har jag valt ut tre läromedelsserier som skriver fram att de arbetar kontinuerligt 

med problemlösning samt för att kunna avgöra i vilken mån förlagen i sin helhet innehåller 

problemlösning ville jag titta på läromedel från årskurserna 1–3.  

Avgränsningar som gjorts är att studien bara analyserar elevboken och lärarhandledningen 

uppgifter i den tänkta arbetsgången. Det finns diverse olika kopieringsunderlag, extraböcker, 

tankenötter, läxböcker som inte kommer analyseras på grund av tid. Vidare har även urvalet varit 

att läromedlet ska vara anpassade utifrån LGR 11 och arbeta kontinuerligt med problemlösning.  

4.2.1 Valda läromedel 

 Favorit matematik årskurs 1-3 är ett läromedel som kommer ursprungligen från Finland. 

Läromedlet är anpassat efter Lgr 11 och läromedlet ska utveckla matematiska förmågor 

både i grupp och individuellt. Eleverna får möjlighet att träna och utveckla sin 

problemlösningsförmåga genom att det i lärarhandledningen finns tillhörande 

problemlösning till varje lektion. De olika läromedlen som finns till varje elevbok är 

lärarhandledning, kopieringsunderlag och tankenötter (Haapaniemi, 2012).  

 Matte eldorado läromedel för årskurs 1-3 är ett utarbetat material utifrån Lgr 11 där eleverna 

ska få möjlighet att undersöka matematikens fantastiska värld. Varje kapitel inleds med 

gemensamt arbete med problemlösning för att hitta struktur, mönster och samband. I slutet 

av varje kapitel finns ”kul med matte” där fokus är på problemlösning. Läromedelsserien 

innehåller elevbok, lärarbok, bonusbok och färdighetsträning och läxbok (Olsson, 

Forsbäck, 2015). 

 Koll på matematik i läromedelsserien årskurs 1–3 är ett utarbetat läromedel efter det centrala 

innehållet i Lgr 11. Läromedlet utger sig lägga tonvikten på de matematiska förmågorna: 

Kommunikation och resonemang, problemlösning, metod och begrepp. Läromedelsserien 

arbetar mot kunskapskraven i slutet av årskurs 3. De läromedel som finns att ta del av i 

varje termin är elevbok, läxbok, lärarguide och bingel (Almström, Tengvall, 2014). 
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4.3 Genomförande  

En uppgift är i den här studien en aktivitet formulerad i boken eller lärarhandledningen där eleven 

förväntas ge ett svar. Detta medför att det blir en hög detaljnivå på vad som räknas som en uppgift. 

I lärarhandledningen har endast de uppgifter som benämns vara problemlösningsuppgifter 

analyserats. 

Inledningsvis analyserades uppgifterna manuellt och kategoriserades enligt Taflins (2007) ramverk. 

I analysen av de uppgifter som kategoriserats som problemlösningsuppgifter användes sedan Excel 

för att få struktur. Här kategoriserades varje problemlösningsuppgift för varje krav i ramverket för 

att avgöra om det är rika problem.  

En pilotstudie genomfördes för att avgöra om analysverktyget och de olika kategorierna fungerar. 

Pilotstudien gjordes i Koll på matematik 1 A elevbok och lärarhandledning. I pilotstudien 

upptäcktes att det teoretiska ramverket hade mycket tolkningsutrymme. Därför kompletterades det 

med Henningsen och Steins (1997) ramverk. Tolkningen utgick där efter från ”Mathematical Tasks 

as represended in curricular/instructional materials” (dvs. fas ett) för att begränsa tolkningsutrymmet och 

enbart analysera hur uppgifterna representeras i texten.  Vidare fungerade kategorierna bra och 

efter pilotstudien började den riktiga analysen av de tre valda läromedelsserierna.  

Läromedlen analyserades metodiskt ur samma förlag i tur och ordning från 1a, 1b, 2a, 2b osv. 

Elevboken och lärarhandledning analyserades samtidigt för att kunna se om det fanns instruktioner 

i lärarhandledning till elevbokens uppgift. I elevboken har alla uppgifter analyserats och 

kategoriserats utifrån Taflins ramverk. Den första elevboken och lärarhandledningen analyserades 

om när hela analysen var färdig för att säkerställa reliabiliteten i studien. När alla uppgifter 

kategoriserats räknas uppgifterna för att få fram ett numeriskt värde.  
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 (Koll på matematik 3B, elevbok, s.64. Bild med tillåtelse av förlaget) 

4.3.1 Kategorisering av problemlösning 

Ovan följer ett exempel ur Koll på matematik 3B på en problemlösningsuppgift som kategoriserats 

som ett problem samt ett rikt problem. Till denna uppgift finns det ett uppvärmningsproblem i 

lärarhandledningen samt att ska eleven formulera ett liknande problem i elevboken.  De första tre 

kategorierna återfinns i de sju kraven för ett rikt problem (Taflin, 2007). Nedan beskrivs hur 

uppgiften tolkats utifrån kategorierna. 

Det första kravet för att en uppgift ska kunna kategoriseras som ett problem är att individen eller 

gruppen som möter problemet vill eller behöver finna en lösning (Taflin, 2007).  För att eleven ska vilja finna 

en lösning ska uppgiften introducera viktiga matematiska idéer och lösningsstrategier, vilket är det första 

kravet i ett rikt problem. I uppgiften ovan får eleven välja aritmetiska operationer, så som addition 

och multiplikation. Elevboken ger även exempel på olika lösningsstrategier, där eleven kan använda 

sig av pröva, rita, tabell och mönster. Eleven får använda sina tidigare inlärda kunskaper och 

lösningsstrategier för att lösa uppgiften För att eleven ska vilja finna en lösning är det viktigt att 

uppgiften fungerar som en brobyggare, det sjätte kravet för ett rikt problem. Denna uppgift fungerar 
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som en brobyggare då den har en koppling mellan ett matematiskt problem och ett 

vardagsproblem. Uppgiften fungerar även som en brygga mellan räkneoperationer, exempelvis 

multiplikation och addition. Även uppgiftens visuella utformning kan skapa ett intresse då 

uppgiften är ett helt uppslag och har en bild på en bil.  

