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Mera Favorit matematik 3A – en läromedelsanalys med utgångspunkt i 
problemlösning 
Det är en etablerad åsikt att en stor del av matematikundervisningen idag har sin 

utgångspunkt i läroböcker, och därför är det viktigt att granska läroböckernas innehåll 

eftersom det inte längre existerar någon statlig kontroll av läromedel i Sverige. Studiens syfte 

ämnar granska ett läromedel i årskurs tre för att undersöka på vilket sätt och i vilken 

utsträckning läroboken låter eleverna arbeta med problemlösning. Undersökningen har utgått 

från en kvalitativ textanalys och en kvantitativ innehållsanalys för att granska, klassificera 

och kategorisera innehållet i utvalda och specifika delar i Mera Favorit matematik 3A och 

sedan granskat samma avsnitt för att fastställa om problemuppgifterna kräver kreativa 

matematiska resonemang för att lösas. Resultatet visar att det existerar tydliga skillnader 

mellan vad läroboken anser är problemlösning, och vad aktuell studies analys menar är 

problemlösning, med grund i kreativa matematiska resonemang.   

Nyckelord: Kreativa matematiska resonemang, läroböcker, Finland, Sverige 

 

“Mera Favorit matematik 3A” – a teaching method analysis based on 
problem solving  

It is an established opinion that a large part of mathematics education today has its main 

point in textbooks, so it’s important to review the content of the textbooks because there is no 

longer any state approval of teaching materials in Sweden. The purpose of the study is to 

examine a mathematical textbook in grade three to investigate the way and extent to which the 

textbook allows students to work with problem solving. The survey has been based on a 

qualitative text analysis and a quantitative content analysis to review, classify and categorize 

the content of selected and specific parts of “Mera Favorit Matematik 3A” and then review 

the same section again to determine if the problem assignments requires creative 

mathematical reasoning to be solved. The result shows that there are clear differences 

between what the textbook considers is problem solving, and what current studies analysis 

means are problem solving, based on creative mathematical reasoning. 
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1. Inledning 
Lärare i svensk matematikundervisning vägleds i huvudsak av läroboken. Läroboken beskrivs 

som en tydlig påverkansfaktor beträffande målen för elevernas utveckling och lärande 

(Skolinspektionen, 2009). Skolinspektionen (2009) hävdar att det primärt är eleverna som 

påverkar formerna av undervisningen. Påverkansprocessen består exempelvis av att 

undervisningen idag präglas av tydligare heterogena grupper än tidigare, i kombination med 

en högre andel elever med svårigheter eller svagheter. Skolinspektionen (2009) beskriver att 

lärare gärna vill ha en tydlig ram att förhålla sig till vid undervisningen när liknande problem 

uppstår, och av den anledningen ges också läromedlen stort utrymme i dagens undervisning. 

Johansson (2011) bekräftar dessutom att i en undervisningspraktik som låter sig styras av 

läroboken blir naturligt också läroplan, kursplan och lärare bortprioriterade. Skolinspektionen 

(2009) belyser vikten av problemet, och hävdar att lärare med stor osäkerhet och okunskap 

beträffande läroplanens utformning i förhållande till undervisningen gärna litar på att 

läroboken ger korrekt och vägledande stöd, eftersom lärarna antar att läroboken tolkar 

läroplanen korrekt. Ett antagande som enligt Skolverket (2015) kan vara felaktigt, eftersom 

det inte längre existerar någon statlig kontroll av de tillgängliga läromedlen. Att lärare till viss 

del litar på att läromedlen är utformade utifrån uppsatta mål i lgr11 blir i kombination med 

ovanstående särskilt problematiskt, eftersom kvalitetssäkringen av läromedel enligt 

Skolverket (2015) ligger på läraren och lärarutbildningen. Johansson (2011) poängterar vidare 

att den del av matematiken som eventuellt utelämnas av läroboken troligtvis inte heller 

presenteras för eleven, vilket alltså kan innebära tydliga brister i undervisningen. 

Vetenskapsrådet (2015) uttrycker vidare att läromedlets utformning har en betydande roll för 

hur eleverna presterar i matematik. De visar på att läromedel som inkluderar 

problemlösningsuppgifter i stora delar utvecklar elevens matematiska tänkande och ger 

möjlighet till fler matematiska verktyg. Av den anledningen anser Vetenskapsrådet (2015) att 

problemlösning bör vara ett naturligt moment i all matematisk undervisning. Skolverket 

(2011) hävdar också vikten av att eleven inte enbart ska mekaniskt räkna, utan istället ta till 

sig de teoretiska kunskaperna och dessutom kunna använda sig av dem i flera olika scenarier. 

