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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken utsträckning olika perspektiv på lärande är 

representerade i problemlösningsuppgifter i matematikläroböcker för årskurs 4–6. I studien har olika 

teorier om lärande kopplats ihop med olika begrepp och perspektiv för att förklara och kategorisera 

problemlösningsuppgifter i läromedlen. Dessa teorier samt tillhörande perspektiv som studien utgår 

ifrån är: om (Kognitivism), för (Behaviorism), genom (Konstruktivism) och tillsammans (Sociokulturell teori) som 

förklaras utförligt i våra teoretiska utgångspunkter.  

Denna studie har genomförts på grund av att vi vill uppmärksamma vilket lärandeperspektiv som 

förekommer mest i läroböckerna eftersom det påverkar elevernas sätt att lära sig. Det är även 

relevant för den undervisande läraren att vara medveten om vilka perspektiv de läromedel hen 

använder speglar för att möjliggöra ett mer medvetet val om hur problemlösningen tas upp i sin egen 

undervisning. Läromedlen som analyserades var sex böcker ur serien Koll på matematik 4–6 och sex 

böcker ur serien Matte Direkt Borgen 4–6. 

Studien har använt sig av en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av analysfrågor. Resultatet visar att 

det mest dominerande perspektivet var genom-perspektivet i båda bokserierna följt av för-

perspektivet. Tillsammans-perspektivet observerades ej i Koll på matematik och var knappt 

representerat i Matte Direkt Borgen. Tidigare studier (Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge, 2016) har 

utgått från att ett visst perspektiv kunde urskiljas beroende på problemlösningsuppgiftens placering. 

Vi problematiserade denna studie genom att separera perspektiv och placering med syftet att urskilja 

nyanser. Enligt det utformade analysverktyget upptäcktes bland annat flest problem i slutet av ett 

kapitel med grund i konstruktivistiska och pragmatiska idéer (genom-perspektivet). Analysfrågan som 

kategoriserade dessa handlade om hur vardagsnära problemlösningsuppgiften var. Detta kan tolkas 

som att det finns en stor inkludering av elevers tidigare erfarenheter (konstruktivism) men att dessa 

är placerade i slutet vilket kan spegla ett för-perspektiv (behaviorism).  

 

Nyckelord: matematik, problemlösning, årskurs 4–6, läromedelsanalys, lärandeteorier 
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1 Inledning 

Som lärarstudenter på väg ut till vår verksamhetsförlagda utbildning hade vi endast våra egna 

erfarenheter av skolgången med oss. Väl på plats såg vi stora likheter mellan dagens 

matematikundervisning och den undervisningen vi redan genomlevt. Denna upplevelse delade vi, 

Therese Ullsten och Nina Radtchenko, vilket fick oss att reflektera över matematikundervisningen 

och hur mycket läroboken har styrt och fortfarande styr vår undervisning, både som elev och 

blivande lärare. 

När man talar om matematik stöter man på begreppet problemlösning eftersom det är en av de 

matematiska förmågorna som ska uppnås enligt läroplanen (Skolverket, 2019, s. 54). Något vi har 

reflekterat över är att i vår utbildning, till grundlärare för årskurs 4-6, talas det ofta om 

problemlösning och hur vi kan jobba med det på olika sätt i undervisningen. När vi väl har kommit 

ut på vår verksamhetsförlagda utbildning och arbetat med matematikundervisning i årskurs 4–6 är 

det inte lika mycket synligt fokus på problemlösning. Där har vi observerat att eleverna ofta arbetar i 

sina matteböcker och därav har vårt intresse väckts för att undersöka hur läroböckerna tar upp 

problemlösning.  

 

Samtidigt som vi hade problemlösning i tankarna stötte vi på en studie av Brehmer, Ryve och Van 

Steenbrugge (2016) som hade undersökt problemlösningsuppgifternas placering i läromedlen och 

vad de har för betydelse för problemlösningens roll i undervisningen. Deras studie undersökte 

läromedel på gymnasiet och det gav oss inspiration till att göra en liknande studie på läromedel för 

årskurs 4–6.  

 

Innan vi började med detta arbete intervjuade vi en lärare för att få ett ytterligare perspektiv på 

matematikundervisningen och hur läraren ser på problemlösning. Hen förklarade att undervisning i 

matematik utgår från den lärobok som används. Upplägget i undervisningen anpassas efter 

elevgruppen och beroende på vilken lärobok man använder så styr den mer eller mindre 

undervisningen. Matematik är ett av de ämnena där planeringstiden minimeras då det finns en bok 

att följa och som innehåller ett färdigt upplägg.  

 

När det gäller vilket perspektiv på lärande som speglas i böckerna har läraren erfarenheter av två 

läromedel. Där beskriver hen att problemlösningsuppgifterna kommer i slutet av kapitlen och övar 

metoder som tidigare har tagits upp i boken. Läraren lyfter att matematik kräver olika typer av 

lärandeperspektiv då elever lär sig på olika sätt. Det ena utesluter inte det andra. En del elever 
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behöver lära sig matematik för att sedan lösa problem som sätter kunskaperna i ett relevant 

sammanhang medan andra lär sig lättare matematik genom problemlösning då detta öppnar upp för 

diskussioner som leder till djupare förståelse. En del elever behöver också undervisning i olika 

lösningsstrategier för att lära sig hur man kan tänka i olika situationer. Läraren trycker på hur viktigt 

det är att arbeta tillsammans när det gäller problemlösning. Att lära matematik tillsammans öppnar 

upp för lärande samtal (se hela intervjun i bilaga 3). 

Beroende på vilken syn läraren har på undervisningen i matematik är lärobokens syn på lärande 

relevant eftersom lärarens syn ska speglas i ens egen undervisning. För att dessa två ska kunna 

kombineras så behövs kunskap om hur dagens läromedel är utformade och vilket lärandeperspektiv 

uppgifterna har. Denna studie kommer bidra med kunskaper om vilka perspektiv på problemlösning 

som speglas i två olika läromedel, Koll på matematik och Matte Direkt Borgen. Är 

problemlösningsuppgifterna utformade för att lära matematik eller för att använda matematik i 

dagens läroböcker? Att veta svaret på denna fråga kommer bidra till en större medvetenhet om hur 

läroböcker tar upp problemlösningsförmågan. Det är intressant att ha kunskap om hur läroböcker tar 

upp problemlösning eftersom användningen av läroböcker har präglat vår undervisning väldigt 

mycket och kanske även din. Genom att medvetandegöra olika sätt som problemlösning tas upp kan 

vår undervisning bli mer mångsidig och flexibel. Din uppfattning av problemlösning kan komma att 

breddas och fördjupas när du läser den här uppsatsen; hur hade du helst velat utveckla din 

problemlösningsförmåga i årskurs 4–6?  

Vi, Therese och Nina, har skrivit denna uppsats tillsammans. Vi har båda bidragit med text och idéer 

till alla rubriker men vi har haft huvudansvaret för vissa delar av uppsatsen. Therese har haft ansvaret 

för sammanfattning, resultat, analys och avslutning medan Nina har haft ansvaret för tidigare 

forskning, teori och metod. Inledning, bakgrund, syfte och frågeställning, diskussion samt den 

didaktiska reflektionen har vi arbetat fram tillsammans.   
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2      Bakgrund 

I detta avsnitt kommer vi lyfta fram de didaktiska sammanhang där problemlösning är relevant. Det 

som presenteras nedan leder fram till den problemställning vi tar upp i slutet av detta avsnitt. 

Materialet utgörs av bland annat läroplanen, en studie av skolinspektionen, artiklar och andra 

sammanhang där ämnet problemlösning har lyfts.  

 

2.1 Problemlösningsförmågan 

Skolans nuvarande offentliga styrdokument, Lgr11, fastställer skolans breda bildningsuppdrag och 

beskriver de kunskaper och värden eleverna ska utveckla under sin skolgång. Undervisningen som 

bedrivs ska ge eleverna möjlighet att utveckla dessa kunskaper (Skolverket, 2018). Inom matematiken 

talar man om de fem förmågorna som tas upp i läroplanen: begrepp, metod, resonemang, 

kommunikation och problemlösning (Skolverket, 2019, s.58). Problemlösning är den förmåga 

studien fokuserar på genom att undersöka vilka möjligheter eleverna får att träna problemlösning i 

läromedel. Genom följande formulering förklarar läroplanen att matematikundervisningen ska bidra 

med strategier för att kunna lösa (och formulera) problem.  

 

“Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper för att 

kunna formulera och lösa problem samt reflektera över och värdera valda 

strategier, metoder, modeller och resultat”.  

(Skolverket, 2019, s.54)  

 

Förmågorna utvärderas med hjälp av kunskapskraven vilka beskriver de olika nivåerna en elev 

befinner sig på. Problemlösningsförmågan utvärderas i årskurs 6 och beskrivs nedan utifrån en E-

nivå, vad eleven behöver för att ha godtagbara kunskaper gällande problemlösning i matematik.  

“Lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande 

sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss 

anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på 

ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del 

underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till 

problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt 

tillvägagångssätt.”  

(Skolverket, 2019, s. 60) 
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För att få ett högre betyg, betyg C, krävs det bland annat av eleven att på “ett relativt väl fungerande 

sätt” kunna lösa enkla problem samt “kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt” 

(Skolverket, 2019, s. 61).  För att däremot nå den högsta nivån på betygsskalan, betyg A, behöver 

eleven kunna “lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och 

använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver 

tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang 

om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa 

tillvägagångssätt.” (Skolverket, 2019, s. 62)  

 

2.2 Vad är ett problem? 

Problem kan definieras på olika sätt: de ska kräva ansträngning och inte ha en given procedur för 

lösning (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.27). Denna definition blir individuell för eleven i fråga. 

Enligt Lars Mouwitz (2007) är ett problem en uppgift där det inte räcker med att använda de 

standardmetoder som man har lärt sig. Andra uppgifter där dessa metoder räcker kallas istället för 

rutinuppgifter och övar då procedurförmågan istället för problemlösningsförmågan. Den egna 

problemlösningsförmågan måste sättas på prov och övas genom uppgifter som kräver ett kreativt 

tänkande (ibid., s.61). Cai och Lester (2010, s.1) beskriver problemlösning som en matematisk 

uppgift som kräver ett utmanande tankesätt och som ska förbättra elevernas matematiska förståelse 

och utveckling.  

2.3 Läromedel i undervisningen 

Johansson (2006, s.19) undersökte i en studie hur mycket lektionstid som gick till arbete i läromedel 

under matematiklektioner. Resultatet som studien visade var att läromedlet spelade en central roll 

under större delen av lektionen. Den användes både i genomgångar (uppgifterna på tavlan togs från 

boken) och som arbetsmaterial under lektionstiden. Studien visade att läromedel används cirka 80 

procent av lektionstiden, vilket gav en bild på hur matematikundervisningen är styrd i skolan. År 

2009 genomförde skolinspektionen en undersökning som hade sitt fokus på 

matematikundervisningen i årskurs 4–6. Ett resultat som studien visade var att undervisningen är 

starkt styrd av läroboken vilket påverkar elevernas möjlighet att utveckla sina förmågor i 

problemlösning. De menade att “eleverna får små eller inga möjligheter att utveckla sin kompetens i 

problemlösning.” (Skolinspektionen, 2009, s.9). Studien av skolinspektionen visade även att många 

lärare känner att deras egen undervisning är styrd av läroboken och att det påverkar elevernas 

lärande. Lärarnas förklaring till detta var att när grupperna blir för heterogena och andelen svaga 
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elever blir större så blir fokuset på att “räkna i boken” (ibid., s.16) för att eleverna ska kunna uppnå 

målen som handlar om att göra olika beräkningar och lösa rutinuppgifter.   

