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Sammanfattning 

Syftet med studien är att analysera uppgifter under problemlösningsrubriker i läroböcker, för att se 

hur stor andel av dessa uppgifter som verkligen är problemlösningsuppgifter, hur de fördelades 

mellan årskurserna 4, 5 och 6 samt var i läroboken de är placerade. Totalt analyserades 573 upp-

gifter fördelade på två läroboksserier för årskurs 4–6 med 3 respektive 6 läroböcker i varje serie.  

För att veta vilka uppgifter som kan klassificeras som problemlösningsuppgifter utgick vi från 

definitionen att det till problemlösningsuppgifter inte ska finnas en färdig metod för hur uppgiften 

ska lösas. Uppgifter som kan lösas med ett kreativt resonemang kategoriserades som problemlösnings-

uppgifter, där kreativt resonemang betyder att en helt ny lösningsmetod måste skapas, eller att en 

befintlig måste anpassas. För att avgöra om ett kreativt resonemang krävdes för att lösa en uppgift 

gjordes en kategorisering som baseras på om läroboken presenterar en lösningsmetod som kan 

imiteras eller anpassas, eller om en ny lösningsmetod måste skapas. Det är enbart uppgifter i de två 

senare kategorierna som klassificeras som problemlösningsuppgifter.  

Det sammanställda resultatet för alla läroböcker visade att 67 % av de analyserade uppgifterna 

var problemlösningsuppgifter. Då det finns rutinuppgifter bland uppgifter som läroboksförfattarna 

utger vara problemlösningsuppgifter, finns det risk att elever inte får den tid som var tänkt till att 

utveckla problemlösningsförmågan.  

 Resultatet visar att problemlösningsuppgifterna är relativt jämnt fördelade mellan årskurserna 

4–6 inom läroboksserierna. Det innebär att problemlösningsförmågan får utvecklas under en längre 

tid. Dessutom visade det sig att nästan alla problemlösningsuppgifter återfinns i slutet av ett kapitel. 

Eftersom alla elever inte hinner arbeta sig igenom alla uppgifter i ett kapitel, blir det viktigt att 

läraren gör att urval för att alla elever ska ges möjlighet att arbeta med problemlösningsuppgifterna 

i slutet av kapitlet.  

Studiens resultat kan bidra till en medvetenhet som är viktig för att lärare ska kunna anpassa sin 

undervisning inom problemlösning utifrån lärobokens möjligheter och begränsningar.  

 

Nyckelord: Matematik, grundskola, textanalys, läroböcker, problemlösning 
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1 Inledning 

Att lösa problem är en del av vår vardag, liksom en del av skolan. I Läroplan för grundskolan, förskole-

klassen och fritidshemmet (Lgr11, 2019) står det att en del av skolans uppdrag är att ”stimulera elevernas 

kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt deras vilja att pröva och omsätta idéer i handling 

och lösa problem” (s. 7). Problemlösning inom matematik har under senare år fått stor uppmärk-

samhet och är en utav fem matematiska förmågor som eleven ska ges möjlighet att utveckla under 

sin skolgång.  

Vårt intresse för problemlösning väcktes under vår verksamhetsförlagda utbildning, där vi upp-

märksammade att många elever hade en negativ inställning till problemlösning. Många elever tyckte 

det var svårt eller jobbigt med problemlösningsuppgifter och undvek det gärna.  Dessutom upp-

märksammade vi att stor del av matematikundervisningen utgick från läroboken. På grund av våra 

observationer och att problemlösning är en viktig del i läroplanen, skapades en nyfikenhet kring 

vilket stöd matematikboken ger för utveckling av problemlösningsförmågan. Vi har därför valt att 

analysera matematikuppgifter i läroböcker för årskurs 4–6. Eftersom vårt intresse är problem-

lösning inom matematik, blev det naturligt att vi ville undersöka uppgifter som finns under 

problemlösningsrubriker.  

Det mesta i studien har vi skrivit gemensamt men en uppdelning har gjorts i analysprocessen 

där Hanna Ekström enskilt har analyserat Matematik Gamma Grundbok årskurs 6 och Matte 

Direkt Borgen årskurs 5, medan Sofie Sjöström enskilt har analyserat Matematik Beta Grundbok 

årskurs 5 och Matte Direkt Borgen årskurs 6. Dessutom har Ekström haft det huvudsakliga 

ansvaret för avsnittet ”Teoretisk referensram” och Sjöström har haft det huvudsakliga ansvaret för 

avsnittet ”Tidigare forskning”.  
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2 Bakgrund 

Läroboken har en central del i matematikundervisningen (Brehmer, Ryve & Steenbrugge 2016, s. 

577). Det är därför intressant att undersöka vilket stöd matematikläroböcker ger för utveckling av 

problemlösningsförmågan. Lärobokens roll i undervisningen kommer lyftas fram i nästkommande 

avsnitt, tidigare forskning. I detta avsnitt presenteras definitionen av problemlösning samt 

problemlösningsförmågan som är studiens centrala begrepp och ligger till bakgrund för studien.     

2.1 Definition problemlösning 

Det finns flertalet olika uppfattningar om vad ett problem inom matematikens problemlösning är, 

och beroende på en lärares tolkning kan undervisningen i problemlösning komma att påverkas 

(Grevholm, Riesbeck & Taflin, 2014, s. 216). En uppfattning är att en uppgift är ett problem om 

den som ska lösa uppgiften inte har en på förhand given strategi för hur uppgiften ska lösas 

(Ahlberg, 1995, s. 56; Häggblom, 2013, s. 162; Larsson, 2013, s. 2; Skolverket, 2017, s. 7). Skulle 

strategin vara känd för eleven räknas uppgiften därför inte som en problemlösningsuppgift 

(Ahlberg, 1995, s. 56).   

Problemlösningsuppgifter ska vara ansträngande (Ahlberg, 1992, s. 8; Larsson, 2013, s. 2; Taflin, 

2007, s. 11). En uppgift som är ansträngande för en elev kan dock vara en rutinuppgift som inte 

kräver ansträngning för en annan elev (Ahlberg, 1992, s. 8). Problemlösningens karaktär kan därför 

beskrivas som relativ, där ”det är relationen mellan eleven och uppgiften som avgör om uppgiften 

är ett genuint problem” (Ahlberg, 1995, s. 56). Denna relation påverkas av hur långt eleven har 

kommit i sin kunskapsutveckling (Skolverket, 2017, s. 7). Huruvida en uppgift är ett problem eller 

inte är alltså individuellt (Häggblom, 2013, s. 163; Larsson, 2013, s. 2; Skolverket, 2017, s. 7), och 

denna individuella tolkning kan förändras från en dag till en annan (Ahlberg, 1995, ss. 55–56; 

Larsson, 2013, s. 2). 

Det anses dessutom att en uppgift enbart är ett problem om lösaren vill eller behöver lösa upp-

giften (Taflin, 2007, s. 11; Unenge & Wyndhamn, 1988, s. 7). Det kan dock ifrågasättas då svagare 

elever inom matematik kanske inte känner en vilja eller ett behov att lösa ett problem, vilket leder 

till att definitionen gör att problem främst är för starkare och mer begåvade elever inom matematik 

(Löwing & Kilborn, 2002, s. 244).  

Sammanfattningsvis kan en uppgift definieras som en problemlösningsuppgift om det inte finns 

en på förhand given lösningsmetod, om det krävs en ansträngning för att lösa uppgiften och det 

finns en vilja eller ett behov att lösa uppgiften. Då vår studie enbart bygger på en textanalys, 

kommer vi enbart kunna analysera huruvida läroboken presenterar en lösningsmetod som kan an-

vändas för att lösa uppgiften eller inte. Definitionen av problemlösning som vi utgår från är därmed 

att det inte ska finnas en på förhand given lösningsmetod för uppgiften.  
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2.2 Problemlösningsförmågan 

Elever behöver kunskap om hur man kan gå till väga för att lösa problem i matematiska och var-

dagliga situationer (Häggblom, 2013, s.161). Problemlösningsförmågan är en utav fem förmågor 

som eleverna ska ges förutsättning att utveckla i matematiken i skolan. Eleverna ska få möjlighet 

att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och meto-

der” (Lgr11, 2019, s. 55). Problemlösningen kan ses som ett centralt begrepp inom matematiken 

(Taflin, 2007, s. 11) och ska tillämpas på alla av matematikens kunskapsområden (Skolverket, 2017, 

s. 11). Problemlösningens intellektuella utmaning kan öka utvecklingen av andra matematiska för-

mågor (Lester & Cai, 2010, s. 1) samtidigt som den förutsätter en hel del kunskap och färdighet 

inom matematik (Taflin, 2007, s. 56).  

För att utveckla problemlösningsförmågan har Lester (1996) identifierat fyra grundläggande 

principer. Principerna presenteras nedan, och de två första principerna kommer vi återknyta till i 

diskussionen.  

• Elever måste lösa många problem för att förbättra sin problemlösningsförmåga. 

• Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en lång period. 

• Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt för att de 
ska ta till sig undervisning. 

• De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning. (s. 87) 

Att undervisa i problemlösning är svårt eftersom den är så komplex (Lester, 1996, s. 87). Det kan 

leda till att elever inte får tillräckligt med undervisning inom problemlösning, och att många elever 

därför tycker att problemlösning är svårt (Lester, 1996, s. 87).  

Då undervisningen i matematik ofta baseras på läromedel, är det utformningen av läroböcker 

som påverkar undervisningens gestaltning och kvalitet (Ryve, Hemmi & Kornhall, 2016, s. 195). 

Det är därför intressant att studera läroböcker för att se vilket stöd de ger för utvecklingen av 

problemlösningsförmågan.  
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3 Tidigare forskning 

Problemlösning har fått stor uppmärksamhet av forskare under de senaste åren (Fan & Zhu, 2007, 

s. 62). I vår studie har vi analyserat uppgifter i läroböcker för årskurs 4–6 som enligt rubriker utges 

vara problemlösningsuppgifter. Nedan presenteras tidigare forskning kring hur läroböcker används 

i matematikundervisningen samt forskning som har gjorts på uppgifter i läroböcker.  

3.1 Läroböcker i matematikundervisningen  

Matematikundervisningen utgår oftast från läroböcker (Brehmer, Ryve & Steenbrugge 2016, s. 577) 

och det är därför viktigt att läroboken täcker det som enligt styrdokumenten ska tas upp. Innehållet 

i läroboken påverkas av författarnas och förlagens tolkning av styrdokumenten (Holegaard, 2015, 

s. 10) och det kan finnas en begränsning i lärobokens potential i deras val av struktur, innehåll och 

lärarhandledning (Holegaard, 2015, s. 18). Då det inte finns någon läromedelsgranskning i Sverige 

ligger ansvaret hos varje enskild lärare att kontrollera lärobokens innehåll i relation till aktuella 

styrdokument (Holegaard, 2015, s. 10).  

