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Sammanfattning 

I denna studie undersöktes i vilken utsträckning uppgifter som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga förekom i matematikläroboksserierna Mondo och Favorit matematik. 

Läroboksserierna omfattar totalt åtta böcker för årskurs 1 och årskurs 3. Utöver detta gjordes en 

jämförelse mellan läroboksserierna för att synliggöra likheter och skillnader. 

Studien bygger på en syn på matematikinlärning som utgörs av utveckling av olika förmågor, 

varav en är problemlösningsförmåga. Tillsammans bildar förmågorna matematisk kompetens – ett 

bemästrande av matematik. Studien utgår främst från Niss och Højgaard (2019), Kilpatrick (2001) 

samt den svenska läroplanen (Skolverket, 2011) med kommentarmaterial (Skolverket, 2017), där 

matematisk kompetens och förmågor spelar en väsentlig roll. Utifrån dessa skapades ett 

analysverktyg som användes för att lokalisera hur stor andel sidor i läroböckerna som möjliggör 

utveckling av problemlösningsförmåga och de delar förmågan utgörs av.  

Resultatet visar att det finns skillnader mellan de olika läroboksserierna gällande i vilken 

utsträckning uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga förekommer. 

Läroboksserien Mondo innehåller en betydande större andel sidor som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga och har, med vissa undantag, en större andel sidor som möjliggör 

utveckling av de olika delarna av problemlösningsförmåga. Då tidigare forskning visat att 

undervisning i matematik påverkas av den lärobok som används, innebär resultatet av denna studie 

att val av lärobok kan få konsekvenser för elevernas möjlighet att utveckla 

problemlösningsförmåga. 

 
Nyckelord: Lärobok, lågstadiet, matematiska förmågor, matematisk kompetens, problemlösning. 
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Inledning 

I denna studie analyseras i vilken utsträckning sidor som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga förekommer i två läroboksserier i matematik för lågstadiet. Vi 

intresserar oss för problemlösningsförmåga eftersom vi under tidigare genomförda VFU-

perioder uppmärksammat att elever har svårt att lösa matematiska problem. Forskning visar 

även att problemlösningsförmåga behöver utvecklas över lång tid och genom systematiskt 

arbete med problemlösningsuppgifter (Lester, 1996, s. 85). Utveckling av 

problemlösningsförmåga har betydelse för individens möjlighet att påverka och fungera i 

samhället och undervisning med problemlösningsuppgifter kan dessutom fungera som ett 

medel för att utveckla andra förmågor (Blum & Niss, 1991, s. 42–44). I de svenska 

styrdokumenten för matematik uttrycks dessutom problemlösning som ”centralt i matematisk 

verksamhet” (Skolverket, 2017, s. 6).  

Anledningen till att analys av läroböcker används som metod för att besvara denna studies 

forskningsfrågor är att internationell forskning visat att läromedel spelar en stor roll för hur 

undervisningen i klassrummet ter sig (Valverde, Bianchi, Wolfe, Schmidt & Houang, 2002, s. 

1–2; Fan, Zhu & Miao, 2013, s. 635). Detsamma gäller i Sverige, vilket framkommer av 

Skolinspektionens granskning (2009, s. 8), som visar att matematiklektionerna domineras av 

enskilt arbete i läroböcker. Dessutom använder många lärare läroboken som vägledande i sin 

undervisning och baserar i stor grad målen med undervisningen utifrån boken 

(Skolinspektionen, 2009, s.16). Det finns även indikatorer på att innehållet i läroböcker och 

elevers prestationer har ett samband, vilket presenteras i en finsk studie av Törnroos (2005).   

Kvaliteten på läromedel som används i den svenska skolan var under stora delar av 1900-

talet en politisk angelägenhet, då staten ansvarade för förhandsgranskningen. Bakgrunden till 

statens intresse kan enligt Harrie Johnsson (2009, s. 212–213) vara kopplat till utvecklingen 

mot en skola för alla. Under 1970-talet började det politiska klimatet i fråga om den statliga 

styrningen dock att förändras. Skolan kritiserades från olika håll och decentraliseringen lyftes 

som en lösning på problemen. En avveckling av den statliga läromedelsgranskningen, som 

inleddes av att endast en del läromedel granskades, tog sin början (Harrie Johnsson, 2009, s. 

214–215). År 1991 fattades slutligen beslutet att helt avveckla den statliga granskningen av 

läromedel och överlåta ansvaret till den undervisande läraren (Harrie Johnsson, 2009, s. 215). 

Enligt en undersökning publicerad i tidningen Skolvärlden (Stridsman, 2014, 19 november), 

utgiven av Lärarnas riksförbund, uppger hälften av de tillfrågade lärarna att de själva i stor 

utsträckning styr valet av vilka läromedel som används i undervisningen. Åtta av tio lärare 

uppger dessutom att de inte anser sig ha tillräckligt med tid till förfogande för 

kvalitetsgranskning av läromedel. 

Resultatet av denna studie kan, tillsammans med andra liknande studier, tas i beaktning vid 

val av lärobok samt planering av undervisning i och kring läroboken.   
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Bakgrund 

Detta avsnitt kommer inledningsvis ge en övergripande beskrivning av de senaste decenniernas 

reform av matematikämnet. Därefter presenteras den för dagen aktuella kursplanen i matematik 

för grundskolan, med fokus på förmågan som analyseras i denna studie.  

Reform av matematikämnet  

Traditionellt har det funnits en syn på matematisk kunskap som behärskande av ett visst 

matematiskt innehåll (Helenius, 2006, s. 11). I den senaste läroplanen är, till skillnad från tidigare 

läroplaner, förmågor och dess betydelse för matematiskt kunnande tydligt framskrivna. Svenska 

elevers resultat i PISA-undersökningar har förbättrats sedan 2012 (Skolverket, 2019), vilket skulle 

kunna bero på införandet av LGR 11 och dess formuleringar. Internationellt har det sedan ett par 

decennier funnits ett stort intresse att undersöka och definiera vad det innebär att bemästra 

matematik (Niss & Højgaard, 2019). Ett exempel är det danska KOM-projektet lett av Mogens 

Niss (Niss & Højgaard, 2011), där matematiska förmågor benämns och förklaras utgöra grunden 

för matematisk kompetens. Förmågorna har sedan projektet genomförande 2002 utvecklats och 

omarbetats i ett par rapporter, den senaste från 2019 (Niss & Højgaard, 2019). Ett annat exempel 

är Kilpatrick (2001) som i en amerikansk kontext analyserat matematikinlärning och i rapporten 

”Adding it up – helping children learn mathematics” formulerat ett antal förmågor som bildar matematisk 

kompetens. Hur matematiska förmågor finns representerade i svenska nationella prov analyseras 

av Boesen, Lithner och Palm (2018). I analysen av prov använder de sig av ett ramverk framtaget 

av Lithner, Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Palm och Palmberg (2010), där förmågorna specificeras 

och separeras för att förenkla en analys.  Gemensamt för de senare årens forskning är synen på 

matematisk kompetensen som innehavande av vissa förmågor. Tillsammans utgör förmågorna 

matematisk kompetens – ett bemästrande av matematik (Boesen, 2014, s. 74–75). Detta synsätt 

avspeglas i den svenska läroplanen där utveckling av förmågor specificeras och förklaras 

(Skolverket, 2011). I denna studie kommer vi, för att inte förvirra läsaren och för att anpassa oss 

efter benämningen i LGR 11, att benämna de förmågor som tillsammans bildar matematisk 

kompetens som just förmågor, trots att olika forskare benämner dem olika. 