Vetenskapsrådet (2015) hävdar också att det är viktigt att läraren tror på konceptet med 

läromedel som inspireras av problemlösning för att det ska fungera och ge positiva effekter i 

lärandet, annars kan motsatsen ske.  

Det är alltså tydligt att lärobokens utformning och hur den implementerar problemlösning är 

av betydelse för undervisningen i matematik. Av den anledningen blir också lärobokens 
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utformning med utgångspunkt i problemlösning särskilt intressant, och det som aktuell studie 

ämnar fokusera på. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilken typ av resonemang som krävs för att 

lösa olika problemuppgifter, med utgångspunkt i var Mera Favorit matematik 3A hävdar att 

eleverna ges möjlighet till att arbeta med problemlösning. Syftet är även att granska hur väl 

läroboken, som är ett finskt läromedel i grunden, passar och fungerar ihop med Lgr11.  

1.2 Frågeställning 
x I vilken utsträckning erbjuder läromedlet problembaserade uppgifter, och kan de 

problembaserade uppgifterna anses vara ”riktiga” problem?  

x På vilket sätt ger ett i grunden finskt läromedel eleverna möjligheter till att arbeta med 

problemlösning som bidrar till att stärka elevernas utveckling i matematik? 

2. Litteraturgenomgång 
Följande avsnitt sätter in studien i ett större sammanhang, och inleds med att belysa 

problemlösningens grund i kursplanen i Matematik, där skillnaden mellan problemlösning 

som medel och mål tas upp. Därefter följer tidigare forskning inom området.  

2.1 Problemlösning i kursplanen i matematik 
Problemlösning har en central roll i matematikundervisningen. Eleverna ska ges 

förutsättningar till att utveckla sina förmågor genom att tolka, lösa och formulera matematiska 

problem (Smith & Stein, 2014). Problemlösning i läroplanen genomsyras inte enbart i det 

centrala innehållet utan också i kunskapskraven och i syftet. Kjellström (2014) och Skolverket 

(2011b) hävdar att problemlösning intar en slags särställning i kursplanen då problemlösning 

både är en förmåga som eleverna ska utveckla samt ett centralt innehåll. Skolverket (2011a) 

visar på att problemlösning med grund i läroplanens syfte har två betydelser, nämligen att 

problemlösning definieras både likt ett mål, men även som ett medel. 

2.1.1 Centralt innehåll - Problemlösning som mål 
Det centrala innehållet i läroplanen anger vad som ska behandlas i undervisningen. Innehållet 

finns indelat i olika kunskapsområden, exempelvis matematik, och där presenteras olika 

matematiskt innehåll i punktform som eleven ska uppnå när eleven slutar 3:an (Skolverket, 

2011c). Det centrala innehållet präglas därför av att vara målrelaterat, samt preciserar vad 

eleven ska ha uppnått kunskapsmässigt.  Det innebär alltså att problemlösning som mål ska ge 

eleverna möjlighet till att lösa matematiska problem (Skolverket, 2011a). 
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2.1.2 Förmåga - Problemlösning som medel 
Om vi däremot tittar på problemlösning som förmåga i matematik, vilket presenteras i 

Läroplanens syfte, innebär problemlösningsförmågan att kunna analysera och tolka problem. 

Eleven måste vara medveten om att användandet av problemlösningsstrategier ingår i det 

centrala innehållet. Förmågan problemlösning används som ett medel i undervisningen för att 

exempelvis utveckla andra förmågor (Skolverket, 2011a). Skolverket (2011b) stärker även 

argumentet för problemlösning som medel, eftersom läraren genom arbetet med 

problemlösning stärker elevernas kunskaper, utvecklar ett kreativt tänkande samt därigenom 

även skapar förutsättningar för att arbeta problemlösande med andra typer av uppgifter i 

undervisningen. Eleverna blir därigenom mer delaktiga samt att deras lärande utmanas, vilket 

leder till ett utvecklat och utmanande lärande. Att arbeta med problemlösning som medel är 

utmanande för läraren, dock omfattar arbetet med problemlösning många möjligheter till 

utveckling. Tydliga exempel kan vara en bredare och kreativ inlärningsmiljö, där flertalet 

förmågor behandlas gemensamt (Skolverket, 2011b). 