I kopplingen mellan läroböcker och styrdokument visar forskning att det finns brister, men 

lärare tycks ändå förlita sig på läroböcker (Holegaard, 2015, s. 10). Taflin (2007) skriver att ”ingen 

lärobok i världen ensam kan användas för att uppfylla kursplanens mål” (s. III). Det är därför viktigt 

att som lärare vara medveten om lärobokens begränsningar och kunna anpassa undervisningen 

efter dem för att förbättra förutsättningarna för elevers lärande (Jukić Matić, 2019, s. 139).  

Upplägget i olika läroböcker inom matematik är liknande – först presenteras ett nytt begrepp 

eller procedur som följs av exempeluppgifter och slutligen får eleverna själva göra övningsuppgifter 

(Holegaard, 2015, s. 20). När en elev ska lösa en uppgift i läroboken kan eleven, genom likheter, 

koppla till och använda sig av de tidigare lösta exemplen och annan information för att lösa upp-

giften (Sidenvall, 2019, s. 27). På så vis skapas en mall som eleven kan använda vid uppgiftslösning, 

vilket leder till att eleven kan lösa uppgifter utan en djupare förståelse för matematiken som upp-

giften innehåller (Sidenvall, 2019, s. 27).  

3.2 Problemlösningsuppgifter i läroböcker 

Innehållet i läroböcker påverkar elevers förutsättning till lärande och det går därför att studera 

läroböcker för att se vilka dessa förutsättningar är (Brehmer m.fl., 2016, s. 591; Sidenvall, 2019, s. 

27). När man enbart analyserar uppgifter från en lärobok har man dock inte tillgång till elevens 

tankeprocess eller andra situationer där eleven har möjlighet till lärande (Palm, Boesen & Lithner, 

2011, s, 229). För att veta vilka möjligheter läroboken ger till lärande skulle man därför även behöva 

studera hur läroboken används i praktiken (Jäder, Lithner & Sidenvall, 2019, s. 13–14). Det är dock 

möjligt att analysera uppgifter i sig genom att göra ett antagande utifrån elevens matematiska nivå 

(Sidenvall, 2019, s. 18).  
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Till vår kännedom har ingen studie inom området problemlösningsuppgifter i läroböcker för 

årskurs 4–6 gjorts. Tidigare forskning har däremot gjorts inom området men för gymnasieelever 

av Brehmer, Ryve och Van Steenbrugge (2016) och Jäder, Lithner och Sidenvall (2019). Dessa 

studier har presenterats och tolkats i avhandlingar av Brehmer (2015), Jäder (2019) och Sidenvall 

(2019).  

I studien av Brehmer m.fl. (2016) analyserades uppgifter “in the area of calculus” (s. 579) i tre 

svenska läroboksserier. Syftet var att ta reda på hur stor del av uppgifterna som kan klassificeras 

som problemlösningsuppgifter, uppgiftens svårighetsgrad, var i boken problemlösningsuppgifterna 

var placerade och i vilken kontext uppgiften fanns i (Brehmer m.fl., 2016, s. 577). Resultatet visade 

att läroböckerna innehåller få matematiska problem då endast 312 av 5722 uppgifter kategori-

serades som problemlösningsuppgifter (Brehmer m.fl., 2016, s. 589). Uppgifter som gick att lösa 

genom att imitera en lösningsmetod dominerade i läroböckerna (Brehmer, 2015, s. 32).  

I Jäders m.fl. (2019) studie analyserades matematikläroböcker från tolv olika länder för att se till 

vilken utsträckning uppgifter möjliggör för utveckling av problemlösningsförmågan. Analysen be-

gränsades till algebra- och geometrikapitel och totalt analyserades 5738 uppgifter (Jäder m.fl., 2019, 

s. 10). För att ta reda på vilka uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan gjordes en kate-

gorisering baserad på om en lösningsmetod till uppgiften kunde imiteras, anpassas eller saknades i 

läroboken. Det är enbart uppgifter där lösningsmetoden måste anpassas eller skapas som kan jäm-

föras med problemlösningsuppgifter och som därmed anses utveckla problemlösningsförmågan 

(Brehmer, 2015, s. 581; Jäder m.fl., 2019, s. 2). I avvägandet kring om det fanns en tillgänglig lös-

ningsmetod eller inte antogs att eleven hade tillgång till en viss grundläggande kunskap som en 

gymnasieelev bör besitta (Jäder, 2019, s. 46). Resultatet av Jäders m.fl. (2019) studie visade att det 

inte var stora skillnader mellan ländernas läroböcker då det kommer till problemlösningsuppgifter 

(s. 10). Liksom Brehmers m.fl. (2016) studie visade även resultatet i Jäders m.fl. (2019) studie att 

andelen problemlösningsuppgifter var få (s. 10). I algebrakapitlen var i genomsnitt 81 % av upp-

gifterna HR-uppgifter och i geometrikapitlen var i genomsnitt 71 % HR-uppgifter (Jäder m.fl., 

2019, s. 10). Andelen LLR- och GLR-uppgifter, som utvecklar problemlösningsförmågan (Jäder 

m.fl., 2019, s. 12), var alltså relativt låg. Även under rubriker som “problemlösning”, där hög andel 

problemlösningsuppgifter antogs finnas, visade det sig att ungefär två tredjedelar av uppgifterna 

var rutinuppgifter (Jäder m.fl., 2019, s. 11). Antalet uppgifter under problemlösningsrubriker var 

dock enbart 32 av totalt 5738 uppgifter som analyserats. Andelen rutinuppgifter bland problem-

lösningsuppgifter kan påverka elevers uppfattning kring vad problemlösning egentligen innebär 

(Jäder m.fl., 2019, s. 13). Det påverkar dessutom elevers möjlighet till att utveckla problem-

lösningsförmågan, då undervisningen är tidsbegränsad och mängden rutinuppgifter begränsar 

elevers möjlighet att arbeta med problemlösningsuppgifter (Jäder, 2019, s. 59).  
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3.3 Placering av problemlösningsuppgifter i läroböcker  

Matematikundervisningen kan ske för, via eller om problemlösning (Taflin, 2007, ss. 40–41). Vid 

undervisning för problemlösning ska eleven lära sig matematik för att sedan kunna applicera sina 

kunskaper och lösa problem (Taflin, 2007, s. 40). Matematikundervisning via problemlösning går 

ut på att eleven ska tillägna sig kunskaper i matematik genom att lösa passande problem (Taflin, 

2007, s. 41). Sker undervisningen om problemlösning, undervisas eleven i hur problemlösning ska 

gå till genom att få metoder, regler, strategier och verktyg för problemlösning (Taflin, 2007, s. 40). 

Beroende på var i ett kapitel i läroboken en uppgift är placerad, påverkas om undervisningen 

sker för eller via problemlösning (Brehmer m.fl., 2016, s. 585). Placeras problemlösningsuppgifter i 

början av ett kapitel kan man tolka att lärande ska ske via problemlösning medan undervisningen 

anses ske för problemlösning om uppgiften är placerad i slutet av kapitlet (Brehmer m.fl., 2016, s. 

585). Över tid har kursplanerna haft olika syn på problemlösning, men på senare år anses att mate-

matikundervisning ska ske via problemlösning (Taflin, 2007, s. 40). Enligt Brehmers m.fl. (2016) 

studie återfanns dock över 80 % av problemlösningsuppgifterna i slutet av ett kapitel (s. 586). Det 

betyder att läroboken ger lärare och elever begränsade möjligheter att lära sig matematik via 

problemlösning (Brehmer m.fl., 2016, s. 590), förutsatt att lärobokens upplägg följs. Undervisning 

om problemlösning påverkas inte av vart i kapitlet uppgiften är placerad. När undervisningen sker 

om problemlösning lär sig eleverna olika metoder och strategier som kan användas vid problem-

lösning (Taflin, 2007, s. 40). En metod för att lösa problem kan exempelvis vara att först förstå 

problemet och göra en plan för att sedan genomföra och kontrollera lösningen (Taflin, 2007, s. 40). 

Strategier som lärs ut kan vara att rita en bild, prova sig fram, söka mönster och räkna baklänges 

(Taflin, 2007, s. 40).  

Både Brehmers m.fl. (2016, s. 586) och Jäders m.fl. (2019, s. 12) studier visar att de flesta upp-

gifter som utvecklar problemlösningsförmågan återfinns bland uppgifter som utges vara svårare 

eller mer utmanande. Brehmer (2015) menar att detta leder till att problemlösning upplevs som 

något svårt (s. 33). Elever som räknar i de lägre nivåerna får inte samma förutsättningar till att 

utveckla problemlösningsförmågan utan de övas mest i att räkna rutinuppgifter (Brehmer, 2015, s. 

33). Om problemlösningsuppgifter återfinns i slutet av ett kapitel finns det dessutom risk för att 

inte alla elever hinner arbeta med uppgifterna (Brehmer m.fl., 2016, s. 589). För att problemlösning 

ska vara något för alla som använder läroboken, och inte bara de elever som löser lärobokens 

svårare uppgifter, är det därför viktigt att placera ut problemlösningsuppgifter även i de enklare 

delarna och i början av kapitlen (Brehmer m.fl., 2016, s. 589).  

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att läroboken har en central del i undervisningen och 

dess innehåll påverkar elevens lärande. Trots att det har visat sig finnas brister i läroböcker förlitar 

sig lärare på dem. Det finns studier där uppgifter i läroböcker för gymnasieelever har analyserats, 

där de kommit fram till att möjligheten för att utveckla problemlösningsförmågan genom läro-

boken är låg. Problemlösningsuppgifterna återfanns oftast i slutet av ett kapitel, vilket betyder att 

undervisningen kan anses ske för och inte via problemlösning.  Dessutom är de uppgifter som kan 
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utveckla förmågan att lösa problem oftast i de svårare delarna i kapitalet, vilket kan leda till att 

problemlösning inte är för alla. 