Kursplanen i matematik  

I kursplanen för matematik i årskurs 1–3 (Skolverket, 2011) framhålls att syftet med undervisningen 

i matematik bland annat är att eleverna ska utveckla förmågor att: 

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

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

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

• föra och följa matematiska resonemang, och 
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• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser. 

Skolverket (2011) 

Då vi i denna studie kommer att fokusera på förmågan att ”formulera och lösa problem med 

hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2011) vill vi utifrån 

aktuell kursplan (Skolverket, 2011) och kommentarmaterial (Skolverket, 2017) förklara denna 

närmare. Vi kommer hädanefter att benämna förmågan som problemlösningsförmåga.  

Enligt Skolverkets Kommentarmaterial till kursplanen i matematik (2017) innefattar 

problemlösningsförmåga att kunna lösa samt formulera olika matematiska problem. Ett problem 

är en uppgift där eleven inte på förhand vet vilken metod som ska användas, en uppgift som kräver 

att eleven testar och utvärderar olika metoder för att finna en lösning. Vidare ska undervisningen 

möjliggöra utveckling av problemlösningsstrategier, det vill säga strategier som kan användas för 

att lösa eller formulera problem. Att rita upp problemet eller att tänka baklänges är ett par exempel 

på problemlösningsstrategier (Häggblom, 2013, s. 174–175). Då ett problem inte går att lösa på 

rutin är det inte säkert att en viss uppgift fungerar som problemlösningsuppgift för alla. Det är 

istället beroende av elevens aktuella nivå och kunskaper. Uppgifterna ska sammanfattningsvis ge 

elever möjlighet att utveckla sin förmåga att tolka både vardagliga och matematiska problem samt 

beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer. (Skolverket, 2017, s. 6, 

7, 25–26; Skolverket, 2011) 

Problemlösningsförmåga finns, förutom i matematikämnets syfte, uttalat som ett av 

kunskapskraven för godtagbara kunskaper i årskurs 3 samt som en del av det centrala innehållet i 

undervisningen, vilket belyser den stora vikt som läggs vid att eleverna ska utveckla förmåga att 

lösa matematiska problem (Skolverket, 2011).  
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Tidigare forskning 

Problemlösningsförmåga och matematisk kompetens i stort har behandlats i många 

forskningsbidrag de senare åren (Fan & Zhu, 2007, s. 62). När det gäller forskning på läroböcker i 

matematik kan bidragen delas in i tre olika områden beroende på vad som undersöks (Fan m.fl. 

2013, s. 771–772; Rezat & Sträßer, 2015, s. 250–255). Ett område som identifierats berör påverkan 

på utveckling av läroböcker i matematik, vilket handlar om hur utvecklingen av läroböcker påverkas 

av olika faktorer, exempelvis författare och läroplaner. Det andra forskningsområdet berör 

användningen av läroboken och dess inverkan på användarna av den. Det tredje forskningsområdet 

handlar om analys av innehållet i läroböcker och är, enligt Rezat och Sträßers (2015) 

forskningsöversikt, det vanligast förekommande. Vid analys av innehåll undersöks bland annat 

förekomst av ett specifikt matematiskt område eller specifika uppgiftstyper i läroböcker. 

Forskningen inom de tre områdena har olika utmaningar, fördelar och nackdelar men tillsammans 

kan de synliggöra en helhet av alla de olika relationerna till läroböcker (Rezat & Sträßer, 2015, s. 

250–255).  Nedan presenteras tidigare forskning inom de tre områdena. Särskilt fokus läggs på 

området som berör vad läroböcker innehåller, eftersom det är vad denna studie undersöker.  

Påverkansfaktorer på läroboksutveckling 

I en studie av Fan, Xiong, Zhao och Niu, (2018, s. 788–798) undersöks i vilken mån kulturella 

skillnader påverkar utvecklingen av läroböcker i matematik. Genom analys av läroböcker från Kina 

och England synliggörs skillnader kopplade till kulturella faktorer i produktionslandet. Haggarty 

och Pepin (2002) utgår från de olika utbildningskulturerna i England, Tyskland och Frankrike i sin 

analys av likheter och skillnader mellan läroböcker i matematik i de tre länderna.  

I analysen av lärobokens innehåll och hur detta korrelerar med den svenska läroplanen 

framlägger Johansson (2003, s. 74) att det inte är säkert att man som lärare kan förlita sig enbart på 

lärobokens upplägg och innehåll i sin undervisning. Johansson refererar till läroboken som den 

potentiellt genomförda läroplanen, vilket avser den läroplan som realiseras i undervisningen. Risken 

finns att delar av det som den avsedda läroplanen (LGR 11) tar upp, inte i tillräckligt stor grad 

förekommer i läroboken (Johansson, 2003, s. 75–76). Avslutningsvis menar Johansson (2003) att 

det, för att tydliggöra relationen mellan den avsedda och den potentiellt genomförda läroplanen, 

krävs mer forskning på läroböcker i matematik (Johansson, 2003, s. 78–79).  

Användning av läroböcker 

I sin analys av användning av läroböcker fann Johansson (2006) att läroboken ofta gavs en 

överordnad roll i klassrummet. Vid tillfällen då läraren inte höll med om det som stod i boken 

argumenterade inte läraren för sin åsikt. Det visade sig även i de undersökta klassrummen att både 

innehållet i lektionerna och på vilket sätt detta presenterades starkt var influerat av läroboken (2006, 
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s. 24–25). Trots den stora påverkan läroboken hade på undervisningen i de analyserade 

klassrummen kunde Johansson (2006) urskilja att lärarnas användning av den varierade, både i fråga 

om hur mycket tid läroboken var helt frånvarande i undervisningen och i fråga om på vilket sätt 

den användes under olika lektioner. Gemensamt för de olika klassrummen var att läroboken 

användes under en större del av lektionen, då eleverna enskilt räknade i den (Johansson, 2006).  Vid 

analys av elever och lärares interaktion under det enskilda arbetet visade det sig att lärarna ofta fick 

en funktion som vägledare av boken. Johansson (2006) anser det viktigt för framtiden att 

läroböcker analyseras utifrån deras likheter och skillnader samt på vilket sätt det kan påverka elevers 

utveckling av matematisk kompetens, vilket kan möjliggöra en utveckling i att förbättra läroböcker 

som används i klassrummen.  