För att en uppgift ska kunna uppfylla det andra kravet ska det inte finnas någon tillgänglig procedur som 

garanterar eller innebär en komplett lösning. Uppgiften innebär ingen komplett lösning då uppgiften inte 

skriver fram sträckorna som Li och Alex åker. Elevboken uppmanar eleven att använda sig av rita, 

pröva, tabell och mönster för att komma fram till en lösning. 

Det tredje kravet är att individen eller gruppen måste göra en ansträngning för att finna lösningen (Taflin, 

2007).  Denna uppgift innebär ingen komplett lösningsmetod då det är en öppen uppgift och inget 

korrekt svar finns. Uppgiften uppmanar eleven att göra en ansträngning för att komma fram till ett 

svar utifrån sina valda lösningsstrategier som den valt. Hit hör även det andra och tredje kravet för 

ett rikt problem. För att individen ska kunna göra en ansträngning behöver uppgiften även vara lätt 

att förstå och elevens ska ha möjlighet att arbeta med det.  Uppgiften ovan använder begreppet sammanlagt, 

vilket är ett begrepp som eleven bör vara väl bekant med i slutet av årskurs 3. Lärarhandelningen 

inleder denna uppgift med ett uppvärmningsproblem som görs i helklass, som i sin tur bör öka 

förståelsen för uppgiftens utformning. Utformningen av denna uppgift kräver att tillåtas ta viss tid. 

Eleverna ska först tillsammans genomföra ett gemensamt uppvärmningsproblem, sedan 

genomföra denna uppgift. Vidare ska eleven formulera ett liknande problem som en klasskamrat 

ska göra ”two stars and one whish” på.  

Dessutom innebär kraven för ett rikt problem att följande tre kategorier finns: 

Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer.  För att en uppgift ska 

ge möjlighet till att lösas på olika sätt krävs det att läromedlet ger utrymme för det, i form av 

exempelvis plats att rita eller prova i elevboken. Uppgiften ovan ger möjlighet för eleven att använda 

olika strategier och representationer. Eleven kan exempelvis i denna uppgift använda pröva och 

tabell samt redovisa svaret med språklig representation och aritmetisk representation.  

Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en diskussion som visar 

på olika strategier, representationer och matematiska idéer. Taflins (2007) definition ska en uppgift ha 
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möjlighet att visa enklare eller mer komplicerade alternativ, för att eleven ska kunna utgå från sina 

förkunskaper. I uppvärmningsproblemet får elever och lärare diskutera hur uppgiften kan lösas på 

olika sätt.  De diskuterar lösningsstrategier och representationer i ett enklare problem, för att kunna 

lösa elevbokens mer komplicerade problem.  

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

uppvärmningsproblemet och problemet ovan ska eleven formulera ett liknande problem. Elevens 

formulerade problem ska sedan läsas och diskuteras med en klasskamrat och bedömas via ”two 

stars and one wish”.  

 

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Bryman (2011) menar att validitet förutsätter reliabilitet. För att stärka studiens validitet och 

reliabilitet har vissa tester genomförts. En nackdel med innehållsanalys är att det är praktiskt 

omöjligt att utforma ett avkodningsschema som inte rymmer viss mått av tolkning från forskaren 

(Esaiasson m.fl., 2017). För att minska tolkningsutrymmet i denna studie har en begränsning gjorts 

med Henningsen och Stein (1997) ramverk för en uppgift. Uppgifterna i studien analyseras endast 

hur läromedelsförfattarna väljer att representera uppgifterna i elevboken och lärarhandledningen. 

Hur uppgifterna används och genomföras av lärare och elever har inte studerats.   

För att få en hög ytvaliditet är det viktigt att skapa ett avkodningsschema där måttet/koderna 

återspeglar det som är aktuellt för studiens syfte (Bryman, 2011). För att höja validiteten har en 

pilotstudie gjorts för att avgöra om koderna är konsekventa och fungerar som analysverktyg. 

Pilotstudien gjordes i ett av studiens valda läromedel. Esaiasson m.fl.(2017) rekommenderar att 

göra ett reliabilitetstest som mäter undersökningens kvalitet och noggrannhet. I studien har ett 

reliabilitetstest gjorts genom att första analyserade elevboken med tillhörande lärarhandledning 

analyserades två gånger med viss tid emellan. Reliabilitetstestet avgjorde om mitt analyserande var 

konsekvent och inte blivit annorlunda under analysens gång.   
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4.5.1 Etiska ställningstaganden  

När det är människor inblandade i en undersökning måste forskaren ta etiska ställningstaganden 

för att följa individskyddskravet. Denna studie riktar sig endast till undersökning av läromedel och 

behöver därför inte utgå från några etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017).  Däremot är målet 

med forskningsarbetet att få fram så trovärdig kunskap som möjligt i undersökningen (Patel & 

Davidson, 2011).  
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5 Resultat och analys 

I detta avsnitt presenteras resultatet i analysen utifrån mina två forskningsfrågor.  