 

 12 

4 Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras referensramen som har använts i vår studie. Referensramen baseras på 

ett ramverk som tagits fram av Lithner (2008) som sedan har använts och utvecklats av Brehmer, 

Ryve och Van Steenbrugge (2016) och Jäder, Lithner och Sidenvall (2019). Ramverket bygger på 

begreppet resonemang, som representerar ”the line of thought adopted to produce assertions and 

reach conclusions in task solving” (Lithner, 2008, s. 257). När en elev ska lösa en matematikuppgift 

kan två olika typer av resonemang användas; imitativt eller kreativt (Sidenvall, 2019, s. 16). För att 

avgöra vilket resonemang en uppgift löses med kan uppgifter kategoriseras i enlighet med om det 

i läroboken finns en tillgänglig lösningsmetod eller inte. Nedan presenteras det imitativa och krea-

tiva resonemanget samt kategoriseringen av läroboksuppgifter.  

4.1 Resonemang  

Vid ett imitativt resonemang har en lösningsmetod imiterats från något eller någon annan medan 

vid ett kreativt resonemang har en lösningsmetod anpassats eller skapats. Definitionen av problem-

lösning är, i den här studien, att uppgiften inte ska ha en färdig lösningsmetod. Det kreativa reso-

nemanget stämmer därmed bra överens med definitionen av problemlösning (Brehmer m.fl., 2016, 

s. 581; Jäder m.fl., 2019, s.2) medan det imitativa resonemanget snarare kan klassificeras som 

lösningsmetoder som används vid lösning av rutinuppgifter (Brehmer m.fl., 2016, s. 583; Jäder 

m.fl., 2019, s. 2). 

Genom att studera läroboksuppgifter i sig, kan ett antagande göras om vilket resonemang en 

elev använder sig av för att lösa en uppgift (Sidenvall, 2019, s. 18). Antagandet utgår från lärobokens 

stöd och från en tänkt kunskapsnivå för aktuell målgrupp. Det som bör tas i beaktning är dock att 

vilket resonemang, kreativt eller imitativt, som används vid lösning av en uppgift är individuellt och 

beror på vem som löser uppgiften (Sidenvall, 2019, s. 18).  

4.1.1 Imitativt resonemang  

Genom att imitera en lösningsmetod från någon eller något kan en elev lösa en matematikuppgift 

och eleven har då använt sig av ett imitativt resonemang (Sidenvall, 2019, s 16). Eleven kan 

exempelvis imitera lösningsmetoden från en lärobok, en kamrat eller en lärare (Sidenvall, 2019, s. 

17). Lösningsmetoder som presenteras i läroböcker kan exempelvis vara information om hur man 

kan lösa uppgiften, lösta exempel eller matematiska regler (Brehmer m.fl., 2016, s. 582). När läro-

boken anger vilken lösningsmetod som ska användas för att lösa en uppgift kan en uppfattning 

skapas om att den metoden är den enda korrekta som kan användas (Taflin, 2007, s. 63).  

Lösningsmetoder till en uppgift kan hittas var som helst i läroboken men det är mest troligt att 

eleven kommer att söka efter lösningsmetoderna i nära anknytning till uppgiften eller i den före-

gående delen av boken (Jäder m.fl., 2019, s. 5). Om det finns en tillgänglig lösningsmetod i läro-

boken tenderar eleven att använda sig av den istället för att skapa en egen lösningsmetod (Jäder 
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m.fl., 2019, s. 4). När eleven löser en uppgift genom att imitera en lösningsmetod räknas inte upp-

giften som en problemlösningsuppgift utan klassificeras snarare som en rutinuppgift (Jäder m.fl., 

2019, s. 2).  

4.1.2 Kreativt resonemang  

Om eleven inte kan använda sig av imitativt resonemang måste eleven använda sig av ett kreativt 

resonemang (Brehmer m.fl., 2016, s. 581). När kreativt resonemang antas att användas räknas upp-

giften som en problemlösningsuppgift (Brehmer m.fl., 2016, s. 581). Det kreativa resonemanget 

används om eleven behöver skapa en ny eller delar av en ny lösningsmetod för att lösa uppgiften 

(Brehmer m.fl., 2016, s. 581). Förutsättningarna till att utveckla en elevs matematiska förståelse är 

bättre om eleven utsätts för och löser problemlösningsuppgifter, än om undervisningen bygger på 

att eleven imiterar en lösningsmetod för att lösa problemet (Sidenvall, 2019, s. 13).  

4.2 Kategorisering av läroboksuppgifter   

Jäder m.fl. (2019) använde sig av en kategorisering för att avgöra huruvida en uppgift har en till-

gänglig lösningsmetod som kan användas vid lösning av uppgiften (s. 7). Syfte med studien var att 

ta reda på lärobokens eventuella stöd vid problemlösning (Jäder m.fl., 2019, s. 2). Varje enskild 

uppgift kategoriserades enligt kategorierna high relatedness (HR), local low relatedness (LLR) eller global 

low relatedness (GLR).  

4.2.1 High relatedness (HR) 

Om en uppgift har en lättidentifierad lösningsmetod som eleven kan imitera för att lösa uppgiften 

kategoriseras uppgiften som en HR-uppgift (Jäder m.fl., 2019, s. 8). Eleven behöver alltså inte skapa 

en egen lösningsmetod för att lösa en HR-uppgift (Sidenvall, 2019, s., 27) utan kan lösa uppgiften 

med ett imitativt resonemang (Jäder m.fl., 2019, s. 7). Då HR-uppgifter löses med ett imitativt 

resonemang är dessa uppgifter inte problemlösningsuppgifter (Brehmer m.fl., 2016, s. 583; Jäder 

m.fl., 2019, s. 2).   

4.2.2 Local low relatedness (LLR) 

Om det finns en tillgänglig lösningsmetod i läroboken men det krävs en anpassning av metoden 

för att lösa uppgiften kategoriseras den som en LLR-uppgift (Jäder m.fl., 2019, s. 8). Eftersom 

LLR-uppgifter kräver anpassning av lösningsmetod används ett kreativt resonemang och uppgiften 

räknas därmed som en problemlösningsuppgift (Brehmer, 2015, s. 581; Jäder m.fl., 2019, s. 2). 
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4.2.3 Global low relatedness (GLR) 

För att en uppgift ska kategoriseras som en GLR-uppgift ska det inte finnas någon lösningsmetod 

tidigare i läroboken som kan användas för att lösa uppgiften (Jäder m.fl., 2019, s. 8). Ett kreativt 

resonemang måste därför användas för att skapa en ny lösningsmetod. Eftersom ett kreativt reso-

nemang används, är GLR-uppgifter problemlösningsuppgifter (Brehmer, 2015, s. 581; Jäder m.fl., 

2019, s. 2).  
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5 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att analysera hur stor andel av uppgifter under problemlösningsrubriker i 

läroböcker som är problemlösningsuppgifter. Vidare kommer vi studera hur dessa problem-

lösningsuppgifter fördelas mellan årskurserna 4–6 samt var i läroböckerna de är placerade. 

Resultaten för de olika läroboksserierna kommer sedan att jämföras för att se eventuella likheter 

och skillnader. För att klassificera om en uppgift är en problemlösningsuppgift eller inte görs ett 

antagande om varje enskild uppgift för om den kan lösas med ett imitativt eller ett kreativt reso-

nemang genom Jäders m.fl. (2019) kategorisering: high relatedness (HR), local low relatedness (LLR) och 

global low relatedness (GLR).   

 

Syftet kommer analyseras genom en textanalys utifrån följande frågeställningar: 

1. Hur stor andel av uppgifterna löses med ett kreativt resonemang och är därmed problem-
lösningsuppgifter? Skiljer sig andelen problemlösningsuppgifter åt mellan läroboks-
serierna? 

2. Hur fördelas problemlösningsuppgifter mellan årskurs 4, 5 och 6 i två olika läroboksserier 
och var i läroböckerna är de placerade? Skiljer sig fördelningen och placeringen av 
problemlösningsuppgifter åt i läroboksserierna? 
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6 Metod 

Studiens frågeställningar har besvarats genom en textanalys av uppgifter i läroböcker som av för-

fattarna utges vara problemlösningsuppgifter. För att genomföra analysen har vi valt att analysera 

uppgifter i två olika läroboksserier för årskurs 4–6. Läroboksuppgifterna har analyserats för att ta 

reda på om de kan klassas som problemlösningsuppgifter eller inte. För att kunna göra det har vi 

analyserat om uppgifterna antas lösas med ett imitativt eller kreativt resonemang genom att kate-

gorisera uppgifterna som high relatedness (HR), local low relatedness (LLR), och global low rela-

tedness (GLR). Vi har sammanfattat sambandet mellan resonemang och kategorisering i figur 1 där 

vi utgår från Brehmers m.fl. (2016) definition av kreativt- och imitativt resonemang och Jäders m.fl. 

(2019) kategorisering av HR-, LLR- och GLR-uppgifter. 

 
Figur 1. Samband mellan resonemang och kategorisering  

Analysen av varje enskild uppgift kommer följa figur 1 från vänster till höger, med utgångspunkt 

i om det finns en lösningsmetod tillgänglig vid lösning av aktuell uppgift. Om det finns en lösnings-

metod till uppgiften som kan imiteras, räknas uppgiften som en HR-uppgift som löses med ett 

imitativt resonemang och klassas därmed inte som en problemlösningsuppgift. Finns det en 

lösningsmetod som måste anpassas för att lösa uppgiften kategoriseras uppgiften som en LLR-

uppgift som löses med ett kreativt resonemang och klassas därmed som en problemlösnings-

uppgift. Om det inte finns någon färdig lösningsmetod som kan användas för att lösa uppgiften 

kategoriseras den som en GLR-uppgift som löses med ett kreativt resonemang och klassas därmed 

som en problemlösningsuppgift. Som stöd vid analys av eventuell lösningsmetod har bilaga “Rikt-

linjer vid kategorisering av HR-, LLR- och GLR- uppgifter" använts. 

6.1 Metodval 

Studiens metodval är en kvantitativ innehållsanalys. Enligt Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns 

& Wängnerud (2017) innebär en kvantitativ innehållsanalys oftast att “de innehållsliga enheterna 

först måste tolkas för att de skall vara möjligt att placeras dem i rätt kategori där de senare kan 

räknas” (s. 199). I en innehållsanalys undersöks muntliga, skriftliga eller bildliga framställningar 

(Esaiasson, m.fl., 2017, s. 198). I vår studie har vi tolkat skriftliga uppgifter och lösningsmetoder i 
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läroböcker för att sedan placera dem i en kategori vilket stämmer bra överens med definitionen av 

metoden kvantitativ innehållsanalys.  

6.2 Urval 

Vi har analyserat läroböcker för årskurs 4–6 då de är aktuella för vår utbildning och framtida yrke. 