 

Lärarna i studien av skolinspektionen har olika syn på läroboken. Många beskriver att läroboken är 

ett viktigt stöd i undervisningen och en del låter läroboken styra undervisningen helt och litar på att 

innehållet bidrar till elevernas måluppfyllelse. En mindre andel av lärarna använder boken som stöd i 

planeringen av lektioner eller ser det som ett arbetssätt där eleverna själva kan sysselsätta sig så 

läraren kan ge tid åt enskilda personer som behöver extra stöd (Skolinspektionen, 2009, s.16).  

 

2.4 Problemlösning i skolan 

Johan Sidenvall, doktorand i matematikdidaktik, tar upp sin syn på matematikundervisningen i skolan 

i en artikel av Jonsson (2019). Sidenvall menar att utantillinlärning och rutinuppgifter tar störst plats i 

undervisningen och detta leder till en bristande matematikundervisning vilket påverkar elevernas 

lärande och kunskaper. I linje med detta framkommer det att en stor del gymnasieelever är ovana vid 

problemlösning och denna ovana kan innebära en svårighet vid fortsatta studier, framförallt på 

ingenjörsutbildningar (Delaryd, 2020). Även Cai & Lester (2010, s.1) poängterar att problemlösning 

spelar en viktig roll i ämnet matematik och borde ha en framträdande roll i matematikundervisningen 

från förskoleklass till årskurs 6. 

Problemlösning kan däremot vara svårt att undervisa om: man lär ut en viss metod men glömmer att 

lära eleverna att skifta mellan olika strategier och själva välja strategi (Taflin, 2007, s.32-33). Alma 

Gullbrand sammanfattar resultaten från sitt prisbelönta examensarbete i en artikel i tidskriften 

Nämnaren. Examensarbetet undersökte lärares syn på arbete med problemlösning (Gullbrand, 2013). 

Vad som framkom hos två av lärarna var att eleverna behöver redskap och färdigheter för att 

genomföra problemlösning vilket oftast sker med hjälp av en genomgång. Problemlösning blir en del 

av undervisningen med syfte att befästa kunskaperna. Den tredje läraren ansåg att problemlösning 

kan lägga grunden för en lektion där elevernas kunskaper fördjupas genom egna erfarenheter av att 

lösa problem, vilket innebär att problemlösning både blir ett sätt att lära sig något nytt och befästa 

sina tidigare kunskaper (Gullbrand, 2013, s.59).  

Från observationerna skolinspektionen genomförde i årskurs 4-6 framkom det att 90 % av 

läroboksundervisningen bestod av procedurhantering, det vill säga lösning av uppgifter efter en given 

metod, medan andra förmågor som bland annat problemlösning bestod av de kvarvarande 10 
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% (2009, s.17). Skolinspektionen ställde sig frågan om nu läroböckerna har en sådan central del i 

matematikundervisningen, varför är de då inte utformade med uppgifter för att öva alla de 

matematiska förmågorna? (ibid., s.17). De menar att om läroböckerna ska fortsätta styra 

undervisningen så måste deras innehåll utvecklas (ibid., s.22). 

Utifrån den bakgrund som har presenterats ovan ska denna studie analysera läromedel som används i 

dagens matematikundervisning för årskurs 4–6 ur ett problemlösningsperspektiv.    
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3 Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området problemlösning att presenteras. Materialet 

utgörs av forskningsrapporter i vetenskapliga tidskrifter, studier och en forskningsöversikt. De fyra 

perspektiven på lärande av problemlösning denna studie utgår ifrån (om, för, genom och 

tillsammans) kommer presenteras i relation till forskning av läromedel och tidigare läroplaner. De två 

sista rubrikerna behandlar vilka följder olika undervisningsmetoder får för lärandet, att arbeta med 

problemlösning som utgångspunkt och att arbeta med problemlösning i grupp. Slutligen presenteras 

denna studies bidrag i relation till den tidigare forskning som presenterats. 

 

3.1 Hur stor del av läromedlen innehåller problemlösning?  

Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge (2016) genomförde en läromedelsanalys i matematikböcker för 

gymnasiet. Kurserna matematikböckerna behandlade i deras studie var matematik 3c, 4 och 5 och 

totalt tre bokserier undersöktes, Matematik 5000, Origo och Matematik M (ibid., s.579). De kom 

fram till att dessa läromedel innehåller få problemlösningsuppgifter. Av 5722 uppgifter var 312 av 

dessa klassade som problemlösning. Det uppställda kravet för om en uppgift ska klassas som 

problemlösning var det bakomliggande resonemanget som krävs för lösning av uppgiften. Behövs 

det ett kreativt resonemang vilket inte grundar sig i tidigare uppgifter i boken klassades det som 

problemlösning i studien (Brehmer m.fl., 2016, s.581).  

 

3.2 Placering i läroböckerna 

Som tidigare nämnts har läroboken en viktig roll i matematikundervisningen. I linje med detta kom 

Boesen m.fl. (2014, s.81) fram till att den vanligaste förmågan som tränades i svenska klassrum var 

procedurhantering och 70 % av undervisningstiden som behandlade detta bestod av arbete i 

läroboken.  

I läroböckerna kan problemlösningsuppgifterna ha olika betydelse beroende på dess placering menar 

Brehmer m.fl. (2016, s.585). Utifrån placeringen kan man urskilja en syn på problemlösning och 

lärande i matematik. Lärande av matematik genom problemlösning kategoriseras som uppgifter som är 

i början av ett kapitel. Är uppgifternas placering i slutet är matematik ett verktyg där problemlösning 

är målet: matematik ska läras ut för att kunna genomföra problemlösning. Problemlösning kan också 

ses som ett ämne elever kräver undervisning “om”. Dessa perspektiv kommer diskuteras ytterligare i 

våra teoretiska utgångspunkter då vi har tagit inspiration från Brehmer, Ryve och Van Steenbrugges 
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(2016) studie. Vad deras studie kom fram till var att majoriteten, (84,62 %) av alla 

problemlösningsuppgifter, var placerade i slutet av ett kapitel och 5,45 % var placerade i början 

(ibid., s.586-588). Studien visade därmed att det minst vanliga perspektivet var genom-perspektivet 

och möjligheten att lära sig matematik genom problemlösning är begränsad i läroböcker på gymnasiet 

(ibid., s.590). 

Vår studie kommer till skillnad från studien av Brehmer m.fl. (2016) fokusera på läroböcker på 

mellanstadiet. Vi kommer att undersöka frågan om uppgifternas placering men fördjupa detta med 

tillhörande analytiska frågor för att urskilja fyra olika lärandeperspektiv av problemlösning: om, för, 

genom och tillsammans med koppling till fyra pedagogiska teorier: kognitivism, behaviorism, 

konstruktivism och sociokulturell teori som tas upp av Wyndhamn, Riesbeck, Schoultz (2000). 

 

3.3 Läroplansanalys av olika syn på problemlösning 

Enligt Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) rapport återfinns tre av tidigare nämnda perspektiv 

(om, för och genom problemlösning) även i olika läroplaner. De allra tidigaste läroplanerna har drag av 

för-perspektivet, däribland Lgr 69: matematik ska läras ut för att kunna genomföra problemlösning. 

För-perspektivet kan i sin tur kopplas till behaviorismens syn på lärande eftersom behaviorism menar 

att lärande är en serie inlärda beteenden och genom en repetitiv träning av enklare uppgifter med 

progression kan kunskaperna befästas (ibid., s.110).  

I Lgr 80 inleds arbetet med undervisning om problemlösning där man fokuserar på att undervisa om 

generella metoder och tillvägagångssätt för problemlösning vilket kan kopplas till kognitivismen. 

Kopplingen till kognitivismen blir tydlig då det finns därmed ett större fokus på metakognitiva 

strategier och ‘hur man ska tänka när man genomför problemlösning’. Problemlösning blev ett 

huvudämne i sig där olika generella problemlösningsmetoder lärdes ut. Vidare är den senaste 

kursplanen vid tidpunkten då denna studie publicerades, Lpo 94, starkt influerad av genom-

perspektivet: matematik lärs genom problemlösning, vilket har likheter med konstruktivismens syn 

på lärande eftersom erfarenhet och reflektion ses som motorn i lärande. Erfarenheter av att lösa 

problem kommer leda till lärande av matematik (Wyndhamn m.fl., 2000, s.47). Dessa drag av olika 

pedagogiska teorier som återfinns i olika läroplaner innehåller inte konkreta motiveringar eller 

kopplingar till dessa. Olika formuleringar i läroplanen har analyserats och kategoriserats av 

författarna för att förstå idéströmningarnas utveckling i läroplanerna. Det sociokulturella perspektivet 

kopplas inte till en läroplan vid studiens publikation men författarna framhäver vikten av att det 
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sociokulturella perspektivet ska diskuteras och granskas ytterligare för att ta plats i kommande 

läroplaner (ibid., s.110–111). 

 

3.4 Problemlösning som utgångspunkt i undervisningen 

Målet med att undervisa matematik genom problemlösning är att eleverna ska utveckla en förståelse 

för matematiska metoder och begrepp. För att utveckla den djupare förståelsen behöver eleverna 

arbeta med problem där matematiken finns inbäddad. Problemlösning bör vara ett hjälpmedel för att 

utveckla nya kunskaper istället för en aktivitet som kommer efter att eleverna har arbetat med en viss 

metod och begrepp (Lester & Lambdin, 2007, s.97). Man behöver kunna lösa problem i matematik 

men också i det vardagliga livet. Lester och Lambdin menar att för att kunna lösa ett problem 

behöver man en djup förståelse av det man lärt sig, i detta fall matematik, annars kan man endast 

arbeta med rutinuppgifter. För att då utveckla förståelsen krävs lärande genom problemlösning (ibid., 

s.98).  

I forskningsöversikten Teaching Mathemathics through Problem Solving av Stein, Boaler & Silver 

(2003) sammanställs resultat av forskning på lärande av matematik genom problemlösning under 90-

talet i USA. Vad som framgår är att sannolikheten att elever upplever matematik som meningsfullt 

och lustfyllt är större om undervisningen lär ut matematik genom problemlösning. Elever upplever 

att deras egna tankar får större utrymme i undervisningen (ibid., s.248). 

 

3.5 Problemlösning ur ett sociokulturellt perspektiv 

Betydelsen av socialt samspel för problemlösning med koppling till det sociokulturella perspektivet 

har undersökts av Goos, Galbraith & Renshaw (2002). Studien undersökte utfallet av 

problemlösning i mindre grupper av elever utifrån en sociokulturell teori med zonen för proximal 

utveckling som ett centralt begrepp. Vad som framgick i analysen var att utmaningen som problemen 

medförde var en katalysator för matematiskt tänkande. Grupperna av elever som lyckades använde 

sig av metakognitiva strategier i syftet att förklara sitt resonemang för sina kamrater. Detta ledde i sin 

tur att fel i resonemanget lättare kunde upptäckas och åtgärdas inom gruppen. Att arbeta tillsammans 

i den proximala utvecklingszonen kan därmed bidra till en utveckling av metakognition (ibid., s.218). 
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3.6 Studiens bidrag  

Användningen av läroboken är en vanlig resurs för lärare enligt tidigare nämnda studier och 

rapporter (Boesen m.fl. 2014; Skolinspektionen, 2009) vilket i sin tur gör läroboksförfattarnas syn på 

problemlösning relevant och hur detta speglas i problemlösningsuppgifternas placering i 

läroböckerna. Vad vår studie därmed kan bidra med är kunskap om i vilken utsträckning de olika 

perspektiven förekommer i problemlösningsuppgifter i läroböcker på mellanstadiet under Lgr11. 

Lärobokens centrala roll i matematikundervisningen samt målet att eleverna ska utveckla sin 

problemlösningsförmåga enligt Lgr11 bidrar till vår studies relevans.  
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4 Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt kommer studiens definition av läromedel och problem att tas upp. I efterföljande 

rubriker presenteras teorierna kognitivism, behaviorism, konstruktivism och sociokulturell teori. 