5.1 I vilken omfattning finner man problemlösning i läromedlen? 

Denna läromedelsanalys består av totalt 36 böcker var av det är 18 elevböcker med tillhörande 

lärarhandledning. Läromedlen som används är från årskurs 1 – 3 med A och B böcker. I diagrammet 

figur 2, visas de totala uppgifterna från läromedlen indelat i rutin, text, problem och rika problem. 

I elevböckerna hittar man problemlösningsuppgifterna oftast i slutet av ett kapitel eller avsnitt, 

vilket stämmer in på alla tre läromedelsserier. Resultatet visade att Favorit matematik och 

Matematik eldorado har liknande lektionsupplägg, där problemlösningsuppgifterna är på sista sidan 

i form ”pröva sidor” eller ”kul med matte”. Koll på matematik skiljer sig från de andra två 

läromedlen, där de bara använder sig av problemlösningssidor i slutet på varje kapitel. Elevboken i 

Koll på matematik har även specifika sidor i varje kapitel där eleven får lösa ett problem med hjälp 

av inlärd lösningsstrategi och där efter återskapa ett eget problem som vidare görs en 

kamratbedömning på. 

 

Figur 2: läromedelseriernas elevböckers totala uppgifter. 
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Resultatet visade att läromedelsserierna har en större andel rutinuppgifter än text- och 

problemlösningsuppgifter.  Uppgifter med rutin- och standardkaraktär, är de uppgifter som enligt 

Taflin inte kräver hög ansträngning och går relativt fort att genomföra (Taflin, 2007). Text- och 

problemlösningsuppgifter kräver mer ansträngning och tid för att genomföra uppgiften. 

Jämförelsevis kan vi se att Favorit matematik är det läromedel som totalt sett har flest antal 

uppgifter. Det beror främst på mängden rutin- och standarduppgifter. Till skillnad har Matematik 

eldorado och Koll på matematik som har färre rutin- och standarduppgifter. Diagrammet visar att 

elevböckerna i Matematik eldorado är de elevböcker med flest problemlösningsuppgifter. 

Elevböcker från Matematik eldorado innehåller 3 % problemlösningsuppgifter medan Koll på 

matematiks elevböcker har 1 % och minst har Favorit matematik elevböcker med 0,6 %.  

För att kunna avgöra i vilken mån elever får möta problemlösning via läromedlet analyserades även 

elevböckernas tillhörande lärarhandledning. Problemlösningsuppgifternas upplägg skiljer sig åt 

beroende på vilket läromedel som används. I Favorit matematiks lärarhandledning är boken 

upplagd i lektioner, där varje lektion innehåller en eller flera problemlösningsuppgifter. Matematik 

eldorado är uppdelad i kapitel, där varje kapitel startar med ett problem. Dessa läromedel har 

gemensamt att de endast innehåller problemlösningsuppgifterna i sig, men ingen anvisning om hur 

problemet ska genomföras. Lärarhandledningen till Koll på matematik erbjuder både en 

problemlösningsuppgift och en beskrivning på hur uppgiften kan genomföras. Inför 

problemlösningssidorna i elevboken har lärarhandledningen ett uppvärmningsproblem som kan 

användas som exempeluppgift vid t.ex. en gemensam genomgång. Utöver problemlösningssidorna 

finns även andra problemlösningsuppgifter att använda i undervisningen. I diagrammet figur 3, kan 

vi se det totala antalet problemlösningsuppgifter i lärarhandledningarna samt antalet av dessa som 

även uppfyller kraven för rika problem. 
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Figur 3: Läromedelseriernas totala problemlösningsuppgifter i lärarhandledningen. 

Diagram figur 3, visar att lärarhandledningen till Favorit matematik är den som innehåller flest 

problemlösningsuppgifter (354 uppgifter). Lärarhandledningen till Koll på matematik innehåller 53 

uppgifter. Minst antal problemlösningsuppgifter i lärarhandledningen har Matematik eldorado (45 

st).  

5.1.1 Favorit matematik 

Favorit matematik är det läromedel som innehåller totalt flest uppgifter i elevboken. I läromedlets 

elevböcker årskurs 1-3 finns det 13 081 uppgifter. I stapeldiagrammet figur 4 redovisas hur många 

uppgifter det finns i vardera kategori för varje elevbok.  
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Figur 4: Kategoriserade uppgifter i Favorit matematik 

Det som framkommer är att elevböckerna i Favorit matematik innehåller till största delen 

rutinuppgifter. Andelen text- och problemlösningsuppgifter har visat sig vara en låg andel, då 

böckerna innehåller ett stort antal rutinuppgifter. Sammanlagt erbjuder elevboken och 

lärarhandledningen 3,3 % problemlösningsuppgifter.  

Elevbok 1A är uppbyggt till största del av rutin och standardproblem utöver en uppgift som kunde 

kategoriseras som problemlösningsuppgift. Progressionen i böckerna kan vi se genom att innehållet 

av både text och problemlösningsuppgifter ökar. Som tidigare nämnts kommer de allra flesta 

problemlösningsuppgifterna i slutet av varje kapitel i form av ”pröva sidor” där eleverna ges 

utmaningar från tidigare lärd kunskap.  

Problemlösningsuppgifterna i Favorit matematik finner vi till största delen i lärarhandledningen. 

Lärarhandledningarna innehåller totalt 354 problemlösningsuppgifter. Dock har det visat sig att de 

förslagna problemen enligt analysverktyget ofta faller på att uppgifterna innehåller en procedur 

som gör att den inte håller kravet för en problemlösningsuppgift och kategoriseras då som en 

textuppgift. I samtliga lärarhandledningar ses detta dilemma, där det endast föreslås en uppgift (och 

inte några olika lösningsförslag) och sedan är upp till läraren själv att vägleda hur uppgiften 

behandlas och genomförs.   