Två olika läroboksserier innehållande läroböcker för årskurs 4, 5 och 6 har valts ut. Vi har valt att 

analysera läroboksserier istället för läroböcker för en enskild årskurs för att kunna se fördelningen 

av problemlösningsuppgifter mellan de olika årskurserna. På så vis kan vi svara på vår andra fråge-

ställning.  

I urvalet av läroboksserier har vi valt att analysera Matematik Alfa Beta Gamma (se tabell 1 för 

referens) och Matte Direkt Borgen (se tabell 1 för referens) dels för att vi har tillgång till hela 

serierna och dels för att vi har erfarenhet av dem från vår VFU. Matematik Alfa Beta Gamma är 

framöver benämnd som Matematik ABG. För att förhindra att läroböckerna ska vara allt för lika 

varandra, har vi valt läroboksserier som är skrivna av olika författare och utgivna av olika förlag. 

Vi har analyserat upplagor som är utgivna efter det att Lgr11 publicerats för att läroböckerna ska 

stämma överens med aktuell läroplan. 
 

Tabell 1 Läroboksöversikt 

Serie Åk Titel Författare Utgiven 

M
a
te

m
a
ti

k
 

A
B

G
 

4 Matematik Alfa Grundbok Undvall, Melin, Johnson & Welén 2019 

5 Matematikboken Beta Grundbok Undvall & Melin 2012 

6 Matematikboken Gamma Grundbok Undvall, Melin, Johnson & Welén 2013 

M
a
tt

e
 B

o
rg

e
n

 D
ir

e
k

t 

4 
Matte Direkt Borgen 4A Falck, Picetti & Sundin 2011 

Matte Direkt Borgen 4B Falck & Picetti 2013 

5 
Matte Direkt Borgen 5A Falck & Picetti 2012 

Matte Direkt Borgen 5B Falck & Picetti 2013 

6 
Matte Direkt Borgen 6A Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti 2012 

Matte Direkt Borgen 6B Carlsson, Falck, Liljegren & Picetti 2013 

6.2.1 Avgränsning 

Enligt resultatet från Jäders m.fl. (2019) studie har det visat sig att det är vanligt att uppgifter under 

problemlösningsrubriker i själva verket är HR-uppgifter. Eftersom HR-uppgifter inte är problem-

lösningsuppgifter, kan en förvirring skapas kring vad problemlösning egentligen är (Jäder m.fl., 

2019, s. 13).  Vi vill därför analysera uppgifter som utges vara problemlösningsuppgifter. Analysen 

har därmed avgränsats till de uppgifter som läroboksförfattarna enligt rubriker har presenterat som 

problemlösningsuppgifter. Vilka rubriker som hör till problemlösning är individuellt för de olika 

läroboksserierna och presenteras i materialavsnittet.  
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Eventuella lösningsmetoder till uppgifterna har analyserats för att kunna kategorisera uppgif-

terna som HR-, LLR- eller GLR-uppgifter. På så vis kan ett antagande göras om vilket resonemang, 

imitativt eller kreativt, eleven tros använda för att lösa uppgiften. Vår studie bygger dock enbart på 

en textanalys, och det går därför inte att veta hur läroboken används i praktiken. Vi har därför 

enbart kunnat leta efter eventuella lösningsmetoder i läroboken. Stöd till lösningsmetoder från 

annat håll, exempelvis från lärare eller andra elever har därför borträknats.  

6.3 Material 

De utvalda böckerna, Matematik ABG och Matte Direkt Borgen, har tydliga kapitelindelningar där 

ett specifikt matematikområde tas upp i varje kapitel. Läroboksserien Matematik ABG består av 

tre stycken läroböcker, en för varje årskurs, medan Matte Direkt Borgen består av två stycken 

böcker för varje årskurs, indelat i en a- och b-bok. Sammanlagt har nio läroböcker analyserats, men 

i resultatet har a- och b-boken för de olika årskurserna i Matte Direkt Borgen slagits ihop.  

Läroboksserien Matematik ABG består av Matematik Alfa Grundbok, Matematik Beta Grund-

bok och Matematik Gamma Grundbok. Alfaboken är tänkt att användas i årskurs 4, betaboken i 

årskurs 5 och gammaboken i årskurs 6. I början av varje bok står det om bokens upplägg. Där står 

det att uppgifterna är indelade i tre svårighetsgrader, en uppdelning som genomsyrar varje del-

kapitel. Det står även om i vilka delar elever får träna på problemlösning. I alfaboken finns avsnitt 

“fokus på problemlösning” och i beta- och gammaböckerna heter motsvarande avsnitt “problem-

lösning”. I gammaboken finns det dessutom ett delkapitel i sista kapitlet som heter “Problem-

lösning”. Totalt antal uppgifter som är placerade under dessa rubriker i läroboksserien och som 

därmed analyserats är 171, se tabell 2 för fördelning. 

Läroboksserien Matte Direkt Borgen består av sex läroböcker; 4A, 4B, 5A, 5B, 6A och 6B. A-

böckerna är tänkta att användas på höstterminerna och b-böckerna på vårterminerna i respektive 

årskurs. Även i denna serie står en förklaring för bokens upplägg på första uppslaget. I serien delas 

uppgifterna också in i olika svårighetsgrader, men här i olika delkapitel. Kapitlen i Matte Direkt 

Borgen inleds med ”Borggården” och ”Diagnos” som alla elever ska göra. Om eleven behöver 

träna mer fortsätter eleven med ”Rustkammaren”, och om diagnosen gick bra gör eleven istället 

”Tornet” där uppgifterna är mer utmanande. Därefter följer de gemensamma delkapitlen 

”Sammanfattning” och ”Utmaningen”. En punkt som de tar upp genomgående i sin läroboksserie 

är att “i utmaningen får du arbeta med problemlösning av olika slag” (t.ex. Falck, Picetti & Sundin, 

2011, s. 3). Dessutom finns det kapitel eller delar av kapitel som heter “Problemlösning” som är 

utspridda i böckerna. Totalt antal uppgifter som återfanns under dessa rubriker i läroboksserien 

och som därmed analyserats är 402, se tabell 2 för fördelning.  
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Tabell 2. Antal analyserade uppgifter 

 
Åk 4 Åk 5 Åk 6 Totalt 

Matematik ABG 62 49 60 171 

Matte Direkt Borgen 112 126 164 402 

Totalt 174 175 224 573 

 

Vi har analyserat alla uppgifter under problemlösningsrubriker. Skillnaden i antal uppgifter vi 

analyserat i läroboksserierna beror på att det fanns fler uppgifter under problemlösningsrubriker i 

Matte Direkt Borgen än i Matematik ABG.  

6.4 Genomförande  

Utifrån studiens avgränsning har 573 uppgifter analyserats. Uppgifterna har analyserats var för sig 

i kronologisk ordning då vi har valt att utgå från att eleverna arbetar med boken kapitelvis från 

början till slut. Vi har även utgått från att elever i mellanstadiet har uppnått kunskapskraven i års-

kurs 3. För att analysera uppgifterna och kunna besvara frågeställningarna har vi utformat en analys-

process uppdelad i tre steg som presenteras nedan. Insamlade data har sammanställts löpande i ett 

Excel-dokument. 

6.4.1 Steg 1. Insamling av generell information 

För att besvara studiens andra frågeställning, ”Hur fördelas problemlösningsuppgifter mellan års-

kurs 4, 5 och 6 i två olika läroboksserier och var i läroböckerna är de placerade? Skiljer sig för-

delningen och placeringen av problemlösningsuppgifter åt i läroboksserierna?”, har viss generell 

information samlats in. Informationen har dessutom använts för att kunna gå tillbaka till uppgiften 

och diskutera den vid eventuella osäkerheter om kategoriseringen. Informationen som samlades in 

är följande: 

• Vilken sida finns uppgiften på? 

• Vilket nummer har uppgiften?  

• I vilket kapitel och var i kapitlet (början, mitten eller slutet) finns uppgiften?  

• Under vilken rubrik finns uppgiften? 

Uppdelningen för om en uppgift anses vara placerad i början, mitten eller slutet är olika i de 

olika läroboksserierna, på grund av att upplägget i dem ser olika ut. Eftersom svårighetsgraderna i 

Matematik ABG är uppdelade löpande med tre svårighetsgrader för varje delkapitel, anses uppgifter 

i den första tredjedelen av sidorna i ett kapitel vara i början, den andra tredjedelen i mitten och sista 

tredjedelen i slutet. I Matte Direkt Borgen finns två svårighetsgrader utöver grund-delarna. Dessa 

är fördelade i två olika delkapitel. Delkapitlen ”Borggården” och ”Diagnos” ska alla elever göra, 

och vi har valt att ange att uppgifter i dessa delar är placerade i början av ett kapitel. Uppgifter i 

”Rustkammaren” och ”Tornet”, som representerar de olika svårighetsgraderna, anses vara 
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placerade i mitten av ett kapitel. Slutligen anses uppgifter i ”Sammanfattning” och ”Utmaningen” 

vara placerade i slutet av kapitlet.  

Vid uppgifter som är indelade i mindre delar som exempelvis a, b och c, har de olika delarna 

jämförts och vi har avgjort om de ska bedömas som en uppgift eller flera. Är det samma lösnings-

metod som krävs för de olika delarna bedömdes uppgiften som en uppgift, är det däremot olika 

lösningsmetoder som krävs för de olika delarna bedömdes de som enskilda uppgifter. Om upp-

giften bedömdes som enskilda delar antogs att tidigare delar av uppgiften är lösta när senare delar 

analyserades. 

6.4.2 Steg 2. Sökning av lösningsmetod 

I genomförandets andra del gjordes en sökning efter eventuella lösningsmetoder som kan hjälpa 

en elev att lösa uppgiften som analyserats.  För att det ska bli lättare för eleven att identifiera en 

lösningsmetod som lämplig, behöver det finnas en tydlig koppling mellan uppgiften och lösnings-

metoden (Jäder m.fl., 2019, s. 7). I analysen har vi utgått från att kopplingen mellan en uppgift och 

lösningsmetod är tydlig om det finns liknande lösta exempeluppgifter, liknande uppgifter som är 

lösta av eleven eller informationsrutor som kan kopplas till uppgiften. Med informationsrutor 

menar vi mindre genomgångar i läroboken som exempelvis introducerar begrepp, strategier och 

matematiska regler.  