Därefter lyfts de fyra teoriernas koppling till begreppen om, för, genom och tillsammans samt hur dessa 

kan kategoriseras utifrån placering i ett läromedel. De teoretiska utgångspunkterna utgår från dessa 

begrepp som tas upp i studien av Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge (2016) samt studien av 

Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz (2000).  

 

4.1 Definition av läromedel 

Begreppet läromedel definieras av Nationalencyklopedin som materiel vilket används som stöd för 

lärande, till exempel läroböcker, övningsböcker, ordböcker, kulramar eller digitala plattformar 

(Nationalencyklopedin). Allting som i undervisningen används för att bidra till elevernas 

måluppfyllelse innefattas i begreppet läromedel enligt Skolverket (2006, s.9).  Vår definition av 

läromedel i denna studie blir snävare då vi kommer undersöka tryckta och publicerade läroböcker. 

 

4.2 Definition av problem 

Enligt Nationalencyklopedins definition av problem är det “en uppgift som kräver tankearbete och 

analytisk förmåga” (Nationalencyklopedin). Enligt Mouwitz (2007, s.61) är ett problem en uppgift 

där man behöver ta till andra verktyg än de standardmetoder man tidigare lärt sig. Problem inom 

matematik har även definierats av Hagland, Hedrén & Taflin (2005) med hjälp av följande kriterier 

som ska uppfyllas.  

● En person vill och behöver lösa det 

● Personen i fråga har ingen given procedur för lösning 

● Det krävs en ansträngning för personen att lösa problemen 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.27) 

Huruvida en uppgift uppfyller dessa kriterier är alltså beroende av personen i fråga. Något som är 

problemlösning för en elev behöver inte vara det för en annan (ibid.). Vår definition av problem i 

denna studie grundar sig i att eleven måste välja lösningsmetod, valet kan inte vara inbakat i 

problemet utan uppgiften måste helt sakna en “given procedur för lösning” (ibid.). 
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4.3 Olika syn på problemlösning och lärande 

Problemlösning inom matematiken kan betraktas på olika sätt beroende på vilken syn på lärande och 

kunskap man har. Det kan vara en företeelse som eleverna kräver undervisning “om”, ett mål som 

ska uppnås med träning, eller en process genom vilken man lär sig matematik. Dessa tre perspektiv 

och dess koppling till olika synsätt på problemlösning behandlas i Wyndhamn, Riesbeck och 

Schoultz (2000) studie Problemlösning som metafor och praktik. I deras studie analyseras bland annat 

läroplaner och deras syn på problemlösning. Hur undervisning om problemlösning ska gå till kan 

kategoriseras utifrån olika prepositioner: om, för och genom, vilket i sin tur kan kopplas till olika teorier 

om lärande. Valet av de tre pedagogiska teorierna har baserats på deras presentation i studien av 

Wyndhamn m.fl. (2000). Där synliggörs deras förekomst i läroplaner från 60-talet och fram till den 

senaste läroplanen vid studiens publikation, Lpo 94. I vår teoretiska utgångspunkt har vi lagt till 

ytterligare ett ord, tillsammans, för att beskriva det sociokulturella perspektivet. Det sociokulturella 

perspektivet tas upp men kopplas inte till en läroplan vid studiens publikation och därmed tas den 

inte upp i lika stor utsträckning. Vi har ändå valt att inkludera den på grund av dess relevans och 

framväxt idag.  

 

4.3.1 Kognitivism 

Kognitivism intresserar sig för vad som sker i människans huvud där olika kognitiva processer som 

minne, begreppsbildning och resonemang får en central roll. Synen på kunskap är att den är fast och 

oföränderlig och ska hämtas in och lagras genom olika kognitiva processer. (Wyndhamn m.fl., 2000, 

s.80).  

Det mänskliga sinnet kan liknas vid en dator i den kognitivistiska HIP-teorin (Human Information 

Processing) där en framträdande pionjär var George A. Miller. Miller menade att vårt minne kan 

delas upp i arbetsminne och långtidsminne där arbetsminnet är begränsat i mängden information vi 

kan hålla på en gång. Lärande sker således när information från arbetsminnet lagras i långtidsminnet 

vilket oftast sker med hjälp av repetition (Säljö, 2014, s.272–273).  

Vad som händer i sinnet vid lärande kan beskrivas som att strukturer av information skapas vilka 

innehåller begreppsliga avbildningar av den yttre världen (Wyndhamn m.fl. 2000, s.85; Säljö, 2014, 

s.272). Dessa kan vara mentala bilder eller satser av olika slag som tillsammans utgör en organiserad 

struktur av kunskap, s.k. scheman. Elever som upplever svårigheter i ämnet matematik kan tänkas ha 

en oorganiserad struktur där tillägnad fakta inte hänger ihop med varandra (Wyndhamn m.fl. 2000, 

s.85). 
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Kunskap och lärande inom kognitivism kan beskrivas med en dualistisk syn på det inre (mentala 

representationer, begreppsliga avbildningar) och den yttre världen varifrån kunskapen hämtas in från 

(Säljö, 2014, s.272). Det inre och yttre växelverkar och den lärande är självstyrande i interaktionerna 

mellan dessa. Att uppnå mål styr handlandet där planer, färdigheter och strategier är av största vikt. 

Med detta som bakgrund får metaprocesser en central roll varav en av dessa är metakognition: 

kunskap om sitt eget tänkande. Vad metakognition innebär är vetskapen om hur man lär sig bäst, hur 

ett problem kan lösas, eller hur man fattar ett beslut (Wyndhamn m.fl., 2000, s.86).  

 

4.3.2 Om-perspektivet 

Om-perspektivet handlar om att problemlösning är ett moment, en företeelse, som eleverna ska lära 

sig om (Brehmer m.fl., 2016, s.585; Wyndhamn m.fl., 2000, s.47). Detta perspektiv uttrycks i Lgr 80 

och innebär att problemlösning ska vara ett huvudmoment i undervisningen (Wyndhamn m.fl., 2000, 

s.47). Perspektivet kan kopplas till kognitivismens syn på lärande som hanterandet av information 

med hjälp av mentala representationer och strategier. De metakognitiva strategierna om hur man ska 

lösa ett problem blir även centrala i kopplingen mellan om-perspektivet och kognitivismen. När 

undervisningen handlar om hur ett problem ska lösas så är syftet att lära eleverna metakognitiva 

strategier som kan appliceras på alla problem. Har eleverna en bristande kunskap kan detta repareras 

genom metakognition och självkontroll så att rätt svar kommer genereras av deras tänkande 

hädanefter (Wyndhamn m.fl., 2000, s.110). 

 

4.3.3 Behaviorism  

Behaviorismen är en teori om lärande med fokus på observerbara beteenden. Teorin, till skillnad från 

kognitivism, saknar intresse för vad som sker inuti en människas huvud utan menar att allt kan 

förklaras med hjälp av beteenden, även komplexa sådana. En viktig grundtanke inom behaviorismen 

är att komplexa beteenden består av grundläggande beståndsdelar vilka länkas samman (Säljö, 2014 s. 

266; Wyndhamn m.fl, 2000, s.78). Synen på lärande av matematik beskrivs av Säljö (2014, s.266) som 

“en fråga om att förvärva ‘matematiska beteenden’ på samma sätt som man förvärvar nya beteenden 

när man lär sig cykla eller simma [...]”. Detta förvärvande av beteenden bygger på beståndsdelar som 

lärs ut först och därefter länkas samman: för att genomföra något behövs först grundläggande 

kunskaper som successivt länkas samman (Wyndhamn m.fl. 2000, s.78).  
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B.F. Skinner, en viktig forskare inom behaviorismen, undersökte operant betingning vilket innebär 

en förstärkning eller utsläckning av beteenden vilket förutsätter att den lärande har en mer aktiv roll. 

Detta till skillnad från den klassiska betingningen där fokuset låg på naturliga reflexer där den lärande 

är passiv (Säljö, 2014, s.259-260). Skinner har intresserat sig för undervisning och utvecklade även ett 

läromedel där innehållet var uppdelat i små delar med en fråga efter varje del. Ett rätt svar gav 

bekräftelse och ett fel svar innebar att man behövde gå tillbaka och försöka igen (ibid., s.263). Hur 

Skinner utformade läromedlet visar tydligt på behaviorismens syn på lärande som något som sker vid 

förstärkning av beteenden och som kan delas upp i små delar. Förstärkning och utsläckning handlar 

om konsekvenser av ett beteende och huruvida beteendet kvarstår eller försvinner. Konsekvens är 

ett av tre huvudsakliga begrepp inom behaviorismen där de andra två är stimuli och respons. 

Människor reagerar på en händelse (stimuli) med ett beteende (respons) vilket sedan får 

konsekvenser vilket antingen leder till att beteendet förstärks eller försvinner. Ett praktiskt exempel i 

en undervisningssituation i matematik är arbetet med övningsuppgifter som kan ses som ett stimuli. 

Att eleven löser uppgiften kan ses som ett beteende som kan förstärkas genom rätt svar enligt facit 

eller uppmuntran från läraren. Beteendet, elevens fortsatta arbete med övningsuppgifterna, kan också 

försvinna om det inte förstärks genom att eleven inte vet om hen har svarat rätt eller fel och inte ser 

poängen med att lösa övningsuppgifterna (Wyndhamn m.fl., 2000, s.78). 

 

4.3.4 För-perspektivet 

För-perspektivet i synen på lärandet av problemlösning kan sammanfattas av meningen:  matematik 

ska läras ut för att genomföra problemlösning. Detta uttrycks i en av de tidigaste läroplanerna, Lgr 

69, som att nödvändiga tekniker ska behärskas innan utförandet av problemlösning (Wyndhamn 

m.fl., 2000, s.47). Enkla beteenden (basfärdighetsträning) ska länkas samman och möjliggöra 

genomförandet av komplexa beteenden (problemlösning). Detta kan kopplas till behaviorismens syn 

på lärande vilken menar att komplexa beteenden är uppbyggda av mindre beståndsdelar som länkas 

samman (ibid., s.110). Brehmer m.fl. (2016, s.585) använder sig också av ett för-perspektiv vid analys 

av uppgifter där de kategoriseras som uppgifter i slutet av ett kapitel. Problemlösningsuppgifter i 

slutet av ett kapitel tydliggör en stegvis linjär progression där det komplexa beteendet är målet. 

Sammanfattningsvis innebär för-perspektivet en behavioristisk syn på lärande av problemlösning där 

innehållet är uppdelat i mindre beståndsdelar samt att problemlösningsuppgifter är placerade i slutet 

av ett kapitel. 
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4.3.5 Konstruktivism 

Inom konstruktivismen finns en annan syn på kunskap än den fasta och oföränderliga som återfinns 

inom både kognitivismen och behaviorismen. Erfarenheter bidrar till en konstruktion av kunskap där 

det inre (inre resonemang) och yttre (sinnesintryck från omvärlden) samverkar genom reflektion 

vilket sedan leder till lärande. Den lärande konstruerar därmed sin egen kunskap (Wyndhamn m.fl., 

2000, s.88).  

Konstruktivismen kan ses som ett paraplybegrepp för olika teorier men idéer från de fyra 

teoretikerna Dewey, Bruner, Piaget och Vygotskij har lagt grund för de konstruktivistiska 

inriktningarna om lärande och undervisning (Wyndhamn m.fl., 2000., s.89). Det gemensamma är 

synen på lärande som “[...] en aktiv process i vilken mening skapas på basis av erfarenhet.” (ibid., 

s.90). Deweys idéer om undervisning och lärande som återfinns inom pragmatismen handlar mycket 

om elevernas tidigare erfarenheter. De kunskaper eleverna lär sig i skolan måste utgå från och hänga 

ihop med elevernas tidigare erfarenheter. Dewey menade att skolans värld inte bör vara en separat 

del av samhället utan hänga ihop med elevernas egna värld och samhället i helhet (Säljö, 2014, s.291-

292). Wyndhamn m.fl. (2000, s.95) nämner även vilka implikationer konstruktivistiska idéer får för 

undervisningen varav en av dessa är känslighet för den lärandes tidigare kunskaper. Förutom att utgå 

från elevernas tidigare erfarenheter menade Dewey även att konfrontation med något oklart eller ett 

problem leder till lärande vilket han kallade för “learning by inquiry”. Genom denna konfrontation 

skapar vi oss vår egen kunskap eftersom vi vill minska avståndet mellan problemet och vår förståelse 

av det (Säljö, 2014, s.295). 