Jäder (2015) presenterar utifrån analys av videomaterial från klassrum, hur resonemang uttrycks 

verbalt av elever som arbetar med uppgifter i läroböcker. Jäder analyserade även interaktionen 

elever emellan och mellan lärare och elever i situationer där den enskilda eleven inte lyckades lösa 

uppgiften. Resultatet visar att kommunikationen mellan lärare och eleven kring matematiska 

resonemang kan ha en hämmande effekt på utvecklingen av en matematisk kompetens då den i 

stor utsträckning bygger på att presentera imitativa resonemang. Det visade sig även att elever i 

stor utsträckning förlitar sig på lärobokens facit vid reflektion av metodval. Således bör utvecklare 

av läroböcker reflektera över strukturering och utformande av innehåll i läroböcker, med betoning 

på utformande av facit. (Jäder, 2015, s. 33–38) 

Innehåll i läroböcker 

Jäder, Lithner och Sidenvall (2019) analyserar i sin studie förekomst av uppgifter som möjliggör 

utveckling av problemlösningsförmåga i läromedel för gymnasieskolan från 12 olika länder. Efter 

att ha tittat på problemlösningsuppgifterna och deras lösningar samt jämfört dessa med föregående 

uppgifter i läroboken, delades problemlösningsuppgifterna upp i tre olika kategorier. High 

Reletedness (HR) innebär att uppgiften kan lösas med hjälp av andra uppgifter i läroboken. Global 

Low Reletedness (GLR) är uppgifter som löses utan hjälp från tidigare uppgifter och Local Low 

Reletedness (LLR) är uppgifter som med lite modifikation kan lösas med hjälp av tidigare uppgifter. 

Resultatet visar att förekomst av uppgifter som klassificeras som HR, GLR och LLR procentuellt 

inte skiljer sig särskilt mycket mellan olika läroböcker och att HR-uppgifter förekommer i störst 

grad. Jäder med flera (2019) framlägger att nästan alla uppgifter gav elever möjlighet att öva 

algoritmer men sällan att skapa nya och därmed finns en risk att elever går miste om denna aspekt 

av problemlösning. Resultatet visar även att de flesta problemlösningsuppgifter är placerade i slutet 

av ett kapitel eller område och att de benämns som utmanande eller svårare. Detta gör att det av 

lärare och elever kan tolkas som att uppgifterna inte är menade för alla elever, eller att de inte hinns 

med. Innehållsanalysen visar även att uppgiftbeskrivningen i vissa fall benämner en uppgift som 

problemlösning även om så inte är fallet, vilket kan bidra till en felaktig bild av vad problemlösning 

faktiskt är. Dessutom saknas betoning i läroböcker på hur viktig matematisk problemlösningen är. 
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Jäder med flera (2019) föreslår att läroböcker kan förbättras genom att ha fler GLR- och LLR-

uppgifter samt att de inte placeras i slutet av kapitel eller områden och inte heller benämns som 

svårare eller utmanade uppgifter. Detta för att ge fler elever möjlighet att lösa fler 

problemlösningsuppgifter, vilket behövs för att utveckla problemlösningsförmågan. (Jäder m.fl., 

2019) 

Fan och Zhu (2007) analyserar problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker från Kina, 

USA och Singapore. Resultatet visar att problemlösningsuppgifter generellt förekommer i relativt 

god utsträckning och att olika metoder för att lösa dessa presenteras, men även att det finns brister 

i läroböcker från de tre länderna. Vissa av bristerna förekommer i alla länder, medan andra endast 

uppmärksammats i en eller ett par av länderna. Gemensamt för de tre länderna är att det finns 

brister i hur väl läroböckerna korrelerar med ländernas styrdokument för matematik och 

problemlösning. I läroböcker från Singapore presenterades problemlösning ofta som ett separat 

matematiskt område, vilket kan tyda på en formell syn på problemlösning. Kinesiska läroböcker 

saknade innehåll som tydligt introducerar och förklarar specifika problemlösningsstrategier, vilket 

kan bero på att styrdokumenten i landet inte behandlar detta. De kinesiska läroböckerna innehöll 

å andra sidan omfattande förklaringar av problemlösningens olika steg, till skillnad från böcker från 

både Singapore och USA. (Fan & Zhu, 2007, s. 72–73) 

Brehmer, Ryve och Van Steenbrygge (2016) analyserar i sin studie hur problemlösningsuppgifter 

finns representerade i några matematikläroböcker som används i den svenska gymnasieskolan. I 

analysen undersöks hur stor del av uppgifterna i böckerna som är problemlösningsuppgifter, var 

dessa är placerade, på vilken svårighetsnivå de är samt i vilken kontext de ges. Resultatet visar att 

proportionen av problemlösningsuppgifter är låg i samtliga analyserade läroböcker. Endast cirka 

fem procent av uppgifterna är problemlösningsuppgifter och de flesta är placerade i slutet av 

kapitlen. Nästan alla problemlösningsuppgifter är av hög svårighetsgrad och givna i en ren 

matematisk kontext. Av resultatet drar Brehmer med flera (2016) slutsatsen att elever får liten 

möjlighet att utveckla sin förmåga till problemlösning genom arbete i de analyserade läroböckerna. 

Problemlösning framställs av läroböckerna som något svårt som testas vid avslutning av ett kapitel. 

Utvecklingen av läroböcker bör gå mot att presentera problemlösningsuppgifter av varierande 

svårighetsgrad, mer frekvent i början av kapitlen och med ett innehåll som grundar sig i en för 

eleven bekant kontext. (Brehmer m.fl., 2016, s. 580–589)   

Trots att Eva Taflins avhandling (2007) inte består av en analys av läroböcker är den intressant 

att nämna då den bidrar med ett sätt att tolka uppgifter som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga. I den första av de fyra studier som avhandlingen bygger på formulerar 

hon sju kriterier för vad hon benämner som ett rikt problem. Ett rikt problem är den typ av 

problem som Taflin (2007, s. 56) anser bör användas i arbete med matematisk problemlösning, då 

de möjliggör utveckling av både kunskap och medvetenhet. De sju kriterierna som ska uppfyllas 

för att ett problem ska klassas som ett rikt problem är (Taflin, 2007, s. 22): 



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

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

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

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

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

visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer. 

6. Problemet ska kunna fungera som brobyggare. 

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

Sammantaget dras slutsatsen att utveckling av läroböcker kan påverkas av produktionslandets 

kultur och att det inte är säkert att läroböcker och innehållet i dem till fullo korrelerar med gällande 

styrdokument. Trots detta används läroböcker ofta som vägledande i undervisningen och ges av 

både lärare och elever en slags överordnad roll i klassrummet. Matematisk problemlösning har 

intresserat många forskare de senaste åren. I analys av läroböcker framstår det som att 

problemlösningsuppgifter förekommer, men att det finns brister i var dessa är placerade, till vilka 

de är riktade och variationen i aspekter av problemlösningsförmåga som möjliggörs. Till vår 

kännedom saknas dock studier där problemlösning i svenska läroböcker för lågstadiet analyserats 

och studier som tydligt anpassat analys efter gällande läroplan.   
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Teoretiska överväganden 

I detta avsnitt presenteras de teoretiska överväganden som står till grund för denna studie. 