Elevbok 1A Elevbok 1B Elevbok 2A Elevbok 2B Elevbok 3A Elevbok 3B
Rutin 2176 1921 2325 1839 2507 1704
Text 0 78 58 85 118 128
Problemlösning 1 23 17 17 15 10
Rika problem 0 0 0 0 0 0
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21 23
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5.1.2 Matematik eldorado 

Matematik eldorado innehåller totalt 7887 uppgifter i elevböckerna för årskurs 1–3. Av de tre 

läromedelsserierna innehåller elevböckerna i Matematik eldorado flest problemlösningsuppgifter. I 

diagrammet figur 5, kan vi se en förändring från tidigare Favorit matematik. Skillnaden är att 

Matematik eldorado har färre rutin- och standarduppgifter än Favorit matematik.  

 

Figur 5: Kategoriserade uppgifter i Matematik eldorado. 

Det som framkommer i diagrammet figur 5 är att eleverna möter problemlösningsuppgifter redan 

i årskurs 1. Vidare kan vi se att det sjunker med sex problemlösningsuppgifter i 1B, sedan stiger 

antalet uppgifter i följande elevböcker. Till skillnad från Favorit matematik får eleverna här möta 

rika problem i några av elevböckerna.  

Elevboken 3B har flest problemlösningar då, eleverna i slutet på elevboken möter ett repetitions 

kapitel. Repetitionskapitlet är upplagt så att eleverna ska få uppgifter utifrån matematikens 

kunskapskrav och där med flera uppgifter med problemlösning. Problemlösningsuppgifterna i 

elevboken återkommer på de blad där eleverna får jobba med ”kul med matte”. ”Kul med matte” 

är de sista sidorna i ett kapitel likt Favorit matematiks ”pröva sidor”.   

Lärarhandledningen i Matematik eldorado skriver i början av varje kapitel, ett eller flera rika 

problem uppgifter. Lärarhandledningen har totalt 45 problemlösningsuppgifter varav 13 är rika 

problem. Till varje problemuppgift finns det i elevboken en kapitelbild som är kopplad till 

Elevbok 1A Elevbok 1B Elevbok 2A Elevbok 2B Elevbok 3A Elevbok 3B
Rutin 1266 1315 1212 1034 1344 1059
Text 18 37 105 118 135 122
Problemlösning 33 27 29 41 44 66
Rika problem 1 0 3 0 2 2
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problemlösningsuppgiften i lärarhandledningen. Uppgifterna ska genomföras i helklass eller 

grupper där eleverna få arbeta tillsammans för att komma fram till en lösning.  

5.1.3 Koll på matematik 

Koll på matematik innehåller totalt 8506 uppgifter i elevböckerna från årskurs 1-3. I diagrammet 

figur 6 kan vi se att det varierar med antalet problemlösningsuppgifter i elevböckerna och att Koll 

på matematik är det läromedlet som innehåller flest rika problem. 

 

Figur 6: Kategoriserade uppgifter i Koll på matematik. 

Diagrammet figur 6 visar att problemlösningsuppgifterna skiljer sig och har ingen jämn ökning från 

elevbok 1A till 3B. Elevböckerna i Koll på matematik är det läromedlet där elever får möta flest 

rika problem. I elevboken finns det problemlösningssidor där eleverna får arbeta med olika 

problemlösningsstrategier, skapa nya problem som det sedan görs en kamratbedömning på med 

”two stars and one wish”.  

Lärarhandledningen innehåller totalt 53 problemlösningsuppgifter, varav 11 är kategoriserade som 

rika problem. Problemlösningsuppgifterna i lärarhandledningen varierar i utformning. Det finns 

uppgifter som tillhör problemlösningssidorna som kallas uppvärmningsproblem samt extra 

problemuppgifter i vare kapitel. Koll på matematik har till skillnad från de andra läromedlen en 

uppgiftsbeskrivning, vilket innebär en beskrivning på hur undervisningen med hjälp av uppgiften 

är tänkt att genomföras.  

Elevbok 1A Elevbok 1B Elevbok 2A Elevbok 2B Elevbok 3A Elevbok 3B
Rutin 986 918 1325 1021 2023 1950
Text 5 40 21 30 43 20
Problemlösning 3 22 12 11 9 20
Rika problem 0 3 4 3 2 0
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5.2 Hur många uppgifter uppmanar elever och lärare att utföra rika problem i 

läromedlen?  

För att ett problem ska kunna kategoriseras som ett rikt problem ska Taflins (2007) sju krav 

uppfyllas. De problem som uppfyllt kraven för ett problem har vidare analyserats om de även kan 

kategoriseras som ett rikt problem.  Tabellen nedan visar de olika läromedlens olika uppfyllnad av 

de sju kraven i elevböckerna och lärarhandledningarna. Tabellen är indelad de olika förlagen samt 

elevbok och lärarhandledning. Vidare är 1, 2 3, 4 etc. de olika kraven för ett rikt problem. Tabellen 

visar det antalet och det procentuella värdet av hur stor del av problemlösningsuppgifterna klarar 

varje krav. 

Tabell 1: kategorier för ett rikt problem.  