 

4.3.6 Genom-perspektivet 

Genom-perspektivet handlar om att det är genom våra erfarenheter av att lösa problem som vi lär oss 

matematik. Dessa idéer om problemlösning som drivande i lärandet av matematik återfinns i 

kursplanen till Lpo 94 (Wyndhamn m.fl., 2000, s.47; s.110). Kopplingen mellan genom-perspektivet 

och konstruktivismen blir tydlig i de tidigare nämnda konstruktivistiska idéer där erfarenhet ses som 

motorn i lärandeprocessen. Genom-perspektivet får också en tydlig koppling till Deweys idéer om 

“learning by inquiry” där lärande sker i mötet med ett problem. Konstruktivistiska idéer innebär 

också en undervisning som utgår från elevernas egna erfarenheter och tidigare kunskaper vilket också 

kan kopplas till ett genom-perspektiv: det är genom elevens tidigare erfarenheter undervisningen ska 

utgå ifrån. Brehmer m.fl. (2016, s.585) undersökte i sin studie hur många problem som befann sig i 

början av ett kapitel i en lärobok och dessa kategoriserades in i ett genom-perspektiv. 
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4.3.7 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin har sitt ursprung i idéer av Vygotskij. Inom denna teori handlar lärande 

och utveckling om hur människor tillgodogör sig medierande redskap genom ett deltagande i en 

social gemenskap. Medierande redskap används av människor i interaktion med omvärlden och 

tänkandet sker genom dem, ett exempel är språket som möjliggör tänkandet. Begrepp, siffror och 

bokstäver är också medierande redskap (Säljö, 2014, s.298-299; Wyndhamn m.fl., 2000, s.100). Vår 

utveckling av medierande redskap sker två gånger; först i det sociala planet och därefter i det 

individuella. Vi lär alltså av varandra (Wyndhamn m.fl., 2000, s.98). Kommunikation med andra är av 

största vikt för vår utveckling eftersom detta utvecklar vårt tänkande (Säljö, 2014, s.302).  

Ett viktigt begrepp inom den sociokulturella teorin är zonen för proximal utveckling vilket är vår 

lärandepotential i samspel med andra. I denna zon är människan känslig för att tillgodogöra sig ett 

medierande redskap som ligger bortom vad man tidigare klarade av. I samspel med andra möjliggörs 

det att man lär sig mer än tidigare (Säljö, 2014, s.305; Wyndhamn m.fl., 2000, s.103). Kunskapssynen 

grundar sig i ett deltagande i sociokulturella gemenskaper och i denna större sociokulturella 

gemenskap i samhället ingår klassrummet som en del: klassrummet är inte separerat från världen vi 

lever i. Deltagande är ett viktigt begrepp för att förstå kunskapssynen eftersom kunskap inte är en 

transaktion från människa till människa utan sker i ett deltagande i en social gemenskap (Säljö, 2014, 

s.307). 

 

4.3.8 Tillsammans-perspektivet 

Som tidigare nämnts lyfts inte tillsammans-perspektivet i studien av Wyndhamn m.fl. (2000) som de 

tidigare perspektiven om, för och genom. Däremot lyfts den sociokulturella teorin fram och författarna 

betonar även vikten av att det sociokulturella perspektivet diskuteras och granskas för att få ta en 

plats i kommande läroplaner (ibid., s.111). Utifrån den sociokulturella teorin går det däremot att 

urskilja en syn att lärande sker i samspel med andra människor i en social gemenskap.  

Studien av Goos, Galbraith och Renshaw (2002) studerade just problemlösning utifrån en 

sociokulturell teori och med hjälp av begreppet proximal utvecklingszon upptäcktes det att i samspel 

med andra kan elevgruppen utveckla sin metakognition. (ibid., s.218) Vikten av samarbete och 

interaktion är väldigt central inom den sociokulturella teorin och i linje med denna studie blir 

samarbete viktigt även i arbete med problemlösning. Tillsammans-perspektivet för problemlösning 

kan därmed sammanfattas med meningen: lärande av problemlösning ska ske tillsammans i samspel 

mellan elever.  



 

21 

 

4.3.9 Sammanfattning av de fyra perspektiven och teorierna  

 

Tabell 1: Sammanfattning av de fyra perspektiven med koppling till pedagogiska teorier samt syn på eleven. 

 

 

 

Om-, för-, genom- och tillsammans-perspektivet samt dess koppling till olika synsätt på lärande utgör vår 

teoretiska utgångspunkt i studien. I tabell 1 ovan sammanfattas dessa perspektiv med dess respektive 

koppling samt dess syn på eleven. Begreppen informationsbehandlare, härmare och tänkare och dess 

koppling till om, för och genom-perspektivet uttrycks av Wyndhamn m.fl. (2000, s.47). Kortfattat har 

kognitivismen och om-perspektivet en syn på eleven som informationsbehandlare då teorin grundar sig i 

hanterandet av information genom kognitiva processer i hjärnan. Behaviorismen och för-

perspektivet ser eleven som en passiv mottagare, en härmare, vilken ska med hjälp av förstärkning och 

repetitiv träning med progression lära sig problemlösning. Elevens lärande enligt konstruktivismen 

och genom-perspektivet tar form i elevens erfarenheter och reflektion av dessa vilket innebär att 

tänkandet får en central roll. Slutligen betonar den sociokulturella teorin hur elevens lärande sker 

genom ett deltagande i en social gemenskap vilket bidrar till en syn på eleven som en del av denna 

gemenskap. 

 

4.4 Placering av problemlösningsuppgifter 

De två första perspektiven kan urskiljas i läromedel beroende på problemlösningsuppgifternas 

placering vilket lyfts fram i studien av Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge (2016). Är en 

problemlösningsuppgift placerad i början av ett kapitel kan detta tolkas som att lösningen av den ska 

bidra till lärande i matematik vilket i sin tur kan kopplas till genom-perspektivet. Är 

problemlösningsuppgiften placerad i slutet av ett kapitel kan detta istället tolkas som att de tidigare 

utförda uppgifterna ska ge eleven tillräckligt med kunskap för att tillämpa dessa på problemet och en 

likhet till för-perspektivet blir därmed synlig. För-perspektivet, vilket är kopplat till behaviorism, 

menar att systematisk och repetitiv träning av enklare uppgifter kommer bidra till förmågan att lösa 

problem, det ska alltså finnas en progression och problemlösningsuppgifterna ska finnas i slutet. Är 
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problemlösningsuppgifterna däremot placerade i en separat del av boken samt med tillhörande 

generella instruktioner för hur problem ska lösas går det att urskilja en likhet till om-perspektivet, 

som lyfts fram under rubrik 4.3.3, eftersom det finns ett fokus på metakognitiva strategier som 

förklarar hur man ska tänka kring problemlösning.  

Det sociokulturella perspektivet karaktäriseras inte av problemlösningsuppgiftens placering utan av 

de tillhörande instruktionerna. Uppmanas eleverna explicit i texten att arbeta tillsammans går det att 

se drag av ett sociokulturellt perspektiv i uppgiften. Huruvida dessa uppgifter faktiskt genomförs i 

samspel i praktiken är inte möjligt att ta reda på i vår studie. Detsamma gäller för uppgifternas 

placering: i praktiken kan lärare välja att lägga upp undervisningen på ett annorlunda sätt än 

lärobokens ordning av uppgifter. Tillhörande lärarhandledningar kan också innehålla andra 

instruktioner vilka kan innehålla en annan syn på problemlösning. Vi är medvetna om dessa faktorer 

och vill tydliggöra att vår studie endast fokuserar på det tryckta uppgifterna i en lärobok och inte hur 

de används i praktiken.  
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5 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har genomförts på grund av att vi vill uppmärksamma vilket lärandeperspektiv som 

förekommer mest i läroböckerna eftersom det påverkar elevernas sätt att lära sig. Det är även 

relevant för den undervisande läraren att vara medveten om vilka perspektiv de läromedel hen 

använder speglar för att möjliggöra ett mer medvetet val om hur problemlösningen tas upp i sin egen 

undervisning. 

Syftet med denna studie är att ta reda på i vilken utsträckning lärandeperspektiven av 

problemlösning: om (Kognitivism), för (Behaviorism), genom (Konstruktivism) och tillsammans (Sociokulturell 

teori), är representerade och var de är placerade i 12 läroböcker för årskurs 4-6.  

Utifrån syftet har dessa frågeställningar tagits fram: 

1. I vilken utsträckning beskrivs generella problemlösningsmetoder (om-perspektivet) i uppgifter 

från 6 böcker i läromedelsserien Matte direkt borgen och 6 böcker i läromedelsserien Koll på 

matematik? 

2. I vilken utsträckning speglas de olika lärandeperspektiven för, genom och tillsammans i 

problemlösningsuppgifter i läromedlen som nämns i frågeställning 1? 

3. Vilka slutsatser går att dra utifrån problemlösningsuppgifterna och de generella 

problemlösningsmetodernas placeringar? 
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6 Metod 

I detta avsnitt kommer val av metod, urval av läromedel samt tillvägagångssättet vid 

läromedelsanalysen att beskrivas. Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) analyserade 

problemlösningsuppgifter i läroböcker på gymnasiet. De undersökte problemlösningsuppgifternas 

placering och utifrån det drog de slutsatser om vilka perspektiv på lärande problemen speglade. 

Deras studie visade att 84,62 % av alla problemlösningsuppgifter var placerade i slutet av kapitlet och 

drog slutsatsen att enligt läromedlen ska man lära matematik för att kunna lösa problem. Vår studie 

ska undersöka om detsamma gäller för läromedel i matematik på mellanstadiet. Vi har valt att 

problematisera Brehmer, Ryve och Van Steenbrugges tillvägagångssätt att endast räkna problemens 

placering. Istället har vi analyserat problemlösningsuppgiften i sig utifrån hur de olika teorierna och 

perspektiven beskrivs av Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) och därefter noterat uppgiftens 

placering för att kunna dra slutsatser och kopplingar till olika lärandeperspektiv. 

 

6.1 Val av metod 

Metoden vi har valt att använda oss av är en kvalitativ innehållsanalys med hjälp av analysfrågor. En 

kvalitativ innehållsanalys fokuserar på underliggande teman i materialet och dessa underliggande 

teman urskiljs av förutbestämda kategorier (Bryman, 2018, s.676-680). Vår metod har likheter med 

kvalitativ tematisk analys där olika teman utgör grunden för kategoriseringen av datan. Teman utgår 

från frågeställningarna och syftar till att fånga det viktiga aspekterna man vill undersöka (Braun & 

Clarke, 2006, s.79-82). I vår studie är datan uppgifter i läroböcker i matematik och de teman som 

kategoriserar datan är en definition av en problemlösningsuppgift samt deras bakomliggande synsätt 

på lärande av problemlösning. Dessa synsätt är följande perspektiv: om (kognitivism), för 

(behaviorism), genom (konstruktivism) och tillsammans (sociokulturell teori).  

 

Uppgiften kategoriseras först som ett problem eller inte av analysfråga 1 (se rubrik 6.3.1) och därefter 

följs de upp av analysfråga 2-5 (se rubrik 6.3.2) för att kategorisera uppgiften i ett om-, för-, genom- 

eller tillsammans-perspektiv och slutligen analysfråga 6-8 (se rubrik 6.3.3) för att urskilja placeringen. 