Det är tydligt att problemlösning intar en särställning i kursplanen, och Skolverket (2011c) 

menar på att utvärderingar och granskningar av matematikundervisningen till stor del utmärks 

för att innehålla stora delar av enskilt arbete och rutinmässiga uträkningar. Det medför att 

eleverna blir begränsade och får minimal möjlighet till att utveckla förmågan att lösa problem. 

Genom kursplanen vill Skolverket utveckla och ge eleverna möjlighet till vidareutveckling av 

förmågan att “... lösa problem, använda logiska resonemang samt att kommunicera matematik 

med hjälp av olika uttrycksformer.” 

 

Den här delen är viktig för att längre fram förstå lärobokens hänvisningar, och att 

hänvisningarna sker både mot problemlösning som mål och medel i och med anpassningen till 

Lgr11. Det är även viktigt att belysa skillnaderna på problemlösning som mål och medel för 

att förstå innebörden av det, och även det som presenteras vidare i aktuell studie.  

2.2 Tidigare forskning 
I följande avsnitt berörs varför problemlösning är viktigt inom matematiken, vad en definition 

av problemlösning är, läromedel i skolan, läromedlet Favorit Matematik samt skillnader i 

undervisningskultur mellan Sverige och Finland. Alla delar som tas upp är väsentliga för att 

förstå det övergripande forskningsläget inom studiens område, samt sätta in läsaren inför 

kommande resultat och diskussion.  
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2.2.1 Varför är problemlösning viktigt inom matematik? 
Problemlösning kan äga många fördelar, och är framförallt viktigt för eleven eftersom det 

bidrar till ett utmanade lärande (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). I dagens samhälle är 

problemlösning en viktig del av utbildningen som ska bedrivas i aktuell skolform eftersom 

samhället idag behöver välutbildade forskare, ingenjörer, tekniker och andra yrkesverksamma 

personer med innovativa idéer, skapade utifrån problemlösningsförmågan (SOU 2010:28). 

Krutetskii (1976) menar också att kreativitet har betydelse för att utveckla och utmana elever 

som besitter någon form av begåvning inom matematik, vilket kan göras i form av kreativa 

problemlösningsuppgifter. Kreativitet har också betydelse för elevernas prestationer och det 

blir ännu viktigare att implementera dessa kreativa problemlösningsuppgifter i lektionerna för 

att behålla fokus och intresse. Det kan liknas vid att problemlösning bidrar till ett lustfyllt 

lärande, där eleven genom utmaningen blir mer motiverad till att lära sig mer inom 

matematiken (Hagland et al. 2005). Problemlösning kan bidra till att stärka elevens 

självförtroende, särskilt när eleven lyckas lösa utmanande problem och inte enbart 

rutinuppgifter. Författarna menar också att problemlösning i matematiken är av betydande 

karaktär då eleverna inte enbart blir duktiga på att lösa problem utan också andra färdigheter 

utvecklas, exempelvis begreppsförståelse, argumentation, kommunikation, logiskt tänkande, 

värdering etc. Det existerar även andra fördelar med problemlösning, exempelvis kan 

elevernas intresse för matematiken bibehållas genom att arbeta med problemlösning, som 

enkelt kan anpassas till både ”svaga”- och ”begåvade” elever inom skolan (Mouwitz, 2007). 

De matematiska problemen utmanar eleven i att använda och nyttja tidigare kunskaper och 

metoder fast på ett nytt och kreativt sätt som inte är rutinmässigt. Mouwitz (2007) lyfter även 

fram alternativa fördelar med problemlösning. En av fördelarna är att elever med svårigheter 

inom matematiken fortfarande kan vara utmärkta problemlösare, och i sådana fall borgar 

problemlösning för ett mycket produktivt lärande för eleverna. Även elever som är skoltrötta 

eller ointresserade kan genom problemlösningen utmanas och därigenom också motiveras till 

att prestera bättre, vilket är positivt både för eleven men också för samhället.  