Titel Läromedel 1 2 3 4 5 6 7 

Koll på 

matematik 

Elevbok 100 %  

(89) 

100 % 

(89) 

100 % 

(89) 

85 % 

(76) 

29 % 

(26) 

100 % 

(89) 

40 % 

(36) 

 
Lärarhandledning 100 % 

(54) 

100 % 

(54) 

100 % 

(54) 

87 % 

(47) 

40 % 

(22) 

100 % 

(54) 

46 % 

(25) 

Matematik 

eldorado 

Elevbok 100 % 

(248) 

100 % 

(248) 

100 % 

(248) 

67 % 

(168) 

5 % 

(13) 

100 % 

(248) 

13 % 

(31) 

 
Lärarhandledning 100 % 

(45) 

100 % 

(45) 

100 % 

(45) 

91 % 

(41) 

62 % 

(28) 

100 % 

(45) 

20 % 

(9) 

Favorit 

matematik 

Elevbok 100 % 

(83) 

100 % 

(83) 

100 % 

(83) 

43 % 

(44) 

0 % 

(0) 

100 % 

(83) 

0 % 

(0) 

 
Lärarhandledning 100 % 

(354) 

100 % 

(354) 

100 % 

(354) 

38 % 

(133) 

0.9 % 

(3) 

100 % 

(354) 

0,9 % 

(3) 

 



Madelene Olsson  Examensarbete VT 2018 

32 

 

 

Tabellen ovan visar att krav 1, 2, 3 och 4 är de kraven som alla problemlösningsuppgifter uppfyller 

till 100 %. Vidare kan vi se i tabellen att krav 4, 5 och 7 är de kraven läromedlen har svårare att 

uppfylla. Dilemmat med att läromedlen inte uppfyller dessa krav är att läroböckerna inte skriver 

fram eller ger plats till att utföra olika lösningsstrategier, diskussion eller att formulera nya problem.  

Elevboken i Favorit matematik innehåller 83 problemlösningsuppgifter och lärarhandledningen 

354 problemlösningsuppgifter. Favorit matematik innehåller tre rika problem i lärarhandledningen 

och där med det läromedel som erbjuder minst rika problem. Av elevböckernas och 

lärarhandledningarnas problemlösningsuppgifter uppfyller 0,6 % av dem kraven för ett rikt 

problem. Resultatet av det visar att Favorit matematik verkar ha svårt att erbjuda arbetet med olika 

lösningsstrategier, diskussion och att formulera nya problem.  

Matematik eldorado är det läromedlet som innehåller flest problemlösningsuppgifter. Skillnaden 

från Favorit matematik är att i Matematik eldorado finner vi rika problem i både elevboken och 

lärarhandledningen. Elevböckerna innehåller 248 problemlösningar, där 8 problem är rika problem. 

Lärarhandledningen innehåller 45 problemlösningsuppgifter, var av 13 av dem håller kraven för 

rika problem. 7 % av elevböckernas och lärarhandledningarnas problemlösningsuppgifter uppfyller 

alla kraven för ett rikt problem.  

Koll på matematik är det läromedlet som innehåller flest rika problem. De rika problemen finns 

både i elevböckerna och lärarhandledningarna. Elevböckerna innehåller 89 problemlösnings-

uppgifter, där 12 uppfyller kraven för rika problem. Lärarhandledningarna innehåller 53 

problemlösningsuppgifter, där 11 uppfyller kraven för rika problem. Upplägget i elevböckerna där 

eleverna ska skapa nya problem och diskutera skilda lösningar, gör att eleverna får genomföra rika 

problem. Lärarhandledningarna i Koll på matematik har i många fall även skrivit fram 

tillvägagångssätt för att läraren lättare ska veta hur uppgiften ska genomföras. Resultatet av det gör 

att elevbokens och lärarhandledningens problemlösningsuppgifter uppfyller 16 % av dem kraven 

för ett rikt problem.   

Tabellen belyser vikten i att använda elevbokens tillhörande lärarhandledning. Vi kan se att 

lärarhandledningarna har en större procentuell andel för att lyckas utföra rika problem. Vilket 

resulterar i att lärarens användning av lärarhandledningen har en stor betydelse för att elever ska få 

utföra rika problem. 
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5.3 Summering 

Denna studie har undersökt i vilken omfattning läromedel från årskurs 1-3 behandlar 

problemlösning och om de problemen uppfyller kraven för ett rikt problem. Det slutliga resultatet 

i forskningsfråga är att alla tre läromedel innehåller procentuellt flest rutinuppgifter, där efter text 

och till sist problemlösningsuppgifter. Omfattningen av problemlösningsuppgifter visar studien att 

elever får via Matematik eldorados lärarhandledningar och elevböcker i årskurs 1-3 möta 3,7 % 

problemlösningsuppgifter. Favorit matematik har totalt 3,3 % och Koll på matematik har totalt 1,6 

%. Det vill säga att den läromedelsserien med högst procentuell omfattning av 

problemlösningsuppgifter är Matematik eldorado. 

Favorit matematik har 354 problemlösningsuppgifter i lärarhandledningen, vilket är 81 % av 

läromedlets totala problemlösningsuppgifter. Favorit matematik är det läromedlet där 

lärarhandledningens användning har en stor betydelse för att eleverna ska utveckla sin 

problemlösningsförmåga. Koll på matematik har 37 % av problemlösningsuppgifterna i 

lärarhandledningarna. Lärarhandledningarna i Matematik eldorado utgör 15 % av läromedlets 

totala problemlösningsuppgifter. 

Resultatet av förekomsten av rika problem är att problemlösningsuppgifterna i Koll på matematik 

uppfyller 16 % av dem kraven på rika problem. Problemlösningsuppgifterna i Matematik eldorado 

uppfyller 7 % kraven för rika problem. Favorit matematik uppfyller 0,6 % av 

problemlösningsuppgifterna kraven för rika problem. Där med visar resultatet att Koll på 

matematik är det läromedlet som erbjuder mest elever och lärare att arbeta med rika problem. 