Vi har sökt efter lösningsmetoder till uppgiften tidigare i boken, vilket även är mer sannolikt att 

eleverna gör (Jäder m.fl., 2019, s. 5). Vi har dessutom valt att endast söka efter lösningsmetod i det 

kapitel som uppgiften tillhör, då vi anser att det är enklare för en mellanstadieelev att göra en 

koppling mellan en uppgift och lösningsmetod om de finns i nära anknytning till varandra. I en del 

kapitel i läroboksserien Matematik ABG hänvisas dock eleverna till att använda tidigare inlärda 

strategier för problemlösning. I sådana kapitel utökades därför sökningen av lösningsmetoder till 

informationsrutor i hänvisade kapitel, oavsett årskurs.  

I sökningen efter lösningsmetod besvarades följande frågor: 

• Finns det lösningsmetoder, inom samma kapitel som uppgiften, som eleven kan koppla till upp-

giften och imitera för att lösa uppgiften?  

• Finns det lösningsmetoder, inom samma kapitel som uppgiften, som eleven kan koppla till upp-

giften och anpassa för att lösa uppgiften?  

För att avgöra om en lösningsmetod kan imiteras eller behöver anpassas togs några riktlinjer 

fram. Dessa riktlinjer presenteras i bilaga: “Riktlinjer vid kategorisering av HR-, LLR- och GLR-

uppgifter”.  

6.4.3 Steg 3. Slutsats – Sammanfattande argument  

När sökning efter lösningsmetod i steg 2 är gjord sammanfattades ett argument för om uppgiften 

kategoriseras som HR, LLR eller GLR och därigenom om uppgiften löses med ett imitativt eller 
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kreativt resonemang. På så vis kan vi besvara vår första frågeställning – ” Hur stor andel av upp-

gifterna löses med ett kreativt resonemang och är därmed problemlösningsuppgifter? Skiljer sig 

andelen problemlösningsuppgifter åt mellan läroboksserierna?”. Om lösningsmetoder som kunde 

imiteras återfanns, bedömdes uppgiften som HR och om lösningsmetoden behövde anpassas be-

dömdes uppgiften som LLR. För uppgifter där lösningsmetoder varken kunde imiteras eller an-

passas, utan en egen lösningsmetod behövde skapas, bedömdes uppgiften som GLR. Vidare be-

dömdes HR-uppgifter som uppgifter som löses med ett imitativt resonemang och är därmed enligt 

vår definition inte problemlösningsuppgifter. LLR- och GLR-uppgifter löses med ett kreativt reso-

nemang och bedömdes därmed som problemlösningsuppgifter. 

6.4.4 Exempel på analysprocessen  

Nedan presenteras analysprocessen för tre uppgifter, för att exemplifiera hur kategoriseringen av 

uppgifter har genomförts. Alla tre uppgifter finns under problemlösningsrubriker, och har alltså av 

läroboksförfattarna angivits som problemlösningsuppgifter.  

6.4.4.1 Uppgift 1, kategoriserad som en HR-uppgift 

Följande uppgift är ett exempel från Matte Direkt Borgen 6B som kategoriserats som en HR-upp-

gift.  

Vilka är de tre följande tal i talföljden? 
A) 0,6   0,9   1,2   1,5  ?    ?   ? 
B) 1,2   1,8   2,4   3,0   ?   ?   ? 
C) 9,7   10,6   11,5  12,4   ?   ?   ? (Carlsson m.fl., 2013, s. 90) 

Steg 1. Insamling av generell information  

• Uppgift: Sida 90, nummer 20 

• Kapitel: “Problemlösning”  

• Placering: Början 

• Rubrik: ”Leta mönster i tal och bild”  

• Uppgiften består av flera steg men analyseras som en, då samma lösningsmetod kan 
användas.  

Steg 2. Sökning av lösningsmetod  

• Eleven kan imitera lösningsmetoden som presenteras i informationsrutan om mönster. 
Rutan är placerad på samma sida som uppgiften. I informationsrutan finns ett löst ex-
empel med en förklaring till hur uppgiften kan lösas.  

Steg 3. Slutsats – sammanfattande argument för kategorisering  

• Eftersom det finns en lösningsmetod som eleven kan imitera kategoriseras uppgiften som 
HR. Uppgiften löses därmed med ett imitativt resonemang och är inte en problem-
lösningsuppgift.  
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6.4.4.2 Uppgift 2, kategoriserad som en LLR-uppgift 

Nedan följer ett exempel från Matematikboken Beta Grundbok på en uppgift som kategoriserats 

som en LLR-uppgift.  

Två plantor 
Två plantor växer bredvid varandra. Den ena plantan är 12 cm hög och växer 3,5 cm 
varje dygn. Den andra plantan är 20 cm hög och växer 2,5 cm varje dygn. Hur många 
dygn dröjer det innan de båda plantorna är lika höga? (Undvall & Melin, 2012, s. 102) 

Steg 1. Insamling av generell information 

• Uppgift: Sida 102, nummer 8 

• Kapitel: Tal i decimalform  

• Placering: Slutet 

• Rubrik: Problemlösning: Gör en tabell 

Steg 2. Sökning av lösningsmetod   

• På tidigare sida finns ett löst exempel och förklaring på hur man kan lösa en uppgift med 
hjälp av en tabell. Eleven har dessutom övat i tidigare uppgifter på att fylla i tabellmallar 
där viss information är presenterad som stöd vid lösningen. Nu ska eleven själv skapa och 
fylla i en tabell för att lösa uppgiften.     

Steg 3. Slutsats – sammanfattande argument för kategorisering 

• Eftersom lösningsmetoden måste anpassas bedöms uppgiften som en LLR-uppgift. Upp-
giften löses med ett kreativt resonemang och är därmed en problemlösningsuppgift.  

6.4.4.3 Uppgift 3, kategoriserad som en GLR-uppgift 

Nedan presenteras en uppgift från Matematik Alfa Grundbok som kategoriserats som en GLR-

uppgift.  

En snigel börjar en måndagsmorgon krypa uppför ett träd som är 12 m högt. På dagen 
kryper den upp 4 m men på natten glider den ner 2 m. Vilken dag, och när på dagen 

kommer snigeln upp till toppen? (Undvall m.fl., 2019, s. 59) 

Steg 1. Insamling av generell information 

• Uppgift: Sida 59, nummer 10  

• Kapitel: ”Taluppfattning och huvudräkning” 

• Placering: Slutet 

• Rubrik: Fokus på problemlösning: Rita en bild 

Steg 2. Sökning av lösningsmetod   

• Det finns ingen lösningsmetod i kapitlet som kan imiteras eller anpassas för att lösa upp-
giften.   
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Steg 3. Slutsats – sammanfattande argument för kategorisering 

• Eftersom det inte finns någon lösningsmetod som kan imiteras eller anpassas bedöms 
som en GLR-uppgift. Uppgiften löses med ett kreativt resonemang och är därmed en 
problemlösningsuppgift.  

6.5 Reflektion över metoden 

Vi är medvetna om att den kategorisering som vi har använt oss av är använd för att analysera 

matematikuppgifter för gymnasieelever. Vi anser dock att referensramen är applicerbar på mate-

matikuppgifter för årskurs 4–6 då kategorierna utgår från huruvida ett imitativt eller kreativt reso-

nemang antas användas. Dessa resonemang anser vi är applicerbara i alla åldrar, då definitionen av 

resonemang är tankegången som används vid uppgiftslösning, och en tankegång finns alltid, 

oberoende av elevens matematiska nivå.  

För att avgöra huruvida var en problemlösningsuppgift anses vara placerad krävdes en upp-

delning av kapitlen. På grund av böckernas olika upplägg var det svårt att dela upp kapitlen i början, 

mitten och slutet på liknande sätt och därför togs beslutet att skilja uppdelningen åt.  Uppdelningen 

av kapitlen kan ha påverkat resultaten och är en eventuell felkälla i studien.  

När vi letat efter lösningsmetoder har vi utgått från att elever har uppnått kunskapskraven för 

årskurs 3. I själva verket kan en elev ha kommit längre i utvecklingen men utifrån vår studie har vi 

inte kunnat ta det i beräkning. Det innebär att vi utgått från att elever har samma grundläggande 

kunskaper i årskurs 4 som i årskurs 6. 

En annan reflektion är att det har varit svårt att avgöra hur långt tillbaka i boken en elev i årskurs 

4–6 eventuellt kan få hjälp av en lösningsmetod. Valet av att endast analysera tillhörande kapitel, 

istället för hela boken/serien, är baserat på att det är lättare för eleven att koppla en eventuell 

lösningsmetod till en uppgift som de nyss har arbetat med. Det har dessutom varit svårt att avgöra 

hur tydlig koppling mellan uppgiften och lösningsmetoden behöver vara för att eleven ska kunna 

koppla ihop dem. När en lösningsmetod har hittats har det dessutom varit svårt att avgöra om den 

kan imiteras eller anpassas, men riktlinjerna i bilaga “Riktlinjer vid kategorisering av HR-, LLR- och 

GLR-uppgifter” har varit till stor hjälp.  

6.5.1 Validitet och reliabilitet 

Metodvalet textanalys stämmer bra överens med studiens syfte och frågeställningar och stärker 

därför studiens validitet. Validiteten och reliabiliteten i analysen är dock begränsad. Vi kan identi-

fiera om läroboken presenterar lösningsmetoder för hur en uppgift kan lösas och därmed ger stöd 

för ett imitativt resonemang, men huruvida eleven hittar och använder det stödet eller inte kan vi 

inte veta enbart med hjälp av vår analys. Eftersom våra egna tolkningar och värderingar krävs så 

minskar studiens reliabilitet. Dessutom utgår vi från att läroboken är elevernas enda tillgång till 

lösningsmetoder och bortser därmed från elevers andra tillgångar. Då vi enbart kan utgå från 
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huruvida en uppgift är en problemlösningsuppgift utifrån lärobokens stöd och inte utifrån enskilda 

elevers förutsättningar påverkas studiens validitet. 

De första uppgifterna analyserades tillsammans för att kunna säkerställa att analysprocessen var 

genomförbar och diskussion kring osäkerheter kunde genomföras. Analysen fortsatte sedan enskilt, 

för att sedan sammanställas och jämföras. Vid eventuella osäkerheter kring hur en uppgift skulle 

kategoriseras fördes även här en diskussion för att komma fram till ett gemensamt svar. Hela denna 

process genomfördes för att få ett så enhetligt resultat som möjligt och öka studiens reliabilitet.  
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7 Resultat och analys 

Totalt har 573 uppgifter under problemlösningsrubriker analyserats i två läroboksserier för årskurs 

4–6. Uppgifterna har kategoriserats enligt Jäders m.fl. (2019) high relatedness (HR), local low relatedness 

(LLR) och global low relatedness (GLR). Enligt tidigare definition löses HR-uppgifter med ett imitativt 

resonemang medan LLR- och GLR-uppgifter löses med ett kreativt resonemang. Det är enbart 

uppgifter som löses med ett kreativt resonemang som är problemlösningsuppgifter (Brehmer m.fl., 

2016, s. 581). 