Inledningsvis förklaras vad matematisk kompetens innebär och därefter behandlas den specifika 

förmåga som studien intresseras sig för, nämligen problemlösningsförmåga.  

Matematisk kompetens 

Det finns stora likheter mellan formuleringar i den svenska kursplanen för matematik (Skolverket, 

2011) och resultatet av det danska projektet Competencies and Mathematical Learning (KOM-projektet) 

(Niss & Højgaard, 2011), vars uppdrag var att utveckla matematikens undervisning och lärande 

samt definiera matematisk kompetens. Projektet, vars rapport presenterades 2002, resulterade i 

formulering av åtta matematiska förmågor som tillsammans anses utgöra en matematisk kompetens 

(Niss & Højgaard, 2019).  

Kilpatrick (2001, s.5) och National Council of Teachers of Mathematics (NCTM, 2000; NCTM, 2008, 

s.29) presenterar ungefär samtidigt som KOM-projektet ett liknande sätt att se på matematisk 

kompetens. Kilpatrick (2001) menar att det genom formulering av matematisk kompetens 

tydliggörs vilket sammansatt och omfattande matematiskt kunnande som behöver utvecklas hos 

människor för att generera ett framgångsrikt lärande. För att synliggöra allt som behövs för att lära 

matematik delas matematisk kompetens in i fem förmågor som alla är beroende av varandra och 

sammanflätade till en komplex helhet (Kilpatrick, 2001, s. 116–117). Niss och Højgaard. (2011) 

förklarar den komplexa relationen mellan förmågor genom en illustration av matematisk 

kompetens i form av en blomma där varje blad, som motsvarar en matematisk förmåga, dels enskilt 

har betydelse, dels överlappar de andra bladen som tillsammans bildar blomman – den matematiska 

kompetensen (Niss & Højgaard, 2019, s. 19). Vidare tydliggörs av Niss och Højgaard (2019) vad 

det innebär att inneha en matematisk förmåga. För att ha en förmåga krävs tillgång till olika 

matematiska kunskaper, såsom processkunskap och faktakunskap. Det är dock inte tillräckligt att 

ha kunskaper. En matematisk förmåga innebär att man faktiskt kan använda sig av sina kunskaper. 

Förmågan är så att säga beroende av vissa kunskaper, men kunskaperna skapar inte förmågan. De 

samlade kunskaperna genererar ytterligare en nivå av matematisk förståelse, nämligen matematisk 

förmåga. (Niss & Højgaard, 2019, s. 20).  

De förmågor som utgör matematisk kompetens formuleras av Kilpatrick (2001, översatt av 

författarna) som: 

• Begreppsförmåga – kunskap om när och hur en matematisk idé ska användas. 

• Procedurförmåga – att flexibelt kunna välja effektiva strategier och att använda dem korrekt och i rätt 

sammanhang.  

• Metodförmåga - att kunna lösa, utforma och formulera problem.  

• Resonemangsförmåga - att använda sig av sina kunskaper och logik för att lista ut vad som behöver göras 

i en given situation samt att kunna argumentera för och rättfärdiga sitt svar och metod. 
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• Positiv inställning – att se meningen med matematik och förstå att det är användbart och logiskt. Denna 

förmåga behövs för att de andra förmågorna ska ha betydelse för den enskilde individen. 

Niss och Højgaard (2019) delar in matematisk kompetens i två delar som innefattar fyra 

förmågor vardera. Nedan presenteras de två delarna och förmågorna inom dessa (översatt av 

författarna). 

Framställa och besvara frågor i och med matematik: 

• Förmåga att tänka matematiskt - att ha en förståelse för de allmänna frågor och sanningar som är typiska 

för matematik och vilka svar som genereras till dessa. Att kunna förklara under vilka förutsättningar något 

gäller samt hur det kan generaliseras är ytterligare en del i förmågan.   

• Problemlösningsförmåga - att kunna förstå och formulera matematiska problem. Det innebär också att 

kunna välja en lämplig metod och använda den för att lösa ett matematiskt problem. Ytterligare innefattas 

även förmågan att i efterhand värdera egna och andras lösningsstrategier. 

• Modelleringsförmåga - att kunna tolka, analysera och skapa matematiska modeller för att hantera utom-

matematiska problem.  

• Resonemangsförmåga - att skriftligt eller muntligt värdera och motivera matematiska resonemang, kritiskt 

granska och utvärdera befintliga motiveringar samt bedöma och formulera argument eller motargument. 

Hantera matematikens språk, konstruktioner och verktyg: 

• Representationsförmåga - att kunna navigera mellan olika matematiska representationsformer, exempelvis 

muntlig, visuell, grafiskt och symbolisk. Att ha nog med kunskap för att kunna välja och använda passande 

representationsform(-er) i en specifik situation. En insikt i fördelar och nackdelar med olika former av 

representation. 

• Symbolförmåga - förståelse för matematikens symbolspråk och vilka regler som styr det. Att tolka och 

använda symboler i matematiska sammanhang. 

• Kommunikationsförmåga - att kommunicera skriftligt, muntligt eller bildligt i, med och om matematik. 

Att kunna förstå det som andra kommunicerar inom matematik. 

• Hjälpmedel- och verktygsförmåga - att kunna hantera fysiska och digitala hjälpmedel och verktyg för 

matematik, att veta när och hur dessa används samt att använda dem i praktiken. Det innefattar även att 

kritiskt analysera användning av olika hjälpmedel och få syn på för- och nackdelar med dem. 

Avslutningsvis ger Niss och Højgaard (2019, s. 25–26) i sin artikel Mathematical competencies revisited 

förslag på i vilka sammanhang teorin om matematisk kompetens kan tillämpas. Några av förslagen 

är; för att skapa en normativ läroplan, för att analysera närvaro av förmågor i exempelvis läroplan, 

undervisning eller läroböcker samt för att diagnostisera individuella elevers inlärning och utveckling 

av förmågor. Teorin kan även fungera som ett verktyg för att läraren, långsiktigt och kortsiktigt, 

ska kunna bedöma sin egen undervisning (Niss & Højgaard, 2019, s. 25–26). 



 

 13 

Matematisk problemlösningsförmåga 

Denna studie utgår från definitionen av matematisk problemlösningsförmåga som förmågan att 

lösa matematiska problem, vilket innebär att kunna lösa uppgifter där det inte finns någon uttalad 

lösningsmetod (Niss & Højgaard, 2019, s. 15; Kilpatrick, 2001, s. 126; NCTM, 2008, s. 52). Att 

kunna formulera ett matematiskt problem är ytterligare en aspekt av problemlösningsförmåga (Niss 

& Højgaard, 2019, s. 15; Kilpatrick, 2001, s. 5). För att anpassa studien till en svensk kontext och 

till lärande på lågstadiet har läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2011) med tillhörande 

kommentarmaterial (2017) bidragit till ett mer detaljerat synsätt på matematisk 

problemlösningsförmåga och vad den består av. 