Frågornas ordningsföljd har utformats utifrån vårt val att problematisera studien av Brehmer m.fl. 

(2016) då problemlösningsuppgifters placering inte behöver ha störst tyngd i representationen av ett 

perspektiv då lärarens medvetna val att arbeta med problemlösning på andra sätt än det som boken 

tar upp kan påverka undervisningen mer än uppgifternas ordningsföljd i läroboken. Därför är 

ordningen utformad på så sätt att lärandeperspektivet först identifieras och därefter noteras 

placeringen. Metoden beskrivs ytterligare i ett flödesschema (se bilaga 1). 
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6.2 Urval  

Materialet som ska analyseras är två serier av läromedel i matematik anpassade efter årskurs 4-6, Koll 

på Matematik (Björklund & Dalsmyr, 2014-2017) och Matte Direkt Borgen (Falck, Picetti, Sundin, 

Carlsson & Liljegren, 2011-2013). Båda serier är indelade i a- och b-böcker för årskurs 4, 5 och 6 och 

samtliga delar ingår i vår studie för att utgöra en så bred empiri som möjligt. A-böckerna är tänkt att 

användas på höstterminen och b-böckerna är till för vårterminen. Totalt kommer tolv stycken böcker 

utgöra materialet för undersökningen. Båda böckerna är tryckta tidigast 2011 vilket innebär att de 

med största sannolikhet utgår från Lgr11 och är användbara i dagens skola. Valet av läromedel 

styrdes även av egna erfarenheter på verksamhetsförlagda utbildningstillfällen samt tillgången till 

läromedlen. 

 

6.2.1 Matte direkt borgen 4-6 

Förlaget Sanoma Utbildning har gett ut läromedlet Matte direkt borgen och beskriver det som ett av 

Sveriges mest använda läromedel. Alla böcker i serien består av kapitel vilka följer samma ordning 

och har följande delar: inledning, borggården, diagnos, rustkammaren, tornet och utmaningen. 

Utmaningen ska vara bokens problemlösningsdel.  

 

6.2.2 Koll på matematik 4-6 

Samma förlag som gett ut Matte direkt borgen, Sanoma Utbildning, har även gett ut Koll på 

matematik. Läromedlet ska öva förmågorna som är presenterade i Lgr11 enligt förlaget (Sanoma 

utbildning, 2019). Varje bok är uppbyggt efter kapitel med följande delar: inledning, grundkurs, välj 

bland förmågorna, träna mer, och fördjupning. 

 

I tabell 2 visas alla kapitlens delar i respektive läromedelsserie och vilka av dessa som räknas att 

tillhöra början, mitten och slutet enligt kommande analysfrågor om problemlösningsuppgifters 

placering. Anledningen bakom denna uppdelning beror på syftet med de olika delarna i kapitlet. 

Inledningen räknas som början då eleverna här introduceras till det kommande kapitlet och vad de 

ska lära sig. Delarna som hör till mitten tränar och repeterar dessa förmågor. I slutet räknas delar 

som tar upp och tränar ny kunskap på en annan nivå. På grund av detta har till exempel två delar, 

Rustkammaren och Tornet i Matte Direkt Borgen, vilka bestäms av elevens resultat från diagnosen, 
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separerats på grund av deras olika syften. Rustkammaren repeterar de tidigare kunskaperna i kapitlet 

och Tornet har en högre svårighetsgrad i sitt innehåll.  

 

Tabell 2. Delar av kapitel i respektive läromedelsserie och hur de ska kategoriseras enligt analysfråga 6–8 

rörande uppgiftens placering. 

 

 

6.3 Analysmetod 

Genomförandet av denna studie har bestått av att analysera alla läroböckers innehåll var för sig. 

Detta har gjorts utifrån ett analysverktyg som är uppbyggt på analysfrågor vilka var utgångspunkten 

vid innehållsanalysen av läromedlen, se bilaga 1 för det utformade flödesschemat. För att ha kontroll 

och få en överblick över alla uppgifter som har analyserats så upprättades ett protokoll där svaren 

från analysfrågorna  direkt dokumenterades. Genom detta protokoll kunde resultat sedan mätas 

genom att räkna antalet uppgifter som tillhörde ett specifikt perspektiv.  

 

6.3.1 Analysfråga 1: Definition av problem  

Analysfråga 1 används för att sortera ut vår empiri och utgår från vår definition av ett problem. 

 

(1) Behöver eleven välja och prova lämpliga lösningsmetoder? 

 

Definitionen av ett problem som denna studie därmed utgår ifrån är: en uppgift där eleven måste 

välja och använda en lämplig metod för att lösa problemet. Denna definition kan kopplas till 

beskrivningen av problemlösningsförmågan enligt Lgr11 vilken är: “Formulera och lösa problem 

med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2019, s.58) Vidare 

kan den jämföras till definitionen av Hagland, Hedrén och Taflin vilken är att ett problem “kräver 

ansträngning och inte har en given procedur för lösning” (2016, s.27). Elevens ansträngning är inte 

möjligt att mäta i vår studie men den sistnämnda delen, att problem ska sakna en given procedur för 

lösning, kan kopplas till vår definition eftersom ett val av lösningsmetod behöver göras vilket 

förutsätter att valet inte gjorts åt eleverna innan genom att synliggöra tillvägagångssättet för lösning 

av uppgiften.  
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De uppgifter som anses vara ett problem enligt boken men som erbjuder någon hjälp i form av en 

lösningsstrategi kommer inte uppnå kraven för denna analysfråga. Exempel på lösningsstrategier som 

räknas som hjälp är: “räkna baklänges”, “rita en bild”, “prova dig fram” och “leta mönster”. 

Uppgifter av denna typ kommer däremot inkluderas i vår empiri genom att den kategoriseras in i 

om-perspektivet vilket beskrivs ytterligare nedan. Enligt studiens definition av problem räknas inte 

uppgifter som kategoriseras i ett om-perspektiv som problemlösningsuppgifter men på grund av dess 

relevans i tidigare läroplaner (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000) kommer de undersökas och 

kategoriseras i denna studie.  

 

6.3.2 Analysfråga 2–5: Kategorisering utifrån perspektiv 

Följande analysfrågor rör uppgiftens form och presentation av innehållet. 

 

Om-perspektivet: ej problemlösningsuppgift 

Om-perspektivet innebär att problemlösning är en företeelse som eleven kräver kunskaper ‘om’ och 

att generella metoder för problemlösning ska läras ut. Analysfråga 2 kategoriserar en uppgift i ett om-

perspektiv vilket enligt denna studies definition inte är en problemlösningsuppgift men fortfarande 

ett objekt att undersöka. Uppgifter som kategoriseras med hjälp av analysfråga 2 är uppgifter som 

enligt boken behandlar problemlösning. 

 

(2) Innehåller lärobokens benämnda problemlösningsuppgift en generell metod för 

problemlösning? 

 

Dessa generella metoder erbjuder eleven någon form av hjälp i hur uppgiften ska lösas. Exempel 

som tidigare togs upp är bland annat: “rita en bild, leta mönster”. 

 

För-perspektivet: problemlösningsuppgift 

För-perspektivet innebär att problemlösning är ett mål som ska uppnås efter träning. Matematik lärs 

ut för att kunna genomföra problemlösning. För att kategorisera detta perspektiv har en analysfråga 

utformats:  

 

(3) Innehåller problemlösningsuppgiften krav som tydligt utgår ifrån tidigare lärda 

kunskaper?  
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Analysfråga 3 syftar till att identifiera krav som uttrycks i problemlösningsuppgiften. Kraven kan vara 

explicita i t.ex. formuleringar av denna typ: “använd det du lärt dig om [...] , visa det du lärt dig om 

[...]” eller implicita. Implicita krav kan handla om att eleven behöver förstå begrepp och metoder 

som tagits upp i ett tidigare skede av boken för att välja rätt lösningsstrategi.  

 

Genom-perspektivet: problemlösningsuppgift 

Genom-perspektivet grundar sig i att matematik lärs ut genom problemlösning och att erfarenheter av 

att lösa problem kommer leda till lärande av matematik. Genom-perspektivet karaktäriseras också av 

ett hänsynstagande till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper vilken undervisningen ska utgå 

ifrån.  

 

(4) Innehåller problemlösningsuppgiften vardagsnära anknytningar?  

 

Analysfråga 4 avser att urskilja uppgifter med utgångspunkt i elevens erfarenheter genom att 

identifiera vardagsnära problemlösningsuppgifter. Vardagsnära innebär något som är nära elevernas 

vardag vilket lämnar utrymme för tolkning, vad som är vardagsnära för en elev behöver inte vara det 

för en annan. Vad begreppet vardagsnära innebär i denna studie är teman och anknytningar vilka är 

visualiserbara och konkreta. Frågan kategoriserar problemlösningsuppgifter som har en vardagsnära 

anknytning men som samtidigt behandlar problemlösning: utifrån vardagsnära anknytningar som tar 

hänsyn till elevernas erfarenheter måste eleven välja en lämplig lösningsstrategi och tänka på ett nytt 

sätt.  

 

Tillsammans-perspektivet: problemlösningsuppgift 

Tillsammans-perspektivet grundar sig i den sociokulturella teorin och i att problemlösning kan 

utvecklas och läras ut i sociala samspel. Analysfråga 5 syftar till att kategorisera detta genom att 

undersöka uppgiftsformuleringen. 

 

(5) Innehåller problemlösningsuppgiften en explicit uttryckt uppmaning att samarbeta?  

 

6.3.3 Analysfråga 6-8: Kategorisering utifrån placering 

Följande analysfrågor används för att kunna kategorisera de analyserade uppgifternas placering efter 

att lärandeperspektivet har identifierats av analysfråga 2-5 vilket också visas i vårt flödesschema, se 

bilaga 1. Huruvida uppgiften är placerad i slutet, början eller mitten kan spegla ett av 

lärandeperspektiven enligt den tidigare studien av Brehmer m.fl. (2016) och dessa frågor syftar till att 
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bidra till vår problematisering av denna studie. Analysfråga 2-5 lyfter andra aspekter av de olika 

lärandeperspektiven som inte togs upp i Brehmers studie men analysfråga 6-8 liknar istället 

kategoriseringen som användes i studien där uppgifterna delades in i  

början, mitten och slutet (ibid., s.585).  

 

(6) Är uppgiften placerad i slutet av ett kapitel? 

(7) Är uppgiften placerad i början av ett nytt kapitel eller område i boken? 

(8) Är uppgiften placerad i mitten av kapitlet? 

 

 

6.4 Reliabilitet och validitet 

Resultaten har sammanställts i en matris under analysens gång. Som nämnts tidigare innehåller 

analysfrågorna utrymme för egen tolkning. Två exempel är analysfråga 3 och 4 vilka kan handla om 

vilka implicita krav problemlösningsuppgiften innebär eller vad som definieras som vardagsnära. För 

att säkerställa en så hög reliabilitet som möjligt har arbetet med analysfrågorna och kategoriseringen 

genomförts på var sitt håll för att därefter kontrolleras och diskuteras tillsammans inför 

sammanställningen av resultatet. Syftet med detta var att kontrollera att vi uppfattat analysfrågorna 

på samma sätt.  

 

Våra analysfrågor utgår från en subjektiv tolkning av de fyra pedagogiska teorierna och dess koppling 

till olika perspektiv (för, om, genom) presenterade i studien av Wyndhamn m.fl. (2000). Ytterligare 

ett perspektiv lades till av oss själva, tillsammans-perspektivet, med grund i hur den sociokulturella 

teorin presenteras i studien och hur författarna väljer att poängtera att det är en växande pedagogisk 

teori (ibid., s.110–111). 