7.1 Andel problemlösningsuppgifter 

För att se hur stor andel av de analyserade uppgifterna som kan klassificeras som 

problemlösningsuppgifter har uppgifterna kategoriserats enligt HR, LLR och GLR. LLR- och 

GLR-uppgifterna har sedan slagits ihop då dessa löses med ett kreativt resonemang och 

tillsammans motsvarar problemlösningsuppgifterna. I figur 2 presenteras fördelningen av alla 573 

analyserade uppgifter mellan kategorierna HR, LLR och GLR.  

 

 

Figur 2. Sammanställda resultatet av kategorisering för läroboksserierna Matematik ABG och Matte Direkt Borgen. För-
delning av analyserade uppgifter mellan kategorierna  relatedness (HR), local low relatedness (LLR) och global low relatedness 
(GLR). IR= imitativt resonemang, KR= kreativt resonemang. Värden avrundade till närmsta heltal. 

Utav de 573 uppgifterna som analyserats var 384 av dem, enligt vår definition, problemlösnings-

uppgifter. Det sammanlagda resultatet visar en jämn fördelning mellan kategorierna HR, LLR och 

GLR. 33 % av de analyserade uppgifterna är HR-uppgifter som löses med ett imitativt resonemang, 

och är därmed inte problemlösningsuppgifter enligt vår definition. Resterande 67 % av uppgifterna 

är LLR-uppgifter (36 %) och GLR-uppgifter (31 %). Dessa uppgifter löses med ett kreativt reso-

nemang och är därmed problemlösningsuppgifter. Det innebär att ungefär en tredjedel av upp-

gifterna som har analyserats är rutinuppgifter medan två tredjedelar är problemlösningsuppgifter. 

Analyserar man däremot läroboksserierna var för sig skiljer sig fördelningen åt, se figur 3. 

HR (IR)
33%

LLR (KR)
36%

GLR (KR)
31%

(n: 573)
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7.1.1 Skillnader mellan läroboksserierna gällande andelen av problemlösningsuppgifter 

I figur 3 presenteras resultatet för fördelningen av uppgifter mellan kategorierna HR, LLR och 

GLR separerat för de två läroboksserierna. Totalt analyserades 171 uppgifter i Matematik ABG 

och 402 uppgifter i Matte Direkt Borgen. I figur 3 har en procentuell fördelning av uppgifterna 

enligt kategorierna gjorts, för att resultaten i läroboksserierna ska vara jämförbara.  
 

  
Figur 3. Fördelning av uppgifter mellan kategorierna high relatedness (HR), local low relatedness (LLR) och global low relatedness 
(GLR). IR= imitativt resonemang, KR= kreativt resonemang. Antal analyserade uppgifter inom parantes. Värden avrundade till 
närmsta heltal. 

Fördelningen av uppgifter inom kategorierna HR, LLR och GLR skiljer sig åt mellan läroboks-

serierna. I Matematik ABG är andelen HR-uppgifter 25 %, LLR-uppgifter 32 % och GLR-upp-

gifter 43 %. Andelen GLR-uppgifter är därmed störst och HR-uppgifter minst. I Matte Direkt 

Borgen är andelen HR-uppgifter 37 %, LLR-uppgifter 37 % och GLR-uppgifter 26 %. Andelen 

HR- och LLR-uppgifter är alltså lika stora och andelen GLR-uppgifter minst.  

För att ta reda på hur stor andel av uppgifterna som löses med ett kreativt resonemang, har 

andelen LLR- och GLR-uppgifter slagits samman. I Matematik ABG löses 75 % av uppgifterna 

med ett kreativt resonemang och i Matte Direkt Borgen löses 63 % av uppgifterna med ett kreativt 

resonemang. Det innebär att 129 av 171 uppgifter i Matematik ABG respektive 255 av 402 upp-

gifter i Matte Direkt Borgen är problemlösningsuppgifter. En fjärdedel av uppgifterna i Matematik 

ABG och drygt en tredjedel av uppgifterna i Matte Direkt Borgen är alltså inte problemlösnings-

uppgifter. I båda läroboksserierna löses dock övervägande del av de analyserade uppgifterna med 

ett kreativt resonemang. Av uppgifterna som löses med ett kreativt resonemang i Matematik ABG 

är 43 % LLR-uppgifter och 57 % GLR-uppgifter, medan i Matte Direkt Borgen är 59 % LLR-

uppgifter och 41 % GLR-uppgifter.  
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Sammanfattningsvis är andelen problemlösningsuppgifter större i Matematik ABG än i Matte 

Direkt Borgen. I Matematik ABG finns dock knappt hälften så många uppgifter under problem-

lösningsrubriker som i Matte Direkt Borgen, vilket leder till att antalet problemlösningsuppgifter 

ändå är fler i Matte Direkt Borgen. 

7.2 Fördelning och placering av problemlösningsuppgifter 

7.2.1 Skillnader mellan läroboksserierna gällande fördelning av problemlösnings-

uppgifter mellan årskurserna 4,5 och 6 

Totalt kategoriserades 384 av 573 analyserade uppgifter som problemlösningsuppgifter. 129 av 

problemlösningsuppgifterna finns i Matematik ABG och 255 av dem i Matte Direkt Borgen. I figur 

4 presenteras hur problemlösningsuppgifterna fördelas mellan årskurs 4–6 i de olika läroboks-

serierna.  

 

   
Figur 4. Fördelning av problemlösningsuppgifter inom läroboksserierna mellan årskurs 4–6. Antal analyserade uppgifter inom 
parantes. Värden avrundade till närmsta heltal. 

Problemlösningsuppgifter återfinns i alla tre årskurser i båda läroboksserierna. I Matematik ABG 

är fördelningen mellan årskurserna relativt jämn där den största differensen är 7 procentenheter. 

Lägst andel problemlösningsuppgifter återfinns i årskurs 5 och högst andel i årskurs 6. I Matte 

Direkt Borgen finns en ökning av problemlösningsuppgifter från årskurs 4 till 6. Lägst andel 

problemlösningsuppgifter finns i årskurs 4 och högst andel i årskurs 6, med en differens på 17 

procentenheter. Den största andelen problemlösningsuppgifter återfinns i årskurs 6 i båda 

läroboksserierna.    
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7.2.2 Skillnader mellan läroboksserierna gällande placering av problemlösnings-

uppgifter  

I Matematik ABG var 100 % av problemlösningsuppgifterna placerade längst bak i kapitlen. I 

Matematik Alfa Grundbok (årskurs 4) och Matematik Beta Grundbok (årskurs 5) var alla dessa 

uppgifter i ett separat delkapitel med rubrikerna “fokus på problemlösning” eller “Problem-

lösning”. Även i Matematik Gamma Grundbok (årskurs 6) återfanns problemlösningsuppgifter i 

separata delkapitel med rubriken “Problemlösning”. Matematik Gamma Grundbok innehåller dock 

problemlösningsuppgifter under rubriken “Problemlösning” som inte är separerade i ett eget del-

kapitel. Dessa problemlösningsuppgifter var en del av lärobokens sista kapitel, som läroboks-

författarna benämnt som en repetition och förberedelse inför nationella prov. Även här var 

problemlösningsuppgifterna placerade i slutet av kapitlet. Gemensamt för läroböckerna var att 

problemlösningsuppgifterna inte var direkt kopplade till kapitlets matematikområde utan var till 

för att lära sig en lösningsstrategi eller öva på tidigare inlärda lösningsstrategier, med undantag för 

repetitionskapitlet i Matematik Gamma Grundbok.  

Resultatet i Matte Direkt Borgen skiljer sig från Matematik ABG.  I årskurs 4 och 5 i Matte 

Direkt Borgen återfanns 61 av 65 (≈94 %) respektive 71 av 84 (≈85 %) av problemlösnings-

uppgifterna under rubriken “Utmaningen”, som är ett separat delkapitel i slutet av varje kapitel. 

Problemlösningsuppgifterna i “Utmaningen” var ofta kopplade till aktuellt matematikområde, 

vilket skiljer sig från upplägget i Matematik ABG. De resterande 4 respektive 13 problemlösnings-

uppgifterna var placerade i början eller i mitten av kapitlet. Dessa uppgifter återfanns under 

rubriken “Problemlösning” där det främst fokuserades på en specifik lösningsstrategi t.ex. arbeta 

baklänges, rita en bild eller prova dig fram. Den största skillnaden återfanns i årskurs 6 i Matte 

Direkt Borgen där 65 av 106 (≈61 %) problemlösningsuppgifter var placerade längst bak i kapitlen 

under rubriken “Utmaningen”. Resterande 41 problemlösningsuppgifter var placerade i början eller 

mitten av kapitlen och utav dessa uppgifter återfanns 37 stycken i kapitlet “Problemlösning”. 

Anledningen till att alla uppgifter i kapitlet ansågs vara placerade i början var att upplägget av 

kapitlet skiljde sig åt från resten av kapitlen. Kapitlet ”Problemlösning” innehöll bara den gemen-

samma kursen ”Borggården”, som anses vara i början av ett kapitel, och saknade efterföljande delar 

som ansågs vara mitten och slutet. Som konsekvens av vad som anses vara början, mitten och slutet 

i Matte Direkt Borgen har resultatet av placering av problemlösningsuppgifter i Matte Direkt 

Borgen årskurs 6 påverkats.  
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8 Diskussion 

8.1 Andel problemlösningsuppgifter och skillnader mellan läroboksserierna 

Studiens definition av ett problem är att det på förhand inte ska finnas en given metod för att lösa 

uppgiften. Vi har analyserat uppgifter i läroböcker, som utger sig för att vara problemlösnings-

uppgifter, för att se hur stor andel av dessa uppgifter som egentligen är problemlösningsuppgifter. 

Detta är av intresse då det kan antas att uppgifter under problemlösningsrubriker ska vara problem-

lösningsuppgifter. Utifrån analysen av uppgifterna går det att konstatera att majoriteten av upp-

gifterna löses med ett kreativt resonemang och kan därför klassificeras som problemlösnings-

uppgifter.  