Problemlösningsförmåga består av olika delar; att välja en metod, utvärdera vald metod, 

formulera ett eget problem, se alternativa lösningar till ett problem eller använda en 

problemlösningsstrategi (Skolverket, 2017, s. 6–7). Att enbart imitera en i anslutning presenterad 

metod innebär att en möjlighet till utveckling av problemlösningsförmåga inte erbjudits (Jäder m.fl., 

2019, s. 2), vilket gör att sådana uppgifter inte kan anses möjliggöra utveckling av 

problemlösningsförmåga.   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ge kunskap om hur matematisk problemlösning behandlas i två 

läroboksserier för årskurs 1 och 3.    

 

Frågeställningar: 

1. I vilken utsträckning förekommer uppgifter som möjliggör utveckling av 
problemlösningsförmåga i åtta matematikläroböcker? 

2. I vilken utsträckning förekommer uppgifter som möjliggör utveckling av olika delar av 
problemlösningsförmåga i åtta matematikläroböcker? 

3. Vilka likheter och skillnader gällande utsträckning av problemlösningsuppgifter och olika 
delar av problemlösningsförmåga finns mellan de analyserade läroböckerna? 
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Metod 

För att undersöka i vilken utsträckning och vilka delar av problemlösningsförmåga som möjliggörs 

i läroböckerna valde vi att analysera läroböcker anpassade för varsin årskurs. Josefin har analyserat 

och presenterat resultaten för årskurs 1 och Emma har analyserat och presenterat resultaten för 

årskurs 3. Analysen består av en kombination av kvalitativ och kvantitativ innehållsanalys och sker 

i fyra steg. Den kvalitativa aspekten av analysen används i syfte att tolka, identifiera och kategorisera 

materialet (Alvehus, 2013, s. 20–23). Den kvantitativa innehållsanalysen används i syfte att 

synliggöra i vilken utsträckning en typ av innehållslig kategori förekommer i det analyserade 

materialet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & Wängnerud, 2017, s. 198). Kvantitativ 

innehållsanalys är enligt Esaiasson med flera. (2017) lämplig när man önskar analysera ”hur ofta 

eller hur frekvent olika kategorier förekommer […] och hur stort utrymme i tid eller rum som olika 

kategorier får” (Esaiasson m.fl., 2017, s. 198). I det första steget i analysprocessen identifieras 

problemlösningsuppgifter i läroböckerna. Det andra steget består av att fastställa andelen sidor i 

läroböckerna som har minst en problemlösningsuppgift. I det tredje steget kategoriseras materialet 

beroende på vilka delar av problemlösningsförmåga som möjliggörs på sidor där 

problemlösningsuppgifter förekommer. Avslutningsvis fastställs utsträckningen av uppgifter som 

möjliggörs olika delar av problemlösningsförmåga. Genom att både kategorisera och undersöka 

förekomst, det vill säga använda både kvalitativ och kvantitativ metod, genereras en mer 

heltäckande bild som tydligt synliggör innehållet i det undersökta materialet (Bryman, 2006, s. 105–

106).  

Urval  

Eftersom läroböckers innehåll i viss mån påverkas av produktionslandets utbildningskultur 

(Haggarty & Pepin, 2002, s. 586–588) önskade vi välja en lärobokserie av en svensk författare och 

en av en utländsk författare, då förhoppningen var att det skulle leda till ett intressant underlag för 

jämförelse. Problemlösningsförmåga tar lång tid att utveckla (Lester, 1996, s. 85) och måste således 

övas under alla skolstadier. Då tidigare forskning som behandlar problemlösningsförmåga i svenska 

läroböcker för lågstadiet saknas och vi studerar till lärare i årskurs F-3, valde vi bland läroboksserier 

anpassade för de årskurserna. För att göra den jämförande delen av analysen mer rättvis valde vi 

att begränsa oss till läroboksserier utgivna de senaste fem åren. Vi tänker oss att författarna genom 

denna begränsning haft möjlighet att anpassa läroboken till aktuell forskning kring matematiska 

förmågor och den aktuella kursplanen i matematik. Valet föll slutligen på den svenska 

läroboksserien Mondo (Brorsson, 2017, 2018) och den ursprungligen finska Favorit matematik 

(Ristola, Tapaninaho & Tirronen, 2018; Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2018). Materialet som 

analyserats är grundböckerna för årskurs 1 och 3 i de båda läroboksserierna, vilka består av två 

böcker för varje årskurs – en för varje termin. Böckerna som heter 1A och 1B är tänkta att användas 

under den första och andra terminen i årskurs 1 och böckerna 3A och 3B är tänkta för den tredje 
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årskursens första och andra termin. Antal sidor i de olika läroböckerna presenteras i Tabell 1. 

Eventuellt extramaterial och kopieringsunderlag har inte analyserats, då vi inte funnit någon 

forskning som visar på hur och vad av detta som används i undervisningen.  

 

Läroboksserie 1A 1B 3A 3B Summa 

Mondo 155 sidor 155 sidor 155 sidor 155sidor 620 sidor 

Favorit 

matematik 

192 sidor 208 sidor 208 sidor 208 sidor 816 sidor 

Tabell 1 – Översikt av urval 

Analysprocess  

Den första delen i analysen består som tidigare nämnt, av att identifiera problemlösningsuppgifter 

i böckerna, det vill säga en uppgift där metoden för lösning är okänd eller där eleven själv ombeds 

formulera ett problem. Därefter undersöks utsträckningen av problemlösningsuppgifter genom att 

fastställa hur stor andel sidor i böckerna som innehåller problemlösningsuppgifter. Att andel sidor 

används och inte andel uppgifter beror på att den ena läroboksserien inte har numrerade uppgifter. 

För att kategorisera och fastställa utsträckningen av olika delar av problemlösningsförmåga, 

analyseras materialet avslutningsvis beroende på vilken eller vilka delar av problemlösningsförmåga 

(se tabell 2) sidorna ger möjlighet till utveckling av. En och samma sida kan innehålla uppgifter som 

ger möjlighet till utveckling av flera delar av problemlösningsförmåga. De olika delarna av 

problemlösningsförmåga som presenteras i tabellen nedan benämns som VAL – val av metod, 

VÄRD – värdera vald metod, FORM – formulera ett problem, ALT – se alternativa lösningar och 

STRAT – använda eller välja en problemlösningsstrategi. Inspiration till kategorisering av 

problemlösningsuppgifter är hämtat ur Jäder med flera (2019) och Brehmer (2016), men är i denna 

studie anpassat till lågstadiet och den aktuella kursplanen i matematik (Skolverket, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabell 2 – Delar av problemlösningsförmåga 

 

Exempel på uppgifter ur läroböckerna som klassificeras som problemlösningsuppgifter där 

utveckling av VAL möjliggörs:  

• ”Amira tar tre trianglar. Malte tar dubbelt så många. Hur många har de tillsammans?” (Mondo 1B, s. 141)  

• ”I säcken är det 10 bollar. Hur många bollar är det sammanlagt?” 

a.   (Favorit matematik 1B, s. 40)   

I dessa exempel är metoden okänd och det finns inget presenterat exempel i anslutning som 

eleven kan imitera, vilket kräver att eleven själv väjer en metod för att lösa uppgiften. Då inget mer 

än val av metod krävs för att lösa uppgifterna klassificeras de som uppgifter som testar en del av 

problemlösningsförmåga, nämligen VAL.  