Läromedlen visar samstämmighet i att uppfylla krav 1,2,3 och 6 i ett rikt problem. Krav 4 uppfyller 

läromedlen till viss del och krav 5 och 7 är de svåra kraven att uppfylla.   
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6 Diskussion 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur läromedel för årskurs 1–3, som utger sig specifikt 

inneha problemlösning, behandlar problemlösning. I detta avsnitt följer nu en avslutande 

resultatdiskussion utifrån min forskningsfråga samt en metoddiskussion med studiens 

användbarhet. Avslutningsvis ger jag förslag till vidare forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Studien har utgått ifrån forskningsfrågan: I vilken omfattning finner man problemlösning? Specifikt 

undersöktes i vilken grad rika problem förekom i läromedlen. Studiens resultat visar att läromedlen 

innehåller problemlösningsuppgifter i olika utsträckning. Förekomsten av rika problem har visat 

sig vara låg då läromedlen verkar ha svårare att uppfylla vissa krav för ett rikt problem.  

Silver (1997) lyfter fram att i matematikundervisningen ska elever utvecklas genom de uppgifter de 

möter och därmed främja deras flyt, flexibilitet och nyfikenhet. Som tidigare nämnt är 

matematikundervisningen det ämnet som är mest läromedelstyrt, det vill säga att det är läromedlens 

uppgifter som utgör större delen av matematikundervisningen (Skolinspektionen, 2009). Eftersom 

studiens resultat visar att alla tre läromedelserier har en dominerande del rutinuppgifter och mindre 

andel text- och problemlösningsuppgifter, så innebär det att eleverna som studerar dessa böcker 

oftast kommer att möta rutinuppgifter. Det finns ingen gyllene regel för hur mycket olika uppgifter 

det bör finnas i ett läromedel men resultatet av studien visar att alla tre läromedel har en hög 

procentuell del rutinuppgifter. Resultatet av går i linje med Sidenvall (2015) som visar att läromedlen 

till största del innehåller utantillinlärning. Pólya (1990) menar är det viktigt att matematiklektionerna 

inte enbart är uppbyggt av rutinuppgifter för att elever ska utveckla sin matematiska förmåga.  Den 

höga andelen rutinuppgifter ställer därför höga krav på lärarens planering och kreativitet i 

matematikundervisningen.  

Resultatet visar att Matematik eldorado har 3 % problemlösningsuppgifter och är det läromedlet 

som innehåller flest problemlösningsuppgifter i elevboken. Koll på matematik har 1 % och Favorit 

matematik 0,6 %. Sidenvalls (2015) resultat visade att han kunde se ett mönster i elevböckerna att 

utantill inlärning var vanligare i början av kapitlet och uppgifter som krävde mer ansträngning 

placerades oftast i slutet av kapitlet. Denna studie visar samma sak. Det vill säga, studien visar att 
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även i de lägre stadierna placeras rutin-, standard och textuppgifter vanligtvis i början och 

utmaningar och problemlösningsuppgifterna i slutet av ett kapitel. Alla tre läromedelsserier har 

samma upplägg av uppgifter i elevböckerna. Dilemmat som kan uppstå är att 

problemlösningsuppgifterna bara blir en utmaning för de elever som jobbar snabbare. Därför är 

det viktigt att lärare uppmärksammar att alla elever ges möjlighet att jobba med 

problemlösningsuppgifterna, fastän att de ligger först i slutet av kapitlet. På grund av den redan 

låga andelen i elevböckerna i alla tre läromedelsserier är det extra viktigt att eleverna faktiskt utför 

alla problemlösningsuppgifter, för att kunna utveckla sin problemlösningsförmåga. Löwing och 

Kilborn (2002) belyser att förarbetet med problemlösning är betydelsefullt och därmed är det 

viktigt att elever redan i de tidigare skolåren ges möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga.  

Lärarhandledningen ska ge lärare redskap, stöd och material till matematikundervisningen 

(Brändström, 2003). I linje med denna studie belyser även denna studie vikten av att använda 

lärarhandledningen. Studien visar att lärarhandledningarna erbjuder lärarna att undervisa genom 

problemlösning utanför elevboken. Resultatet av studien visar att genom lärarhandledningarnas 

problemösningsuppgifter ökade det totala antalet problemlösningsuppgifter i alla tre läromedels-

serier. Intressant att synliggöra av resultatet är att Favorit matematik och Koll på matematik är 

beroende av att läraren använder lärarhandledningen, på grund av att stor del av 

problemlösningsuppgifterna finns där. Matematik eldorado har minst problemlösning i 

lärarhandledningen. Skillnaden mellan de olika läromedelsserierna är att lärarhandledningarna i 

Koll på matematik och Favorit matematik placeras problemlösningsuppgifterna vanligtvis i slutet 

av ett kapitel. Matematik eldorado börjar varje kapitel en eller flera problemlösningsuppgifter.  

Lärarhandledningen i Matematik eldorado har valt att starta varje kapitel med ett problem. Hur 

lärarhandelningen används är som Hoelgaard (2015) beskriver upp till varje lärare. Resultatet visar 

vikten av att lärare använder problemlösningsuppgifterna i lärarhandledningen för att minska risken 

för en dominerande färdighetstränande matematikundervisning.  Vidare har analysen visat att lärar-

handledningarna i Favorit matematik och Matematik eldorado erbjuder oftast bara uppgifter, där 

det saknas beskrivning på hur uppgiften ska genomföras.  Lärarhandledningen i Koll på matematik 

har till skillnad fler uppgifter där det finns beskrivningar på hur uppgiften ska genomföras. 