 

Vi är medvetna om analysfrågornas subjektivitet men för att säkerställa så hög validitet som möjligt 

har fokuset varit att utforma dem med så stark koppling till de presenterade teorierna som möjligt. 

Till exempel utgår analysfrågan vid kategorisering av för-perspektivet, analysfråga 3: Innehåller 

problemlösningsuppgifterna krav som tydligt utgår ifrån tidigare lärda kunskaper? från följande 

formulering ur Wyndhamn m.fl. (2000, s.110) “Det tidigare beskrivna för-perspektivet grundas på 

teorier av stimulus-respons-typ. [...] Genom drill och övning i följder av lämpligt avpassade små steg 

skall eleverna lära sig vissa basfärdigheter för att sedan tillämpa dem vid lösandet av problem. Den i 

textuppgift implicit definierade räkneoperationen tänks utlösa rätt handlande av eleven”. 
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7 Resultat och Analys 

 

7.1 I vilken utsträckning beskrivs generella problemlösningsmetoder (om-

perspektivet) i den insamlade datan? 

Det totala antalet analyserade uppgifter från varje bokserie, a- och b-böcker, tas upp i tabell 3 nedan. 

På grund av att böckerna inom varje bokserie var lika i uppbyggnad har alla uppgifter sammanställts i 

tabell 3 för att visa den totala fördelningen. 

Tabell 3: Fördelning av perspektiven om, för, genom och tillsammans i analyserade uppgifter. Angivet i antal 

samt procent.  

 

 

Om-perspektivets fördelning i respektive bok går att urskilja i tabell 3 och är det perspektiv som har 

minst antal uppgifter bortsett från tillsammans-perspektivet i båda bokserier. Om-perspektivet har 

kategoriserats av analysfråga 2: 

-  Innehåller lärobokens benämnda problemlösningsuppgift en generell metod för 

problemlösning? 

18-26 % av de analyserade uppgifterna består av uppgifter boken räknar som problemlösning men 

som enligt vår definition av problemlösningsuppgifter ej räknas som problem eftersom hjälp erbjuds 

i form av lösningsstrategier.  

Om-perspektivet innebär att problemlösning är en företeelse eleverna ska lära sig om. Generella 

metoder för problemlösning tas upp och strategier för hur man ska tänka vid arbete med 

problemlösning. Detta perspektiv grundar sig i kognitivismen med sin syn på lärande som hjärnans 

lagring av information och som hjälper en verka i den yttre världen. En central process i lärandet är 

metakognition, kunskap om sitt eget tänkande (Wyndhamn, m.fl. 2000). Om-perspektivet syftar till 

att lära elever dessa metakognitiva strategier för problemlösning vilket bland annat observerades i 

uppgifter med instruktioner att rita bild och räkna baklänges.  
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Ett exempel på dessa typer av uppgifter: “Problemlösning Baklänges: Problemlösningsmetoden 

baklänges innebär att du arbetar dig bakifrån mot uppgiftens början” (Falck & Picetti, 2012, s.125). 

Efter denna formulering följs det upp av ett exempel samt uppgifter som ska lösas på detta sätt. 

Enskilda böcker i respektive bokserie hade en större fördelning av uppgifter tillhörande detta 

perspektiv. Till dessa hör Koll på Matematik 6A (21 uppgifter) Matte Direkt borgen 5A (19 

uppgifter) och 6B (29 uppgifter). I Koll på Matematik 6A och Matte Direkt Borgen 6B finns separata 

kapitel som behandlar problemlösning och problemlösningsstrategier vilket ökar antalet uppgifter i 

om-perspektivet. Matte Direkt Borgen 5A har inget fristående problemlösningskapitel men har 

däremot sektioner i boken som beskriver hur man ska tänka vid problemlösning, alltså uppgifter 

tillhörande om-perspektivet, vilket de övriga böckerna saknar.  

I läroplanen står det att eleverna utvecklar sin problemlösningsförmåga genom att välja, värdera och 

prova olika problemlösningsstrategier och det var utifrån denna formulering analysfråga 1 togs fram. 

-  Behöver eleven välja och prova lämpliga lösningsmetoder? 

 

Vi kunde alltså ej räkna uppgifter med instruktioner för problemlösningsstrategier som problem. 

Däremot innehåller de förslag på lösningsstrategier vilket kan öka elevernas repertoar av 

lösningsstrategier vid ett senare tillfälle vid arbete med ett verkligt problem. Möjligtvis är detta syftet 

med dessa uppgifter tillhörande om-perspektivet. Eftersom en mindre del av uppgifterna i de 

analyserade böckerna tillhörde detta perspektiv kan tolkningen av deras syfte vara att de ska bidra 

med lösningsstrategier för de andra problemen som kategoriserats till för-, genom- och tillsammans-

perspektivet.  

 

7.2 I vilken utsträckning speglas de olika lärandeperspektiven för, genom och 

tillsammans i den insamlade datan? 

I tabell 3 ser vi en väldigt lik fördelning av perspektiv i båda bokserier: genom-perspektivet tar störst 

plats och för-perspektivet kommer strax därefter. Tillsammans-perspektivet vilket kategoriserats som 

uppgifter med explicita uppmaningar att samarbeta kunde ej observeras i Koll på matematik vilket är 

den största skillnaden mellan bokserierna.  
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7.2.1 För-perspektivet: innehåller problemlösningsuppgifterna krav som tydligt utgår ifrån 

tidigare lärda kunskaper? 

För-perspektivet representeras i en relativt stor utsträckning av alla analyserade uppgifter. Av totalt 

642 analyserade uppgifter räknades 207 stycken till ett för-perspektiv. Analysfrågan som urskilde 

dessa typer av uppgifter var analysfråga 2. Denna fråga syftar till att urskilja en kunskapssyn på 

lärandet av problemlösning vilket grundar sig i behaviorism. Träning och repetition av beteenden (att 

lösa enkla uppgifter) ska användas till mera komplexa handlingar (att lösa problem). De 207 

problemlösningsuppgifter som kategoriserats ansågs utgå från tidigare lärda kunskaper i kapitlet. 

Dessa krav kunde handla om tidigare tränade begrepp, exempelvis area och omkrets, eller tidigare 

tränade kunskaper, exempelvis de fyra räknesätten.  

Exempel på uppgifter tillhörande för-perspektiv: “Hitta talet: Siffersumman är 16. Det är ett 

tresiffrigt tal. Hundradelssiffran är samma som entalet. Tiondelssiffran är jämn och större än 

entalssiffran. Entalet är ett jämnt tal.” (Björklund & Dalsmyr, 2015, s.116) och “I en rät vinkel är två 

vinklar inritade. Den ena vinkeln är dubbelt så stor som den andra. Hur stora är vinklarna?” 

(Björklund & Dalsmyr, 2015, s.45) 

 

7.2.2 Genom-perspektivet: innehåller problemlösningsuppgiften vardagsnära anknytningar? 

Genom-perspektivet har, som tidigare nämnts, störst representation bland de analyserade 

uppgifterna i båda bokserier. Dessa uppgifter har kategoriserats av analysfråga 4. 

Vardagsnära anknytningar i problemlösningsuppgifter syftar på anknytningar som är konkreta och 

visualiserbara och en del av elevernas vardag. Problemlösningsuppgiften ska också behandla 

problemlösning genom att eleven ska välja och prova lämpliga lösningsstrategier. Analysfråga 4 ska 

urskilja drag av konstruktivism i problemlösningsuppgiften eftersom konstruktivismens syn på 

lärande är att det är genom elevens egna erfarenheter och reflektion som lärande sker. Wyndhamn, 

Riesbeck & Schoultz (2000, s.95) menar att konstruktivismen, vilket kan kopplas till genom-

perspektivet, förespråkar en undervisning som tar hänsyn till elevers tidigare erfarenheter. Studien av 

Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge (2016) kategoriserade genom-perspektivet som uppgifter i början 

av ett kapitel. Med analysfråga 4 har vi kategoriserat problemlösningsuppgifter utan hänsyn till 

placering och istället med ett fokus på innehållet. Fördelning av placering presenteras istället under 

rubrik 7.3. Tolkningen av den stora mängden vardagsnära problemlösningsuppgifter blir därmed att 

oavsett placering i boken finns det en stor inkludering av elevers tidigare erfarenheter i båda 
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bokserier. Vi kunde också se att vissa problem var vardagsnära för eleverna samt presenterade 

kunskaper som senare kapitel behandlar, både efterföljande kapitel och kapitel i läromedel för 

framtida årskurser.  

 

Exempel på uppgifter tillhörande genom-perspektivet: “Varje födelsedag har jag firat med tårta och 

lika många ljus som min ålder. Hittills har jag fått 300 ljus på mina tårtor. Hur gammal är jag?” 

(Björklund & Dalsmyr, 2015, s.90) och “Leonora målar ett rum i källaren på 6 timmar. Emilio 

behöver bara 3 timmar för att måla ett likadant rum. Hur lång tid skulle det ta om de hjälptes åt att 

måla ett lika stort rum?” (Falck & Picetti, 2012, s.39) 

 

7.2.3 Tillsammans-perspektivet: Innehåller problemlösningsuppgiften en explicit uttryckt 

uppmaning att samarbeta?  

Tillsammans-perspektivet kunde ej observeras i Koll på Matematik och i Matte Direkt Borgen 

förekom 8 stycken uppgifter i totalt 6 stycken böcker. Tillsammans-perspektivet hör till ett 

sociokulturellt lärandeperspektiv där lärande ska ske i samspel med andra. För att en uppgift skulle 

kategoriseras till detta perspektiv bör den innehålla explicita uppmaningar till eleverna att samarbeta. 

De problemlösningsuppgifter som kategoriserats befann sig alla en sida innan en diagnos. Den 

bakomliggande tanken kan tänkas grunda sig i den sociokulturella teorin då uppgifterna syftar till att 

eleverna ska befästa sina kunskaper innan diagnosen genom att samarbeta med varandra.  

Exempel på uppgifter tillhörande tillsammans-perspektivet: “Arbeta tillsammans: Den röda 

rektangeln i Theos mosaikplatta är 8 kvadratcentimeter. a) Hur stor area har det blå området?” (Falck 

& Picetti, 2012, s. 52) och ur Matte Direkt borgen 6A: “Arbeta tillsammans: Kring ett litet bord 

finns det plats för 4 stolar. Om man sätter ihop två bord blir det plats för 6 stolar. Beskriv hur många 

stolar som får plats när man sätter ihop fler och fler bord. Skriv ett uttryck för hur många stolar som 

får plats om man sätter ihop x bord.” (Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti, 2012, s. 136) 
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7.3 Fördelning av uppgifternas placering 

Tabell 4: Placering av uppgifter tillhörande lärandeperspektiven om, för, genom och tillsammans i respektive 

bokserie Koll på matematik och Matte Direkt borgen. Angivet i antal samt procent. 

 

I Koll på matematik har alla perspektiv flest uppgifter i slutet. Detta beror på att delen av boken där 

flest problemlösningsuppgifter är placerade är i sektionen “Välj bland förmågorna” vilket har räknats 

att tillhöra slutet av ett kapitel. Denna sektion kommer strax efter “Grundkurs” och syftar till att 

träna de fem matematiska förmågorna, varav en av dem är problemlösning. I Matte Direkt borgen är 

fördelningen mellan de olika perspektiven lika med undantag för uppgifter kategoriserade i om-

perspektivet där majoriteten hittas i mitten av ett kapitel istället för i slutet. Detta beror på att de 

sektioner som beskriver hur man ska tänka kring problemlösning finns i mitten av ett kapitel i 5A-

boken vilket inte fanns i någon annan bok.  

Placering och tillhörande perspektiv har i tidigare studier ansetts höra ihop (Brehmer m.fl., 2016). 