 

Exempel på uppgifter ur läroböckerna som klassificeras som problemlösningsuppgifter där 

utveckling av flera delar av problemlösningsförmåga möjliggörs:  

• (Instruktion för lösning av problem:) ”1. Vad är frågan? 2. Rita en bild. 3. Välj räknesätt. 4. Skriv uttrycket 

och räkna. 5. Är ditt svar rimligt? Skriv svar. Visa hur du löser uppgiften. Kurre samlar två högar med 75 

kottar i varje. Sedan sover Kurre en stund. När han vaknar räknar han sina kottar. Nu är det 175 kottar 

sammanlagt i de två högarna. Hur många kottar har någon lagt dit när Kurre sov?” (Favorit matematik 3A, 

s. 142) 

Denna uppgift klassificeras möjliggöra utveckling av delarna VAL, VÄRD och STRAT. 

Eftersom metoden för hur uppgiften ska lösas är okänd och det inte finns något i anslutning 

Del av problemlösnings- 

förmåga 

Indikatorer i texten 

Val av metod (VAL) Det finns inget uttryck för vilken metod som ska användas vid lösning av 

uppgiften. Undantag är om uppgiften går att lösa genom imitering av i 

anslutning (3 sidor bakåt, 1 sida framåt på samma uppslag) presenterad 

metod.  

Värdering av vald metod (VÄRD) Uppgiften efterfrågar en utvärdering av vald metod genom att exempelvis 

göra en rimlighetsbedömning av svaret eller beskriva och visa lösningen.  

Formulering av ett problem 

(FORM) 

Uppgiften efterfrågar en formulering av ett problem. 

Se alternativa lösningar (ALT) Uppgiften kräver att eleven ska lösa ett problem på flera olika sätt, eller 

diskutera sin lösning i relation till en annan.  

Välja eller använda en 

problemlösningsstrategi för att lösa 

uppgiften (STRAT) 

Uppgiften kräver att eleven löser uppgiften genom att exempelvis prova sig 

fram, rita en bild av problemet eller tänka baklänges. 
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presenterat exempel eleven kan imitera möjliggör uppgiften utveckling av VAL. Då eleven 

uppmanas reflektera över vald metod genom att visa hur uppgiften löses samt använda en 

problemlösningsstrategi som består i att rita en bild, klassificeras uppgiften även möjliggöra 

utveckling av VÄRD och STRAT.  

• ”Hitta på ett eget problem” (Mondo 1B, s. 146) 

Denna uppgift klassificeras möjliggöra utveckling av delarna VAL och FORM. VAL eftersom 

metoden är okänd och det inte finns något exempel presenterat i anslutning till uppgiften som 

eleven kan imitera. FORM eftersom uppgiften efterfrågar att eleven formulerar ett eget problem.  

Studiens kvalitet 

En studie kan anses vara relevant om den är anpassad för att kunna mottas och användas av den 

tänkta målgruppen (Kilpatrick, 1993, s. 19). I denna studie är språket och längden anpassat för att 

kunna mottas av blivande och aktiva lärare på lågstadiet. Även forskningsfrågorna och materialet 

som analyserats är, för att öka studiens relevans, valt i beaktning av mottagarna. Precision i studier 

handlar bland annat om detaljrikedom, författarnas vilja att testa olika alternativ och med vilken 

omsorg studien genomförts (Kilpatrick, 1993, s. 26–27). Om en studie presenterar metoden så 

tydligt att någon annan kan genomföra den med liknande resultat är studien reproducerbar 

(Kilpatrick, 1993, s. 29). För att öka denna studies precision genomfördes inledningsvis en typ av 

pilotstudie där en mall för analys användes och förändrades beroende på utfallet. Pilotstudien 

bestod av en enskild analys av de båda läroboksserierna för årskurs 2. Därefter jämfördes resultaten 

och skillnader diskuterades. Resultatet i det första och andra steget av analysen, vilka handlade om 

att fastställa andel sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga, varierade med 3 

procent. Efter en diskussion framkom att detta berodde på olika tolkningar av vad det innebär att 

en metod presenteras i anslutning till uppgiften och således möjliggör imitering. Slutligen kom vi 

fram till att tre sidor bakåt och en sida framåt (förutsatt att det är samma uppslag) klassificeras som 

”i anslutning”, då det enligt erfarenhet från VFU-tillfällen är ungefär så många sidor som bearbetas 

under en lektion à 45 minuter. Resultatet av det tredje steget i analysen, vilken bestod av 

kategorisering av vilka delar av problemlösningsförmåga som möjliggörs i boken, varierade som 

mest med 3 procent. I diskussionen visade sig denna skillnad bero på olika tolkning av uppgifter 

där eleverna ombads fortsätta en talföljd och beskriva regeln. Vi kom i diskussionen fram till att 

dessa uppgifter bör klassificeras möjliggöra utveckling av del av förmåga att välja en metod (VAL) 

samt värdera vald metod (VÄRD), då metoden för hur eleven ska fortsätta talmönstret är okänt 

och uppgiften dessutom efterfrågar en beskrivning av hur eleven kommit fram till ett svar. 

Talföljder som enbart innebar att räkna uppåt eller nedåt, exempelvis att fortsätta talföljden 11, 12, 

13, 14, klassificeras inte som problemlösningsuppgifter alls då ingen metod krävs för att lösa dem. 

Slutligen syftar beskrivningen av analysprocessen med presentation av uppgiftsexempel och en mall 

med indikatorer i texten till att öka studiens reproducerbarhet.  
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Då denna studie inte innefattar några undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare har det inte 

funnits ett behov av att informera om syftet med studien, deltagares självbestämmanderätt, 

konfidentialitet och skydd av personuppgifter eller användning av insamlade uppgifter i 

kommersiellt syfte, för att följa Vetenskapsrådets krav på forskning (2002, s. 7–14). Däremot har 

vi valt att inte kopiera bilder eller uppgifter ur de analyserade läroböckerna, för att inte bryta mot 

kopieringsskydd och av respekt för författare och illustratörer.    
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultaten av analys av de två läroboksserierna. Inledningsvis presenteras 

resultat av analys på läroböcker för årskurs 1. Därefter presenteras resultat av analys på läroböcker 

för årskurs 3. Avslutningsvis sammanfattas och jämförs de mest framträdande resultaten för att 

synliggöra likheter och skillnader. 