Resultatet av detta kan vara att lärarhandledningarna som enbart erbjuder uppgifter utan arbetsgång 
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inte lyfter fram möjligheterna med problemen och där med ligger genomförandet av uppgiften 

underförstått. Bristen på informationen går i linje med vad Hoelgaard skriver om att uppgifter är 

beroende av hur läraren tolkar den (Hoelgaard, 2015). Resultatet av det kan vara att den 

informationslösa problemlösningsuppgiften i lärarhandledningen ger läraren eget tankeutrymme 

som i sin tur kan begränsa läraren. Detta kan inte heller fastställas i denna studie och behöver 

forskas vidare på.  

Taflin (2007) kan inte nog betona vikten av att elever få utföra rika problem i matematik-

undervisningen. Rika problem ger elever möjlighet att öka sin matematiska medvetenhet. I arbetet 

med rika problem får eleverna upptäcka, använda, stegvis utvidga och fördjupa sina matematiska 

färdigheter. Resultatet visar att läromedlen tycks ha svårt att uppnå krav som handlar om att 

problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, kunna initiera till en matematisk diskussion eller leda 

till elever och lärare formulerar nya intressanta problem. Uppgifterna faller ofta på att de enbart 

ger eleven möjlighet till en lösningsstrategi. När läromedlet inte ger plats till olika lösningsstrategier, 

blir det svårt att diskutera elevers skilda lösningar. Det finns även de uppgifter som ger plats till 

olika lösningsstrategier men inte uppmanar elever och lärare att skapa en diskussion. Lester (1996) 

belyser just vikten av att elever ska kunna använda sig av olika lösningsstrateger. Elever som 

använder sig av olika lösningsstrategier lär sig att det finns olika lösningar för att komma fram till 

ett svar. Lester och Lambdin (2006) menar att matematiska resonemang är en nyckel för matematisk 

förståelse. Eleverna får med hjälp av resonemang och diskussion utveckla sitt tänkande. Resultatet 

visar att Koll på matematik är det läromedlet som erbjuder flest rika problem från årskurs 1 till 3, 

16 % av läromedlets totala problemlösningsuppgifter uppfyller kraven för ett rikt problem. 

Matematik eldorado uppfyller 7 % kravet för ett rikt problem av läromedlets problemlösnings-

uppgifter. Favorit matematik erbjuder minst, 0,6 % uppfyller kraven.  Problematiken med att inte 

arbeta kontinuerligt med olika lösningsstrategier är att elever får svårare att acceptera att det finns 

fler möjligheter för att komma fram till en lösning (Taflin, 2007). Problemlösningsuppgifterna ska 

även leda till att formulera liknande problem, krav 7 för ett rikt problem. För att ett problem ska 

vara potentiellt värdefullt menar Schoenfeld (1991) att problemlösningsuppgifter ska fungera som 

ett frö för få elever att engagera sig i sitt matematiska lärande. För en lärare som följer läromedlet 

och allt dess innehåll, visar resultatet att matematikundervisningen får en tunn problemlösnings-

verksamhet, där man inte tar till vara på problemlösningens alla möjligheter. PISA-undersökningen 
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2015 visade att elever presterat lägre i nivå 5 i matematik (Skolverket, 2016). Resultatet i denna 

studie visar att alla tre läromedlen har en relativt låg andel problemlösning och än mindre andel rika 

problem. Därmed ställer läromedlet höga krav på att lärare är kreativa, flexibla och uppmärksamma 

i problemlösningsaktiviteten men även att de kan utveckla läromedlets problemlösningsuppgifter. 

Resultatet av studien kan inte nog betona vikten av lärarens engagemang och dess påverkan på om 

elever får utveckla sin problemlösningsförmåga, eftersom problemlösningsuppgifterna är få i 

läromedlen. Resultatet i PISA-undersökningen 2015 kan bero på den läromedelsdominerande 

undervisningen, som visat sig ha en dominerande del procedur- och utantillinlärning, och mindre 

fokus på resonemang och problemlösning. PISA-undersökningen görs på 15 åriga elever och om 

vi redan i de lägre stadierna arbetar aktivt med problemlösning kan det skapa bättre förutsättningar 

för elevernas framtida problemlösningsprocess.  

Det finns ingen forskning som visat på hur mycket problemlösning det ska finnas i våra läromedel. 

Däremot säger kunskapskraven för problemlösning i matematik att elever ska utveckla sin förmåga 

att formulera och lösa problem samt arbeta med strategier och metoder för att komma fram till en 

lösning (Skolverket, 2017). Resultatet visar en låg andel problemlösningsuppgifter i alla tre 

läromedelsserier. Det finns uppgifter i läromedlen för att utveckla problemlösning, resursen finns 

där men kan ses som otillräcklig. Läromedlen ställer som tidigare nämnt höga krav på att läraren 

användande och uppmärksamhet i läromedlets problemlösning. För att öka problemlösnings-

aktiviteten bör läraren komplettera läromedlet med problemlösningsuppgifter, för att 

problemlösning ska få en mer central del av matematikundervisningen. Lester (1996) belyser just 

lärarens avgörande roll för att eleverna ska bli skickliga problemlösare. Läromedlen utger sig 

behandla hela kursplanen för matematik vilket i sin tur kan bli en problematik för nyexaminerade 

lärare som väljer att följa läromedlets struktur och upplägg. Problematiken kan då bli att eleverna 

inte får tillräckligt med problemlösning i lågstadiet och där med hämmar elevernas vidare 

problemlösningsutveckling.  

Det studien inte kan visa är det praktiska arbetet i elevböckerna. Elevböckerna kan i praktiken 

innehålla fler problemlösningsuppgifter i elevboken då en problemlösningsuppgift har ett 

individuell avgörande. Varför studien inte kan fastställa hur många uppgifter som i praktiken 

upplevs som en problemlösning går i linje definitionen av problemlösning och att en uppgift är 
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beroende av vem som utför uppgiften (Bell m.fl., 2006; Kilpatrick m.fl., 2001; F. Lester, 1996; 

Schoenfeld, 1985; Taflin, 2007). En uppgift kan i våra läromedel definieras som en text eller 

rutinuppgift, kan i praktiken vara en problemlösningsuppgift för elever beroende på deras 

förkunskaper.  