Tabell 4 lyfter de olika perspektiven på ett nytt sätt för att urskilja nyanser. Om genom-perspektivet 

endast kategoriserats av uppgifter placerade i början hade det tillhört det minst representerade 

perspektivet då endast 1 % av den totala mängden analyserade uppgifter är placerade i början. Med 

vår analysfråga rörande vardagsnära anknytningar har det istället blivit det mest representerade 

perspektivet och under rubrik 7.2.2 identifierade vi att problemlösningsuppgifterna tar stor hänsyn 

till elevers tidigare erfarenheter i de analyserade bokserierna vilket vi kopplade till en konstruktivistisk 

syn på lärande genom problemlösning. Genom elevens tidigare erfarenheter ska problemlösning tränas.  

Detta görs, vilket tabell 4 visar, huvudsakligen i slutet av kapitel. Huruvida vår analysfråga verkligen 

inkapslar allt vad det innebär att lära sig matematik genom problemlösning kan eventuellt diskuteras 
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vilket vi är medvetna om. Elevernas möjligheter till denna typ av uppgifter kan anses vara begränsade 

trots en stor del uppgifter tillhörande genom-perspektivet på grund av placeringen.   
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8 Diskussion 

Diskussionen utgår först från studiens frågeställningar och därefter jämförs studiens resultat med 

relevanta rapporter och studier från bakgrund och tidigare forskning. Avslutningsvis ges förslag för 

vidare forskning. Något som uppmärksammades i resultatdelen var de olika perspektivens placering. 

Tidigare studier (Brehmer, Ryve & Van Steenbrugge, 2016) utgick från att ett visst perspektiv kunde 

urskiljas beroende på problemlösningsuppgiftens placering. Vårt resultat visar dock inte desamma. 

Skillnader och likheter mellan vår studies resultat, resultatet i studien av Brehmer m.fl. (2016) samt 

tidigare forskning kommer diskuteras nedan. 

 

8.1 Diskussion av resultatet utifrån frågeställningarna 

 

8.1.1 I vilken utsträckning beskrivs generella problemlösningsmetoder (om-

perspektivet) i den insamlade datan? 

26 % av uppgifterna i Koll på matematik och 18 % av uppgifterna i Matte Direkt borgen tillhörde ett 

om-perspektiv utifrån vår studies resultat. Det som är intressant med dessa uppgifter är att alla enligt 

boken räknas som problemlösning eftersom uppgifterna finns under rubriken: “Problemlösning”, 

men enligt vår definition räknas uppgifterna ej som problemlösning eftersom en lösningsstrategi lärs 

ut på sidan eller i uppgiften som ska användas för att lösa “problemet”. Detsamma gäller om vi ser 

till tidigare nämnd definition av problem där uppgiften bör sakna en given procedur för lösning 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005, s.27) vilket stämmer överens med vår definition: Eleven behöver välja 

och prova lämpliga lösningsstrategier, som grundar sig i läroplanens formulering hur eleverna ska utveckla 

sin problemlösningsförmåga. Hagland, Hedren och Taflins (2005) definition stämmer dock inte 

överens med vissa uppgifter i läroboken då en given procedur för att lösa problemet presenteras. 

I intervjun som återgavs i inledningen menar läraren att vissa elever behöver dessa om-uppgifter som 

ger eleverna strategier för att sedan kunna lösa problem i framtiden i olika sammanhang. Det är 

kanske just det som dessa uppgifter i läroböckerna är till för men en mer lämplig rubrik, enligt oss, 

hade då varit “Problemlösningsstrategier” eller “Hur du kan lösa ett problem”. Här hade det varit 

intressant att höra läromedelsförfattarnas syn på problem, hur de definierar ett problem och vad 

syftet med dessa sidor är. Ska de representera problemlösningsuppgifter eller är de till för att utöka 

elevernas repertoar för problemlösningsstrategier?  
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8.1.2 I vilken utsträckning speglas de olika lärandeperspektiven för, genom och 

tillsammans i problemlösningsuppgifter i den insamlade datan?  

Den största delen av de analyserade problemlösningsuppgifterna i båda bokserierna var 

kategoriserade till ett genom-perspektiv. Av dessa var de, i båda böcker, vanligast att de var placerade 

i slutet. Detta resultat är i linje med Brehmer, Ryve och Van Steenbrugges forskning (2016, s.588) av 

analyserade problemlösningsuppgifter i läroböcker på gymnasiet där 84,62 % var placerade i 

slutet. Dessa 84,62 % av uppgifterna i deras studie kategoriserades till ett för-perspektiv på grund av 

att de befann sig i slutet. I vår studie var för-perspektivet det näst mest representerade perspektivet 

efter genom-perspektivet.  

 

Vad som framgick av Stein, Boaler och Silver (2007) var att eleverna upplever 

matematikundervisning genom problemlösning som mer lustfyllt och att deras egna tankar och 

erfarenheter får större utrymme. Vårt resultat visar att en övervägande del problemlösningsuppgifter, 

287 av 642, kan kategoriseras till ett genom-perspektiv. Detta kan innebära ett mer lustfyllt och 

engagerande arbete med problemlösning i läroböckerna. Elevernas möjligheter att arbeta med 

matematik genom problemlösning beskrivs av Brehmer m.fl. (2016, s.588–590) som begränsad då 

endast 5,45 % var placerade i början av ett kapitel i deras studie. Genom-perspektivet var däremot 

det mest representerade perspektivet i vår studie då ca 45 % av alla analyserade uppgifter tillhörde 

detta perspektiv (se tabell 4). Denna skillnad kommer diskuteras ytterligare under rubrik 8.1.3. 

 

Tillsammans-perspektivet var knappt representerat i de analyserade problemlösningsuppgifterna. I 

Koll på matematik fanns inte en enda problemlösningsuppgift som uppmuntrade till att arbeta 

tillsammans och i Matte Direkt Borgen fanns det 8 problemlösningsuppgifter totalt i sex analyserade 

böcker. Vi har endast tagit del av det läroplanen har att säga om problemlösning och 

problemlösningsförmågan eftersom det är relevant för vår studie. Där står det ej uttryckt att 

samarbete ska vara en del av problemlösning. Däremot kan läroplanen uppmana till samarbete i ett 

annat avsnitt som vi inte har tagit del av. En annan möjlighet är att lärarhandledningar uppmanar till 

samarbete med specifika uppgifter men dessa har inte inkluderats i vår studie på grund av vår 

avgränsning till läroböcker.   

 

8.1.3 Vilka slutsatser går att dra utifrån problemlösningsuppgifterna och de generella 

problemlösningsmetodernas placering? 

Den studie som återkommit genom denna uppsats är Brehmer m.fl. (2016) som analyserade 

problemlösningsuppgifter i läroböcker på gymnasiet. Denna studie har problematiserats genom att vi 
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ifrågasatte deras metod att notera placeringen och utifrån den datan dra slutsatsen om vilket 

lärandeperspektiv placeringen speglar. Är det verkligen så att bara för att en uppgift är placerad i 

slutet av ett kapitel så övas metoderna man lärt sig i kapitlet för att lösa problemet? Är det så att bara 

för att ett problem är i början av kapitlet så betyder det att eleverna lär sig ny kunskap genom att lösa 

problemet? I vår studie analyserades själva problemlösningsuppgiften i sig och sedan noterades dess 

placering för att kunna dra slutsatser och kopplingar till olika perspektiv på lärande. Detta gav oss 

resultat som skiljde sig mellan våra två studier som egentligen undersökte samma fråga angående 

lärandeperspektiv i problemlösningsuppgifter. I Brehmer m.fl. (2016) var endast 5,45 % av 

problemlösningsuppgifterna placerade i början och tillhörde ett genom-perspektiv medans 84,62 % 

av alla uppgifter placerade i slutet vilket tillhörde ett för-perspektiv. I vår studie var det få uppgifter 

som var placerade i början av kapitlen men ändå tillhörde nästan hälften ett genom-perspektiv. 

Majoriteten av problemlösningsuppgifterna var placerade i slutet men knappt en tredjedel tillhörde 

ett för-perspektiv (se tabell 4). Denna skillnad beror på att vi undersökte explicita och implicita krav i 

själva uppgiften samt vardagsnära anknytningar.   

 

Av de analyserade problemlösningsuppgifterna i slutet av kapitlet var samtliga samlade i specifika 

delar av kapitlet. I Koll på matematik är de samlade i en sektion som heter “välj bland förmågorna” 

och i Matte direkt borgen är de samlade i en sektion som heter “utmaningen”. Utifrån endast den 

informationen hade Brehmer m.fl. (2016) dragit kopplingen att problemlösningsuppgifterna övar de 

metoder som tidigare har presenterats i kapitlet, och så är det inte alltid vilket vår studie visar.  

 

Eftersom vår studie är kvalitativ så har vi analyserat varje problemlösningsuppgift på ett djupare plan 

än att enbart räkna antalet problemlösningsuppgifter samt dess placering, och kunde då se att vissa 

problem var vardagsnära för eleverna samt innehöll kunskaper som sedan presenteras i senare kapitel 

(både i efterföljande kapitel men dessutom i läromedel som kom på senare nivå), vilket gjorde att 

problemen kunde spegla ett konstruktivistiskt synsätt trots att de var placerade i slutet av kapitlet. 

Detta perspektiv går i linje med vad Lester och Lambdin (2007) anser att problemlösning bör vara. 

Problemlösning ska vara hjälpmedel för att utveckla nya kunskaper istället för en aktivitet som 

kommer efter att eleverna har arbetat med en viss metod och begrepp (s.97). 

 

8.2 Studiens resultat i jämförelse med tidigare rapporter och studier 

Skolinspektionen menade att “eleverna får små eller inga möjligheter att utveckla kompetens i 

problemlösning” (2009, s.9). Detta stämmer inte helt överens med vår studies resultat, förvisso är 

inte problemlösning läroböckernas huvudfokus, men eftersom problemlösning förekommer i 
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återkommande delar i läroböckerna får eleverna möjlighet att utveckla sin kompetens i 

problemlösning. Däremot så är förutsättningarna för att utveckla sin problemlösningsförmåga 

begränsad till vissa perspektiv. Att lära sig matematik genom problemlösning är något läromedlen 

speglar då cirka 45 % av problemen speglar detta perspektiv. Utifrån den sociokulturella teorin så 

utvecklar elever sitt tänkande allra bäst i samspel med andra i en proximal utvecklingszon (Goos, 

Galbraith & Renshaw, 2002, s.218; Säljö, 2014, s.302–305). Med detta som utgångspunkt så visar vårt 

resultat att elever får väldigt få möjligheter till detta i Matte direkt borgen och inga möjligheter till det 

i Koll på matematik.  

 

Skolinspektionen kritiserade utformningen av läromedel 2009 och förtydligade att de behövde 

utvecklas så att de övade alla de matematiska förmågorna. Vi har i vår studie analyserat 12 

matematikböcker i två olika serier, Matte direkt borgen som kom ut 2011–2013 och Koll på 

matematik som kom ut 2014–2017. Alla böcker har alltså utformats efter skolinspektionens studie. 

Vi kan inte ge svar på deras fråga angående alla de matematiska förmågorna men vårt resultat visar 

att Koll på matematik och Matte direkt borgen ger förutsättningar för att öva 

problemlösningsförmågan. Dock kan vår studie inte ge svar på i vilken utsträckning 

problemlösningsförmågan övas i jämförelse med andra förmågor. Vår studies resultat visar att Matte 

direkt borgen och Koll på matematik ger förutsättningar för problemlösningsförmågan att övas 

framförallt genom ett behavioristiskt och konstruktivistiskt perspektiv på lärande.  

 

Den senaste kursplanen som kunde granskas vid Wyndhamn, Riesbeck och Schoultz (2000) studies 

publikation var Lpo 94. De behavioristiska idéerna om problemlösning är störst i de allra tidigaste 

läroplanerna (Wyndhamn m.fl., 2000, s.110) och speglar en äldre syn på lärande vilket vårt resultat 

visar finns kvar men har utvecklats i de analyserade läroböckerna att innehålla vardagsnära 

anknytningar. Vad som var vanligast förekommande i vårt resultat var konstruktivistiska idéer genom 

vardagsnära uppgifter samt behavioristiska idéer då de flesta är placerade i slutet, se tabell 4. 