Årskurs 1  

I alla de fyra analyserade läroböckerna för årskurs 1 finns sidor som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga (se diagram 1). Det finns skillnader i förekomst av sidor som behandlar 

olika delar av problemlösningsförmåga, både vid jämförelse mellan de två läroboksserierna och 

mellan böcker för de olika terminerna i årskurs 1.  

I Mondo 1A finns uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga på 25 procent 

av sidorna, medan motsvarande andel i Mondo 1B är 32 procent. Det finns således en ökning i andel 

sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga i läroboksserien Mondo från den första 

terminen under årskurs 1 till den andra terminen. Även i läroboksserien Favorit matematik finns en 

ökning i andel sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga från boken som används 

under den första terminen till boken som används under den andra. Andelen sidor som möjliggör 

utveckling av problemlösningsförmåga i Favorit matematik 1A är 7 procent medan andelen i 1B är 

21 procent.  

 

      

Diagram 1 – Problemlösning årskurs 1 

 

Gällande de olika delarna av problemlösningsförmåga som behandlas i läroböckerna (se diagram 

2) visar det sig att VAL, det vill säga val av metod, möjliggörs på störst andel sidor i alla analyserade 

läroböcker för årskurs 1. Andel sidor som möjliggör utveckling av förmåga att välja metod är över 

20 procent i alla läroböcker för årskurs 1, förutom Favorit matematik 1A där motsvarande andel är 

7 procent. Utöver detta är det tydligaste mönstret gällande de olika delarna av 

problemlösningsförmåga att omfattningen varierar i jämförelse mellan de olika läroboksserierna. 
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Andel sidor som möjliggör utveckling av VÄRD – värdering av vald metod, FORM – formulering 

av ett problem och ALT – se alternativa lösningar, är generellt högre i läroboksserien Mondo. 

STRAT möjliggörs på lika stor andel sidor i de båda läroboksserierna för årskurs 1, totalt 7 procent 

av sidorna.  

 

 

Diagram 2 – Översikt av delarna av problemlösningsförmåga åk 1 

 

Sammantaget visar analysen att andelen sidor som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga i årskurs 1 är större i läroboksserien Mondo än i Favorit matematik. I 

läroböckerna Favorit matematik 1A och 1B är den sammanslagna andelen sidor där utveckling av 

problemlösningsförmåga möjliggörs 15 procent. Motsvarande andel i Mondo 1A och 1B är nästan 

det dubbla - 28 procent. Den del av problemlösningsförmåga som generellt ges möjlighet att 

utveckla på minst andel sidor är FORM och ALT – formulering av problem och att se alternativa 

lösningar till matematiska problem.  

Årskurs 3  

Förekomsten av uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga varierar i 

utsträckning mellan läroböckerna för årskurs 3. I Mondo 3A är förekomsten 46 procent av sidorna 

och i Mondo 3B är motsvarande andel 56 procent. I Favorit matematik 3A förekommer uppgifter som 

möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga på 33 procent av sidorna medan förekomsten är 

26 procent i 3B. Det är således en progression i antal sidor som möjliggör utveckling av 

problemlösningsförmåga mellan böckerna i Mondo-serien medan det är en minskning i Favorit 

matematik-serien (se diagram 3). Sammantaget under hela årskurs 3 visade analysen att det var en 

skillnad på över 20 procentenheter mellan läroboksserierna. I Mondo förekom det under hela årskurs 
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3 uppgifter som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga på 51 procent av sidorna och 

motsvarande andel i Favorit matematik är 30 procent. 

 

 

Diagram 3 – Problemlösning årskurs 3 

 

Beträffande de olika delarna av problemlösning visar analysen att ordningsföljden är densamma 

i alla böcker för årskurs 3. Del VAL är den vanligaste och den minst vanliga är del ALT, däremellan 

placerar sig delarna i ordningen VÄRD, STRAT och FORM. Analysen visar även att Mondo-serien 

har en ökning mellan bok 3A och bok 3B i alla delar utom del FORM. Favorit matematik-serien har 

till skillnad från Mondo-serien en minskning mellan bok 3A och 3B i de olika delarna med undantag 

för del ALT som i båda böckerna helt saknas (se diagram 4). 

Den tydligaste skillnaden mellan böckerna är att Mondo-serien hade en progression mellan 3A 

och 3B i andelen sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga medan Favorit 

matematik hade en minskning. Även sett till de olika delarna av problemlösningsförmåga hade Mondo 

en progression mellan böckerna för årskurs 3 medan Favorit matematik stod för en minskning. 

Analysen visade att del ALT i princip inte förekom alls i de båda läroboksserierna. 
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Diagram 4 – Översikt av delarna av problemlösningsförmåga åk 3  

 

Sammanfattningsvis visar analysen att Mondo 3A och 3B erbjuder möjlighet till utveckling av 

problemlösningsförmåga i större utsträckning än Favorit matematik 3A och 3B. Dessutom fanns en 

progression mellan böckerna i Mondo medan det i Favorit matematik skedde en minskning från 3A 

till 3B. De olika delarna förekom i samma ordningsföljd i båda serierna och även där fanns en 

progression mellan böckerna i Mondo som inte förekom i Favorit matematik.  

Slutsats 

Sammantaget visar resultaten att den mest frekvent förekommande delen av 

problemlösningsförmåga som möjliggörs i de analyserade läroböckerna är förmåga att välja metod. 

Att formulera egna problem och se alternativa lösningar till problem möjliggörs i princip inte alls i 

Favorit matematik för årskurs 1 och 3. Resultatet visar även att läroboksserien Mondo har en större 

andel sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga och de delar förmågan utgörs 

av. Trots att denna studie inte analyserat var och i vilken typ av kontext problemlösningsuppgifter 

förekommer i läroböckerna, har ett mönster angående detta uppmärksammats. I analys av 

läroboksserien Favorit matematik tycks problemlösningsuppgifter främst förekomma i slutet av 

avsnitt i form av utmaningar, medan det i Mondo snarare förekommer i inledningen av ett nytt 

avsnitt. Båda serierna har dessutom speciella avsnitt som behandlar problemlösning där 

lösningsstrategier presenteras och exemplifieras.     
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Diskussion och Analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat i relation till tidigare forskning på området. 

Denna studies syfte är att genom innehållsanalys undersöka i vilken utsträckning och vilka delar av 

problemlösningsförmåga som möjliggörs i läroböcker i matematik för årskurs 1 och 3. Att se på 

matematiskt bemästrande som innehavande av förmågor följer den för dagen aktuella 

matematikdidaktiska forskningen (Niss & Højgaard, 2011; Kilpatrick, 2001, NCTM, 2000) och de 

svenska styrdokumentens utformning (Skolverket, 2011). Problemlösningsförmåga har en särskilt 

stor betydelse då den kan fungera som ett medel för att utveckla andra förmågor och undervisning 

i matematik på alla nivåer bör således bygga på problemlösning (Blum & Niss, 1991, s. 42–44, 54).  