6.1.1 Summering 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att visa värdet av studiens resultat av problemlösning i 

läromedelsserier årskurs 1-3. Det vi kan konstatera genom resultatet är att alla tre läromedel 

innehåller problemlösningsuppgifter, men på grund av den låga andelen oroväckande och kan ses 

otillräckligt.  

Resultatet av huruvida läromedlen behandlar rika problem kan vi se att dessa läromedel har mer 

eller mindre svårt att erbjuda rika problem.  Läromedlen verkar ha svårt att vidareutveckla problem, 

skapa diskussioner och träna elever i lösningsstrategier. Om eleverna får möta rika problem i 

undervisningen är beroende av lärarens engagemang viket gör att lärare behöver vara väl medvetna 

hur man kan utveckla läromedlens problemlösningsuppgifter för att främja elever utveckling i sin 

problemlösningsförmåga. 
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6.2 Metoddiskussion 

En kvantitativ läromedelsanalys var den metod som var mest relevant att använda som 

datainsamlingsmetod. Metoden har fungerat bra för att få fram ett resultat utifrån mina 

forskningsfrågor. Jag har genom en kvantitativ innehållsanalys möjlighet att samla in ett stort 

datainsamlingsmaterial, vilket Stukát (2005) menar att just en kvantitativ innehållsanalys ger 

möjlighet till. Genom det stora datainsamlingsmaterialet har studien kunnat få fram jämförbara 

uppgifter som används för att göra stapeldiagram och tabeller. 

Att hitta de två teorier studien används sig av var en utmaning då det är viktigt att de kategorier jag 

valt kan används för att få in datainsamlingsmaterial som ger svar på studiens forskningsfråga. 

Handledare och kurskamrater har hjälpt mig när jag varit osäkerhet på om de framtagna 

kategorierna har varit tydliga. Bryman (2011) menar att just en innehållsanalys är en metod där 

forskningen inte ska kunna påverkas av forskaren. Dock menar han att det är praktiskt omöjligt att 

ett kodningsschema inte innehåller en viss tolkning från forskaren. För att höja studiens validitet 

och reliabilitet gjordes en pilotstudie för att avgöra om teorin fungerade och att kodningsschemat 

var systematiskt. I pilotstudien av det första läromedlet visade det sig vara svårt att avgöra om en 

uppgift kräver en ansträngning eller möjliggör diskussion. Jag fick då kolla efter ett ramverk för att 

det inte skulle finnas något tolkningsutrymme av uppgifterna och där med användes Henningsen 

och Steins (1997) ramverk för att ett lärande ska ske. Jag valde då att begränsa studien till enbart 

fas ett, att analysera ur för författarens perspektiv (Henningsen & Stein, 1997). Analysschemat 

fungerade sedan bra och kodningsschemat fungerade för att få fram det material som var tänkt. 

Esaiasson m.fl. (2017) rekommenderar att ett reliabilitetstest bör göras på en mindre del av 

undersökning när materialet är färdigt. Där av gjordes ett reliabilitetstest på den första analyserade 

boken för att försäkra studien om att mitt analyserande inte blivit bättre med tiden. 

Reliabilitetstestet visade goda resultat och inget behövde ändras i det insamlade materialet.  

Eftersom studien förutsätter att läromedlet skriver fram hur en problemlösningsuppgift ska 

genomföras. Har det varit svårt att se uppgiftens fulla potential eftersom uppgiften är beroende på 

lärarens eller elevernas utförande denna begränsning var dock tvungen att göras då en 

innehållsanalys inte kan ge svar på läromedlets användning. 
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För att få ett djupare resultat hade en kombination av innehållsanalys, observation och 

enkätundersökning varit intressant i studien. En observation hade kunnat ge ett bredare resultat i 

hur arbetet med problemlösning i läromedlet sett ut i praktiken i linje med Henningsen & Stein tre 

faser för lärande (Henningsen & Stein, 1997). En enkätundersökning om hur lärare använder sig 

av lärarhandledningen i arbetet med problemlösning för att i linje med vad Brändström  menar att 

lärarhandledningen är beroende av hur lärare tolkar lärarhandledningen (Brändström, 2003). 

6.2.1 Resultatets användbarhet 

I denna studie används tre läromedel och resultatet som studien kommit fram till kan inte 

generaliseras i att alla läromedel ser ut på det viset. Däremot kan studien ge en ökad kunskap för 

olika fallgropar i problemlösningsuppgifter i våra läromedel. Studien bidrar till att lärare får en ökad 

insikt i läromedel och dess användning av problemlösningsuppgifter. Resultatet av studien ska 

förhoppningsvis inspirera lärare att bli mer medvetna vid valet av läromedel.  

6.3 Vidare forskning 

Förslag på vidare forskning är att studera hela läromedelsförlagets material, det vill säga läxböcker 

med mera om eleverna får fler möjligheter till problemlösningsaktiviteter. Det skulle även vara 

intressant att studera det faktiska arbetet med problemlösning i våra läromedel. Att se hur lärare 

och elever tolkar och möter läromedlets problemlösningsuppgifter. Exempelvis studera 

problemlösning i våra läromedel utifrån Henningsen och Stein (1997) tre faser för att lärande ska 

bli synligt. Vidare skulle det vara intressant att forska vidare på lärare attityd och användning av 

lärarhandledningen.  
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