Problemlösningsförmågan är en central del i matematikundervisningen och elever ska få möjlig-

het att “formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder” (Lgr11, 2019, s. 55). Studiens resultat visar att Matematik ABG innehåller en större andel 

problemlösningsuppgifter än Matte Direkt Borgen (se figur 3). I Matematik ABG är 75 % av upp-

gifterna problemlösningsuppgifter medan i Matte Direkt Borgen är det 63 %. Antalet problem-

lösningsuppgifter är dock fler i Matte Direkt Borgen (255) än i Matematik ABG (129). Andelen 

problemlösningsuppgifter är alltså större i Matematik ABG, men antalet problemlösningsuppgifter 

är högre i Matte Direkt Borgen. Det betyder att Matematik ABG har färre problemlösnings-

uppgifter, men att av de uppgifter som finns så är fler av dem faktiskt problemlösningsuppgifter.   

För att förbättra problemlösningsförmågan behöver eleverna få tillfälle att lösa många problem 

(Lester, 1996, s. 85). Eftersom antalet problemlösningsuppgifter under problemlösningsrubriker är 

fler i Matte Direkt Borgen än i Matematik ABG, kan en tolkning vara att elever får fler tillfällen att 

utveckla problemlösningsförmågan i Matte Direkt Borgen. Ett högt antal problemlösnings-

uppgifter öppnar upp för möjligheten för mängdträning. Tiden för arbete med läroboken i mate-

matik är dock begränsad, och elever hinner inte göra alla uppgifter som finns i boken. Det högre 

antalet problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Borgen är därför inte nödvändigtvis en fördel.  

En del av uppgifterna under problemlösningsrubriker är inte problemlösningsuppgifter enligt 

vår definition. Detta kan skapa en felaktig bild av vad problemlösning egentligen är och kan leda 

till en förvirring hos eleven (Jäder m.fl., 2019, s. 13). I Matematik ABG är ungefär var fjärde uppgift 

(43 av 171) inte en problemlösningsuppgift medan i Matte Direkt Borgen är drygt var tredje uppgift 

(147 av 402) inte en problemlösningsuppgift (se figur 3). Andelen (liksom antalet) uppgifter under 

problemlösningsrubriker som inte är problemlösningsuppgifter är alltså större i Matte Direkt 

Borgen, vilket kan anses leda till en större förvirring. Att det finns en andel rutinuppgifter bland 

det som borde vara problemlösningsuppgifter påverkar elevernas möjlighet att arbeta med 

problemlösning, då undervisningen är tidsbegränsad (Jäder, 2019, s. 59) och tid som skulle gå till 

problemlösning blir spenderad på rutinuppgifter. Huruvida läroboksförfattarna är medvetna om 
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att det finns HR-uppgifter bland problemlösningsuppgifter och vilken definition av problem-

lösning de använt när de klassificerat HR-uppgifter som problemlösningsuppgifter har vi dock inte 

analyserat. 

Sammanfattningsvis löses majoriteten av uppgifterna under problemlösningsrubriker med ett 

kreativt resonemang och är därmed problemlösningsuppgifter. I Matematik ABG är andelen 

problemlösningsuppgifter 75 % (129 av 171) och i Matte Direkt Borgen är andelen 63 % (255 av 

402). Andelen problemlösningsuppgifter är alltså större i Matematik ABG, men antalet uppgifter 

(både problemlösningsuppgifter och rutinuppgifter) är fler i Matte Direkt Borgen. Det går därför 

inte utifrån vår analys, att dra en slutsats kring vilken läroboksserie som ger bäst förutsättning för 

utvecklingen av problemlösningsförmågan. 

8.1.1 Studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning 

Överlag i studien är fördelningen av HR-, LLR- och GLR-uppgifter jämn (se figur 2). Det innebär 

att cirka två tredjedelar av de analyserade uppgifterna löses med ett kreativt resonemang och är 

därmed problemlösningsuppgifter. Vårt resultat skiljer sig från Jäders m.fl. (2019) resultat där 

knappt en tredjedel av uppgifterna under problemlösningsrubriker var LLR- och GLR-uppgifter 

(s. 11). Uppgifter under problemlösningsrubriker i Jäders m.fl. (2019) studie är dock enbart 32 av 

de 5738 uppgifter som analyserats. De flesta av uppgifterna som de analyserat fanns alltså inte 

under problemlösningsrubriker, vilket sänker jämförbarheten med våra resultat.  

Jäder m.fl. (2019) har dessutom analyserat uppgifter i läroböcker för gymnasieelever och inte 

för mellanstadieelever som i vår analys. De har även räknat in grundläggande kunskap som en 

gymnasieelev bör besitta när de har analyserat uppgifterna (Jäder, 2019, s. 46). En mellanstadieelev 

har inte samma grundläggande kunskaper som en gymnasieelev. När vi har analyserat uppgifterna 

har vi enbart utgått från att eleverna har uppnått kunskapskraven för årskurs 3. Detta kan ha bi-

dragit till att vi har fått en högre andel problemlösningsuppgifter än i Jäders m.fl. (2019) studie. 

I vår analys har varje kategorisering inneburit vår värdering av vad vi anser kan användas som 

lösningsmetod, vilket självklart har påverkat analysen. Dessa värderingar kan skilja sig från hur 

Jäder m.fl. (2019) gjort sina avvägningar, vilket även det kan ha resulterat i skillnaden mellan våra 

resultat.   
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8.2 Fördelning och placering av problemlösningsuppgifter 

8.2.1 Skillnader mellan läroboksserierna gällande fördelning av problemlösnings-

uppgifter mellan årskurserna 4,5 och 6 

Ett av syftena med undervisningen i matematik i skolan är att elever ska utveckla kunskapen om 

hur man formulerar och löser problem (Lgr11, 2019, s. 54). Det är därför viktigt att eleverna ges 

möjlighet att träna på problemlösningsförmågan, vilket de enligt vår studie får göra i både årskurs 

4, 5 och 6 (se figur 4). Det gör att eleverna ges möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan 

under en längre tid, vilket är en viktig förutsättning för lärandet (Lester, 1996, s. 85). Resultatet 

innebär alltså att eleverna har goda förutsättningar för att utveckla problemlösningsförmågan.  

Föredelningen av problemlösningsuppgifterna mellan årskurserna skiljer sig något mellan läro-

boksserierna. Den största andelen finns dock i årskurs 6 för båda läroboksserierna (se figur 4). En 

anledning till att det finns en större andel problemlösningsuppgifter i mellanstadiets sista årskurs 

skulle kunna vara att nationella proven äger rum då, samt att betyg sätts och att eleverna därför ska 

ges en möjlighet att repetera och visa sina kunskaper i problemlösning.  

Vid jämförelsen av läroboksserierna visar resultatet (se figur 4) att fördelningen av problem-

lösningsuppgifter mellan årskurserna är relativt jämn i Matematik ABG. Det betyder att eleverna 

får träna sin problemlösningsförmåga ungefär lika mycket i årskurs 4, 5 och 6. Som tidigare nämnt 

finns det dock något fler problemlösningsuppgifter i årskurs 6. I Matte Direkt Borgen finns det 

däremot en ökning av andelen problemlösningsuppgifter. Minst antal problemlösningsuppgifter 

finns i årskurs 4 och flest i årskurs 6. Denna ökning är däremot endast baserad på antal uppgifter 

och inte på svårighetsgrad. Med vår data går det inte att avgöra om eleven utmanas med svårare 

uppgifter i de senare årskurserna utan bara att de får lösa fler uppgifter. Sammanfattningsvis ger 

båda läroboksserierna förutsättningar för utveckling av problemlösningsförmågan genom alla års-

kurserna.  

8.2.2 Skillnader mellan läroboksserierna gällande placering av problemlösnings-

uppgifter  

Genom att studera var problemlösningsuppgifterna är placerade i läroböckerna hittades en trend. 

Majoriteten av problemlösningsuppgifterna återfanns i slutet av kapitlen i båda läroboksserierna. 

Dock fanns skillnader när man studerade läroboksserierna var för sig. I Matematik ABG var 100 

% av problemlösningsuppgifterna placerade i slutet av kapitlen. I läroboken för årskurs 4 respektive 

5 i Matte Direkt Borgen var 94 % respektive 85 % av problemlösningsuppgifterna placerade i slutet 

av kapitlen. Resultatet för årskurs 6 i Matte Direkt Borgen sticker ut, där enbart 61 % av problem-

lösningsuppgifterna var placerade i slutet av kapitlen. En förklaring till denna skillnad kan vara att 

i Matte Direkt Borgen årskurs 6 fanns ett helt kapitel som heter “Problemlösning”, där alla upp-

gifter som kategoriserats som problemlösningsuppgifter har angetts vara placerade i början av 

kapitlet.  
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En problemlösningsuppgifts placering kan påverka om undervisningen sker för eller via problem-

lösning (Brehmer m.fl., 2016, s. 59). Om en problemlösningsuppgift placeras i början av ett kapitel 

sker undervisningen via problemlösning medan om en problemlösningsuppgift placeras i slutet av 

ett kapitel kan det tyda på att undervisningen sker för problemlösning (Brehmer m.fl., 2016, s. 585). 

Trots att 100 % av problemlösningsuppgifterna i Matematik ABG var placerade i slutet av kapitlet 

bedömdes de som undervisning om problemlösning och inte för problemlösning. När undervisning 

sker om problemlösning undervisas en strategi eller regel som eleverna kan använda vid problem-

lösning (Taflin, 2007, s. 40).  I den del av kapitlet som läroboksförfattarna angett som “problem-

lösning” i Matematik ABG fick eleverna lära sig en specifik strategi eller öva på tidigare inlärd 

strategi och därmed sker undervisning om problemlösning. Undervisning om problemlösning åter-

fanns även i Matte Direkt Borgen, men inte i samma utsträckning. I Matte Direkt Borgen var 

problemlösningsuppgifterna ofta kopplade till det matematiska området som behandlades tidigare 

i kapitlet vilket tyder på att matematikundervisningen sker för problemlösning. När undervisning 

sker för problemlösning lär sig eleven matematik för att sedan kunna använda sig av sina kunskaper 

i problemlösning (Taflin, 2007, s.40). Undervisning för problemlösning dominerade alltså i Matte 

Direkt Borgen, till skillnad från Matematik ABG där undervisning om problemlösning dominerade.  

Enligt Taflin (2007) är målet med problemlösningsundervisningen att undervisning ska ske via 

problemlösning (s. 40). När undervisning sker via problemlösning ska eleven genom att lösa 

passande problem tillägna sig kunskap som sedan kan appliceras på det aktuella matematikområdet 

(Taflin, 2007, s. 41). Enligt vår analys verkar det inte som att undervisning sker via problemlösning 

då få uppgifter är placerade i början av kapitlet.  Vi har dock inte analyserat om problemlösnings-

uppgifterna kan kopplas till matematiska områden som behandlas senare i läroboken. Det finns 

därför en möjlighet att en del av undervisningen ändå sker via problemlösning. 