Denna studie har inte undersökt på vilket sätt lärobokens innehåll påverkas av 

produktionslandens olika kulturer. I urvalsprocessen valdes dock en svensk (Mondo) och en 

ursprungligen finsk lärobok (Favorit matematik) på grund av ett intresse att undersöka likheter och 

skillnader mellan böcker från olika länder. Den ursprungligen finska läroboken utger sig för att vara 

anpassad till den svenska läroplanen. Det finns trots detta en möjlighet att skillnaderna mellan 

läroboksserierna i viss mån beror på de olika kulturerna i produktionsländerna, eftersom utveckling 

av läroböcker kan påverkas av kulturen (Fan m.fl., 2018, s. 798). I vår analys framkom att den 

svenska läroboksserien på ett mer övergripande sätt behandlar problemlösningsförmåga så som 

den är beskriven i svenska styrdokument (Skolverket, 2011; Skolverket, 2017). Vid användning av 

läroböcker utvecklade i andra länder anser vi det av stor vikt att reflektera över innehållet i relation 

till kulturella skillnader. Trots detta tycks den svenska skolans användning av utländska läroböcker 

främst bygga på en förhoppning om att elevernas resultat ska förbättras i nivå med prestationer 

hos eleverna i ursprungslandet. På den svenska marknaden finns flertalet läroböcker att tillgå från 

länder som presterat bra i internationella mätningar. Några exempel är Finland, Norge och 

Singapore, som alla presterat på eller över genomsnittet i PISA 2012 (Skolverket, 2013, s. 9). 

För att synliggöra vilka möjligheter att utveckla de olika delarna av problemlösningsförmåga 

(Skolverket, 2017, s. 7) som ges i läroböcker, anpassades analysen efter kursplan (Skolverket, 2011) 

med kommentarmaterial (Skolverket, 2017). Genom anpassningen kunde vi dra slutsatsen att 

läroboksserien Favorit matematik i princip saknar innehåll som möjliggör utveckling av förmåga att 

se alternativa lösningar till problem och att formulera egna problem. I de fall lärare helt förlitar sig 

på läroboken i sin undervisning finns alltså en risk att delar av problemlösningsförmågan inte ges 

möjlighet att utvecklas under årskurs 1 och 3.  

En orsak till att andelen sidor som möjliggör utveckling av problemlösningsförmåga är lägre i 

de båda läroboksserierna för årskurs 1 än 3, kan vara att problemlösningsuppgifter ofta är 

textuppgifter och elever under årskurs 1 ännu inte utvecklat förmåga att läsa. I resultatet av analys 

av läroboksserien Mondo synliggörs en ökning i andel sidor som möjliggör problemlösningsförmåga 

mellan böckerna 1A, 1B, 3A och 3B. En liknande ökning presenteras i Favorit matematik, med 

undantaget för Favorit matematik 3B, där det istället sker en minskning i förhållande till 3A. 
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Progressionen kan tänkas bero på att eleverna i stigande ålder har ökat sina matematiska kunskaper 

och därför kan använda dessa i en större variation av problemlösningssituationer.   

Läroboksserierna tycks även skilja sig åt vad gäller placering av problemlösningsuppgifter. I 

läroboksserien Mondo uppmärksammades att nya områden och kapitel ofta inleddes med 

problemlösningsuppgifter. Favorit matematik följde snarare det av Jäder med flera (2019) beskrivna 

mönstret av problemlösning som en utmaning eller avslutning på kapitel eller områden. Risken att 

problemlösningsuppgifter inte hinns med eller enbart löses av vissa elever är således mindre i Mondo 

än i Favorit matematik. En analys av lärarhandledningar och eventuellt extramaterial kopplat till 

läroboksserierna hade eventuellt kunnat ge en annan bild av hur lärare och elever kan tänkas arbeta 

med problemlösning, vilket vi anser vara en aspekt värd att undersöka i framtida 

matematikdidaktisk forskning. 

I studiens resultat framträder ett mönster gällande förekomst och delar av 

problemlösningsförmåga som möjliggörs i läroböcker. Det tydligaste mönstret är att läroboksserien 

Mondo har en betydande större andel sidor som möjliggör problemlösningsförmåga och att båda 

läroboksserierna främst behandlar den del av problemlösningsförmåga som rör val av metod. Då 

skillnaden gällande förekomst av sidor som möjliggör problemlösningsförmåga är så pass stor 

mellan läroboksserierna anser vi att det bör finnas en orsak, som vi i denna studie endast kan 

spekulera i. Att val av metod är den mest frekvent förekommande delen av 

problemlösningsförmåga är inte särskilt förvånande då det, tillsammans med förmåga att formulera 

egna problem, är en grundläggande förutsättning i utveckling av problemlösningsförmåga (Niss & 

Højgaard, 2019, s. 15; Kilpatrick, 2001, s. 5).  Det förvånar oss att sidor som möjliggör utveckling 

av förmåga att formulera egna matematiska problem förekommer i så liten utsträckning, då vi inte 

ser några större svårigheter i att formulera sådana uppgifter oavsett område. Trots att en viktig del 

vid arbete med problemlösning är förmåga att se alternativa lösningar (Taflin, 2007, s. 22; 

Skolverket, 2017, s. 7), förekommer den delen endast på en minimal andel sidor i de analyserade 

läroböckerna, vilket vi anser skulle kunna bero på att användningen av läroböcker ofta sker genom 

enskilt arbete (Skolinspektionen, 2009, s. 8). Det finns således brister i de båda läroboksserierna för 

årskurs 1 och 3, som bör beaktas både vid användning och utveckling av dem. 

Eftersom resultatet i studien visar att möjligheten till utveckling av problemlösningsförmåga 

varierar mellan de analyserade läroboksserierna finns det ett behov av kunskap och medvetenhet 

kring detta hos lärare. Undervisning påverkas ofta av läroboken (Johansson, 2006, s. 25) och det 

finns indikatorer på att elevers prestationer har ett samband med det eleverna får en chans att träna 

på (Törnroos, 2005). Av detta drar vi slutsatsen att valet av läroboksserie kan få konsekvenser för 

elevernas utveckling av problemlösningsförmåga. Att många lärare inte anser sig ha tid till 

granskning av läroböcker (Stridsman, 2014, 19 november) och det faktum att läroböcker skiljer sig 

åt innebär enligt oss att det finns ett behov av en förändring av dagens situation. Antingen behöver 

lärare få tid att själva granska eller ta del av andras granskning av läroböcker, eller så kan det finnas 

behov av en diskussion om återinförande av en statlig granskning av läroböcker.  
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Avslutningsvis anser vi som tidigare nämnt att det för framtiden finns behov av analys av 

lärarhandledningar och annat material kopplat till läroböcker, men även att det finns behov av att 

undersöka andra aspekter av undervisning i matematik, så som användning av läroböcker på 

lågstadiet.  
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