 

I nuläget styrs skolan av läroplanen Lgr11 (som är senast reviderad 2019). Syftesformuleringen och 

formuleringen av kunskapskravet för problemlösning kan kopplas till olika lärandeperspektiv. I 

syftesformuleringen står det att matematikundervisningen är att “[...] ska bidra till att eleverna 

utvecklar kunskaper för att kunna formulera och lösa problem” (Lgr11, 2019, s.54). Här kan ett 

behavioristiskt synsätt speglas då matematik ska läras för att kunna lösa problem. Dock så formuleras 

detta på ett annat sätt i kunskapskraven i läroplanen. Där ska eleven kunna “lösa enkla problem i 

elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och 
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med viss anpassning till problemets karaktär.” (Lgr11, 2019, s.60) för att uppnå betygsnivån E. Här 

kan alltså ett konstruktivistiskt synsätt speglas då detta präglas av problem som innehåller 

vardagsnära anknytning som har matematiken inbäddad, där matematiken ska läras genom 

problemlösning. Sammanfattningsvis så är läromedlen utformade till viss del utifrån läroplanens syn 

på problemlösning då både för- och genomperspektivet är representerade i läromedlen. Däremot så 

är det inte uppgifter tillhörande för- och genomperspektivet som läromedelsförfattarna anser vara 

problemlösningsuppgifter utan där är det om-perspektivet som speglas enligt vårt resultat.  

 

8.3 Vidare forskning 

I studiens tidigare delar tas totalt fyra lärares syn på problemlösning upp, tre lärare presenterades i 

studien av Gullbrand (2013) vilken tas upp i bakgrunden, och den fjärde intervjuades av oss själva 

vilket presenteras i inledningen och i bilaga 3. Vilket perspektiv de har på lärande när det kommer till 

problemlösning kan kopplas till de olika teorierna som har undersökts i läroböckerna. Menar man 

som lärare att eleverna behöver färdigheter för att kunna genomföra problemlösning kan det kopplas 

till ett behavioristiskt synsätt. Påstår man att eleverna behöver få undervisning om olika 

lösningsstrategier kan detta kopplas ihop till ett kognitivistiskt synsätt på lärande. Anser man istället 

att eleverna ska använda problemlösning som grund i undervisningen och genom problemlösningen 

befästa matematikkunskaper och lära sig något nytt så kan man som lärare ha ett konstruktivistiskt 

synsätt på lärande eftersom man då anser att matematik ska läras genom problemlösning. Tycker 

man som lärare att lärande i samspel med andra är viktigt kanske man istället förespråkar den 

sociokulturella teorin.  

 

Utifrån detta tänker vi att det kan vara intressant att ta reda på flera lärares synsätt på problemlösning 

i undervisningen. En vidare forskning inom detta område kan vara att höra flera lärares åsikter om 

vilket synsätt de har på lärande när det kommer till matematikundervisning med fokus på 

problemlösning. Ett annat perspektiv på detta skulle kunna vara att intervjua elever eller göra en 

studie utifrån elevernas upplevelser och syn på problemlösning och matematik.  

 

Det minst vanliga perspektivet i läroböckerna var tillsammans-perspektivet vilket speglar den 

sociokulturella teorin. Den sociokulturella teorin har inte tagit plats i tidigare läroplaner men är en 

växande pedagogisk teori (Wyndhamn, m.fl., 2000, s.110–111.). Vad vårt resultat inte inkluderat är 

lärarhandledningar. Vidare forskning skulle därmed kunna undersöka den sociokulturella teorins 

förekomst i Lgr11 samt lärarhandledningarnas innehåll.   
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9 Avslutning  

Ska vi lära oss matematik för problemlösning eller problemlösning för matematik? Det är en 

komplex fråga där vi inte kan svara det ena eller det andra, men vissa tankegångar är värda att belysa 

 

Utifrån vårt resultat kan vi dra slutsatsen att de läroböcker som vi har analyserat i årskurs 4–6 vill 

framhäva båda perspektiven. Båda läromedlen innehåller problemlösningsuppgifter som speglar till 

ca 45 % det konstruktivistiska synsättet, matematik ska läras genom problemlösning medan 35 % av 

Matte direkt borgens problem och 29 % av Koll på matematiks problem speglar ett behavioristiskt 

perspektiv. Här drar lärande av matematik genom problemlösning det längsta strået. Detta speglar 

även forskares rapporter och studier som förespråkar detta perspektiv på lärande (Lester & Lambdin, 

2007; Stein, Boaler & Silver, 2003).  

 

Tidigare läromedel och läroplaner har sett annorlunda ut än de vi använder idag. Vi kan se genom 

vårt resultat att dagens läromedel till viss del överensstämmer med den forskning som vi tagit del av 

inom ämnet.  Något som ska bli intressant att följa är hur läromedlen utvecklas i takt med den 

växande pedagogiska teorin, den sociokulturella teorin (Wyndhamn m.fl., 2000, s.110), och om det så 

småningom kommer ta större plats i läromedlen.  
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10 Didaktisk reflektion  

Vårt genomförande av den här studien har breddat vår förståelse för vad problemlösning är och att 

det kan vara individuellt för varje elev vad som kan räknas som ett problem. I vår studie har vi utgått 

från en specifik definition men i vårt yrkesliv kommer vi möta elever med andra definitioner av vad 

ett problem är för dem. Förutom en större förståelse för problemlösning har vi även fått mer 

kunskap om olika lärandeperspektiv. Alla dessa perspektiv, om, för, genom och tillsammans, har olika 

funktioner och genom vårt arbete med denna studie har vi fått en större medvetenhet om dessa som 

kommer leda till mer medvetna val i vår undervisning med problemlösning.  

Som lärare är det viktigt att vara flexibel och anpassa sig efter sin elevgrupp. Nu när vi har tagit del 

av tidigare forskning samt själva fått bidra till detta ämne så har vår repertoar av olika sätt att 

undervisa inom problemlösning breddats. Vår undervisning kan bli mer mångsidig på grund av vår 

medvetenhet om olika perspektiv vilket i sin tur gör det enklare att anpassa vår undervisning för 

elevgruppen.  

Precis som den intervjuade läraren i inledningen nämner så tror vi också att det finns olika behov hos 

elever för att lära sig problemlösning och vi upplever att vi har en större möjlighet att tillgodose 

dessa genom vår ökade medvetenhet om alla perspektiv. Alla perspektiv har en funktion och en 

grund i en pedagogisk teori, teoriernas användbarhet beror på elevgruppen och vad syftet med 

undervisningen i problemlösning är. Eventuellt kommer ett perspektiv styra mer än andra beroende 

på elevgruppens behov men det viktigaste vi tar med oss från studien är denna ökande medvetenhet i 

vårt möte med olika läromedel. 
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Bilaga 2: Intervju                                                                                           1 (2) 

Intervju med lärare som är utbildad matematiklärare och har undervisat i matematik sedan 2003. 

●        Vilket / vilka läromedel använder du / har använt? 

Jag hade Matteborgen väldigt länge innan vi bytte till Favorit matematik för 2,5 år sedan. 

Jag gillade den mycket (matteborgen). Tydligare. Bra upplägg, bra med röd, blå och gröna sidor. Vissa elever 

kunde göra diagnoserna först. Några kunde jobba på blå. Mer problemlösning, dock om man hade räknat 

multiplikation var alla problem på nästa sida om multiplikation. Mer invävd i boken. Lättare att läsa 

elevexempel. Progressionen är bättre. Mer sidor att öva på. De böckerna utöver, fördjupningsböcker, är 

väldigt bra, bra kopieringsunderlag. 

Favorit matematik: Svåra elevexempel. Det är väldigt få övningsuppgifter. Lite problemlösning, mycket 

metodträning. 

Problemlösning kommer mest på fördjupningssidorna, pröva, och är inte kopplade till det som eleverna lärt 

sig. Hög nivå. Basboken som används för de svagare eleverna ha man plockat bort nästa alla problemlösning. 

Dumt då de kan lära sig genom problem. Jag är inte övertygad, den är hoppig, svåra uppgifter. Försvårar 

många områden. De som är bra är studentlitteratursidan, där böckerna läggs upp digitalt. 

●        Hur arbetar du med läromedlet i din undervisning? 

Jag har börjat med att utgå från boken, följer boken i ordning. Nu har jag strukit sidor i favoritmatten. Väljer 

andra uppgifter att göra två och två. Problemlösning är bra att jobba två och två. Lyfta i helklass och gör 

problemlösning. Läromedlet styr. Matte är ett sånt ämne som man drar ner på planeringstiden för där har man 

en bok som kan styra. Jag tänker att de som har gjort boken har gjort ett upplägg som ska fungera. Dock 

måste man anpassa efter gruppen. Märker med favorit att de inte lär sig på de korta sidorna. 

Matteborgen var lättare. Fler uppgifter som de kan öva på och då lära sig. Favorit behöver man lägga till. 

Matteborgen följdes mer pga tycker att det var bättre upplägg 

●        Hur tycker du att läroböckerna presenterar problemlösningsuppgifter? 

Matteborgen: mycket repetera den metod som man lärt sig innan. Bra problem i fördjupningsboken. 

OBS: Läraren använde den första upplagan av Matte direkt borgen. I den nyare versionen (upplaga 2) så har 

en sektion i slutet av varje kapitel lagts till ”Utmaningen” där flertalet av problemlösningsuppgifterna befinner 

som har analyserats i studien.                                                                                                                     

Favorit: tvärtom, där är problemlösningsuppgifterna något helt annat. Mer kluringar än problem som inte har 

med matematik att göra. Väldigt lite problemlösning. De kommer på ”pröva” sidorna och de svaga eleverna 

får då i princip ingenting, eftersom de aldrig kommer dit. 
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                                                                                                                                                                2 (2) 

●        Vad är din åsikt om att matematik ska läras ut för att kunna genomföra problemlösning? 

Det ena utesluter inte det andra. Jag har upplevt att visa elever kräver mekaniskt inlärning för att sedan 

använda metoden och då gynnas de av de. Om det alltid är problem i slutet är det elever som aldrig kommer 

dit. Man måste blanda. Ibland utgå från problemet. Beror på vilket område. Om man alltid tänker för så 

kommer vissa elever inte nå dit utan hamnar i metodträsket. De ser ingen vinst med att kunna problem. 

Problemlösning är något man verkligen behöver öva. Ibland tror jag att man lämnar eleverna alldeles för 

själva. Problem öppnar för diskussion, hur tänkte ni? Vad är fördelen med din lösning? Mycket tillsammans. 

Kan inte bara sitta själva. Man ska satsa mer på det, att börja med problemen. Matte blir annars lätt: de som 

har flest rätt vinner, de är bäst. Matte är så mycket mer. Svaret är inte det viktiga utan vägen dit, att välja 

lämplig strategi. Inte fokus på svaren, vad är skillnaden på era metoder? Strategier? Få ett resonemang fram 

dit. Bygger på att göra det tillsammans. Matte kan annars bli ett väldigt ensamt ämne. Nöta behövs men måste 

hitta en balans 

●        Vad är din åsikt om att matematikundervisningen ska innehålla undervisning om och hur man 

genomför problemlösning? 

Det är bra tänker jag. Man behöver veta. Rita är väldigt underskattat. I svenska behöver man strategier för att 

diskutera medans i matten så behövs strategier för att lösa problem. Sen behöver de inte vara uppstyrd på 

sidor i en bok, utan kan finns i texten. Men de behöver verkligen läras ut. 

●        Vad är din åsikt om att matematik ska läras ut genom problemlösning? 

Se svar i tidigare frågor. 

 

 