En lärobok innehåller en mängd av uppgifter och dessutom är undervisningen tidsbegränsad 

(Jäder, 2019, s. 59). Mängden uppgifter kan, på grund av tidsbristen, medföra en risk för att de 

uppgifter som finns längst bak i varje kapitel inte hinns med att göras. Det är orimligt att alla elever 

ska hinna med att göra alla uppgifter i en lärobok och läraren måste göra ett urval av uppgifter 

(Jäder, s. 2019, s. 59). Studiens resultat visar att majoriteten av problemlösningsuppgifter återfinns 

längst bak i kapitlen vilket kan medföra en risk att alla elever inte hinner med att göra dessa upp-

gifter. Om läraren inte prioriterar problemlösningsuppgifterna som en del av undervisningen för 

alla, kan detta bidra till att många elever tycker det är svårt med problemlösning eftersom de inte 

får chansen att öva den förmågan. För att alla elever ska ges möjlighet att arbeta med problem-

lösningsuppgifter är det därför viktigt att läraren är medveten om var i läroboken problemlösnings-

uppgifterna är placerade när ett urval görs.  Studiens resultat om problemlösningsuppgifters place-

ring kan bidra till en medvetenhet som är viktig vid detta urval av uppgifter.  
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8.2.3 Studiens resultat i jämförelse med tidigare forskning 

Till vår kännedom har ingen forskning gjorts på problemlösningsuppgifter i svenska läroböcker 

med en jämförelse mellan årskurserna. Vi kan därmed inte jämföra vårt resultat med tidigare forsk-

ning angående hur fördelningen av problemlösningsuppgifter mellan årskurs 4, 5 och 6 ser ut. 

Däremot kan en jämförelse göras med forskning angående var i läroboken problemlösnings-

uppgifter är placerade. Enligt vår studie är de flesta problemlösningsuppgifterna placerade i slutet 

av kapitlen, vilket även Brehmers m.fl. (2016) resultat visade. Liksom resultatet för vår studie visar 

därför även Brehmers m.fl. (2016) studie att läroboken ger lite stöd för undervisning via problem-

lösning (s. 590).  
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9 Konklusion 

En utav fem förmågor i matematiken som eleven ska utveckla är problemlösningsförmågan. Då 

stor del av undervisningen inom matematik bygger på läroboken (Brehmer, 2015, s. 15) är det 

viktigt att som lärare att vara medveten om vilka förutsättningar läroboken kan ge till utveckling av 

problemlösningsförmågan och vad som eventuellt behöver kompletteras. Utifrån resultatet har vi 

inte lagt några värderingar i vilken läroboksserie som ger bäst förutsättning till utveckling av 

problemlösningsförmågan, utan bara jämfört några få aspekter utifrån frågeställningarna. Eftersom 

studien enbart bygger på en jämförelse mellan två läroboksserier skulle ytterligare böcker behöva 

analyseras för att kunna dra några generella slutsatser. Vi uppmuntrar därför till mer forskning om 

problemlösningsuppgifter i läroböcker för elever i årskurs 4–6 för att öka förutsättningarna till 

utveckling av problemlösningsförmågan. 

Eftersom vår studie enbart är baserad på en textanalys går det, som tidigare nämnt, inte att veta 

hur läroboken används i praktiken. Definitionen av vilka uppgifter som är problemlösnings-

uppgifter är individuell. Uppgifter som vi kategoriserat som problemlösningsuppgifter kan därför 

i själva verket vara en rutinuppgift för någon elev och vice versa. Lösningsmetoder som vi har 

kopplat till en uppgift kanske inte eleven hittar, och vissa lösningsmetoder kan de ha med sig från 

tidigare erfarenheter. Utifrån vår studie går det alltså inte att veta vilka lösningsmetoder och vilket 

resonemang (imitativt eller kreativt) eleven i praktiken använder sig av för att lösa en uppgift. All 

kategorisering är därmed ett antagande av vilket stöd läroboken ger eleven i lösning av en uppgift. 

För att utveckla och komplettera studien kan därmed vidare forskning genomföras där elevens 

resonemang och lärarens påverkan analyseras.  

Vår studie bidrar med kunskap som kan öppna upp för en medvetenhet om begränsningar i 

matematikläroböckernas problemlösningsdelar. Denna medvetenhet kan hjälpa lärare att skapa 

bättre förutsättningar för elevers utveckling av problemlösningsförmågan. Studien har bidragit till 

att vi har fått en bättre uppfattning kring vad problemlösning innebär, vilket vi kommer ha nytta 

av i vår framtida yrkesroll som lärare. Vi kommer ta med oss att: 

• Uppgifter under problemlösningsrubriker i själva verket inte behöver vara problem-
lösningsuppgifter. 

• Ett urval av uppgifter är nödvändigt för att öka alla elevers möjlighet att arbeta med 
problemlösningsuppgifter. 

• En uppgifts placering kan påverka undervisningen. Undervisning via problemlösning är 
att föredra men de analyserade läroböckerna verkar inte ge stöd till det.  

• Problemlösning är individuellt då en rutinuppgift för någon i själva verket kan vara en 
problemlösningsuppgift för någon annan. 

Vi har även insett att undervisning i problemlösning är komplex men tack vare arbetet med studien 

känner vi oss motiverade till att ta oss an denna utmaning. 
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Bilaga: Riktlinjer vid kategorisering av HR-, LLR- och GLR-upp-
gifter 

Följande riktlinjer har tagits fram för att kunna avgöra om en uppgift som har en lösningsmetod 

ska kategoriseras som en HR- eller LLR-uppgift. För att uppgiften ska kategoriseras som en HR-

uppgift ska lösningsmetoden kunna imiteras och för att uppgiften ska kategoriseras som en LLR-

uppgift ska lösningsmetoden behöva anpassas. Om det helt saknas lösningsmetod kategoriseras 

uppgiften som GLR. För att kunna avgöra om lösningsmetoden kan imiteras eller behöver anpassas 

jämfördes lösningsmetoden och den analyserade uppgiften för att se vad som skiljer dessa åt.  

 

Uppgifter som bedöms som HR-uppgifter 

Lösningsmetoder kräver inte anpassning om… 

• Talen är olika stora 

o Olika stora tal kräver inte en anpassning för hur man kan använda en lösnings-

metod 

o Exempel: 379+255=?  vs. 678+299=? 

• Enheterna är olika 

o Enheter som exempelvis antal, pengar och poäng (inte tidsenheter) 

o Exempel: 379 äpplen + 255 äpplen=? vs. 379 kr + 255 kr=? 

• Antalet termer/faktorer är olika 

o Fler eller färre termer/faktorer kräver inte en anpassning för hur man kan använda 

en lösningsmetod 

o Exempel: 379+255=? vs. 379+255+678=?  

• Det är flera likadana eller liknande steg 

o Om uträkningen sker i flera likadana/liknande steg och eleven har lösningsmetod 

för hur man löser ett av stegen, krävs inte en anpassning av lösningsmetoden för 

att lösa resterande steg.  

o Exempel: Du har 1000kr och köper en väska för 100kr. Hur mycket har du kvar? vs. Du 

har 1000kr och köper en väska för 100kr. Du köper sedan en plånbok för 75kr. Hur mycket 

har du kvar? 

• Det är olika symboler i mönster 

o Symboler som siffor, bokstäver och bilder kan vara olika utan att anpassning av 

lösningsmetod krävs.  

o Exempel: A, C, E, G, ?, ? vs. 1, 3, 5, 7, ?, ? 
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Uppgifter som bedöms som LLR-uppgifter 

Lösningsmetoder kräver anpassning om… 

• Annat räknesätt krävs 

o Om ett annat räknesätt krävs behövs en anpassning av lösningsmetod 

o Exempel: 45+5=? vs. 45/5=? 

• Uppgiften är att skapa en egen uppgift 

o Om uppgiften är att skapa en egen uppgift som liknar tidigare löst uppgift/lösta 

exempel 

o Exempel: En mössa kostar 50 kr, en tröja kostar 75 kr och en jacka kostar 300 kr, 

ett par byxor kostar 150 kr. Du köper en tröja och ett par byxor. Hur mycket får du tillbaka 

om du betalar 500 kr? vs. Gör en egen uppgift där du köper minst tre plagg och betalar med 

500 kr.  

• En enhet är en tidsenhet och den andra inte 

o Om uppgiften liknar en tidigare lösningsmetod där enheten är exempelvis antal, 

pengar eller poäng men nu behöver uträkningen göras med tid. En anpassning 

krävs då en hel är 60 när det handlar om tid.  

o Exempel:  Hanna har 67 poäng och Sofie har 53 poäng. Hur många poäng har de tillsammans? 

vs. Det tar 67 min för Hanna att cykla till skolan och 53 min för Sofie att gå.  Hur många 

timmar tar det tillsammans?  

• Uträkningen sker från ett annat håll 

o Om tidigare lösningsmetod är att räkna ut svaret men uppgiften är att komma fram 

till termer/faktorer/täljare/nämnare, krävs en anpassning. 

o Exempel: Hanna har 67 poäng och Sofie har 53 poäng. Hur många poäng har de tillsammans? 

vs. Hanna och Sofie har 120 poäng tillsammans. Hanna har 67 poäng, hur många poäng har 

Sofie? 

• En uppgift är välja fritt bland siffror, andra är välja bland några 

o Exempel: Kom på tre tal som tillsammans blir 100 vs. Vilka av följande tal blir summan 

tillsammans 100.  30, 43, 26, 31, 57, 38 

• Strategin är att rita en bild men en annan typ av uträkning krävs  

o Om lösningsmetoden är att rita en bild men för att lösa uppgiften behövs även en 

utrökning göras, krävs en anpassning.  

o Exempel: Du står i en kö med 10 personer och 3 personer framför dig. Hur många personer 

har du bakom dig? vs. Du ska ställa ut 10 koner med 3 meters mellanrum. Hur långt blir 

avståndet mellan första och sista konen? 

• Olika lösningsmetoder behöver kopplas ihop 

o Om lösningsmetoden för att lösa uppgiften är att koppla ihop olika lösnings-

metoder krävs en anpassning.  
  



 

 40 

Uppgifter som bedöms som GLR-uppgifter 

Lösningsmetoder saknas om...  

• Det inte finns någon lösningsmetod i samma kapitel som kan imiteras eller anpassas för att lösa den 

aktuella uppgiften. 
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