Det är här tydligt att problemlösning bidrar till positiv matematisk utveckling för flertalet 

elever. Pettersson (2011) hävdar att det kräver stor medvetenhet av läraren för att lyckas med 

undervisningen kring just problemlösning. Problemlösning kräver engagemang från läraren, 

annars riskerar eleverna att förlora intresset när problembaserade uppgifter blir alltför 

krävande. Hur läraren genomför undervisningen i problemlösning och vilka problem som 

används i lektionen är av betydelse för att elevernas matematiska utveckling mot matematisk 
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kreativitet ska fortgå (Pettersson, 2011). Det hävdas samtidigt att all undervisning ska 

anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och behov för att därigenom främja och 

utveckla elevernas lärande och kunskaper. Av den anledningen bör också lärare vara 

medvetna om hur problemlösningen ska anpassas för att bidra till elevens kunskapsutveckling 

(Skolverket, 2011).  

Alltför ofta fokuserar lärare på väldefinierade uppgifter och prioriterar att utbilda eleverna i 

att utföra rutinuppgifter. Läraren testar därefter eleverna på uppgifter som ligger mycket nära 

dem som de redan har blivit lärda (Schoenfeld, 1985). Författaren menar att om eleverna 

lyckas med ”problemen”, hyllas och prisas eleven i och med att de har lärt sig nya 

matematiska tekniker. Eleverna kan därefter använda sådana tekniker mekaniskt men de har 

fortfarande okunskap i hur de applicerar kunskaperna i andra problemlösande uppgifter. Av 

den anledningen är det viktigt att arbeta med problemlösningsuppgifter inom matematiken, 

och speciellt sådana uppgifter där eleverna inte har en tillgänglig lösningsmetod utan istället 

måste nyttja kreativt tänkande (Schoenfeld, 1985). 

2.2.2 Vad är ett matematiskt problem? 
Ordet problemlösning som term uppfattas av lärare på olika sätt. Det kan exempelvis vara 

uppgifter som finns i matematikboken, öppna uppgifter eller utmaningar. Problemlösning har 

inte en gemensam terminologi som andra delar inom matematiken har (Grevholm, 2012). 

Grevholm (2012) samt Hagland et al. (2005) definierar ett problem likt att det måste finnas en 

vilja i mötet med uppgiften, att individen vill finna lösningen eller behöver lösningen för att 

det ska vara ett problem. Ett matematiskt problem kan också definieras genom att det inte 

finns tillgängliga procedurer som hjälper eleven att lösa problemet samt att eleven måste göra 

en ansträngning för att finna lösningen. Ett matematiskt problem kan även vara en uppgift där 

det inte går, eller räcker med att använda standardmetoder för att lösa uppgiften, till skillnad 

mot rutinuppgifter. Det kan även tydliggöras genom att en rutinuppgift är mer likt en 

procedurförmåga än en problemlösningsförmåga (Mouwitz, 2007). Pettersson (2011) samt 

Skolverket (2011c) är av meningen att problemlösning är när eleven löser matematiska 

problem utan att från början veta vilken metod som bör användas. De menar att eleven istället 

måste undersöka och prova sig fram för att finna en lösning. Problem har också en mer 

personlig koppling till eleven som löser uppgiften, för om eleven inte har någon metod eller 

färdighet som eleven kan använda för att lösa uppgiften så är det ett problem (Pettersson 

2011, Schoenfeld 1985 och Mouwitz 2007). Relationen mellan eleven och uppgiften blir 

därför avgörande i att fastställa om uppgiften är ett problem eller inte, eftersom det baseras på 
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elevens tidigare kunskaper och färdigheter. Samma uppgift kan vara svår och klurig för en 

elev medan en annan elev inte behöver tillämpa någon ansträngning alls, och uppgiften blir 

därför en rutinmässig uppgift. Författarna menar att problem inte är en konstant egenskap i 

matematiska uppgifter, utan att det snarare är ett förhållande mellan eleven och den uppgift 

som i och med elevens erfarenheter och tidigare kunskaper blir antingen ett problem eller en 

rutinuppgift. Det kan till och med vara så att en uppgift som var ett problem för några 

lektioner sen inte är ett problem under de kommande lektionerna eftersom det har blivit en 

rutinuppgift, då elevens lärande inte längre utmanas. Det har alltså skapats en form av 

memorerat lärande (Pettersson 2011, Schoenfeld 1985 & Mouwitz 2007).  

Det kan även bekräftas av Hagland et al. (2005) och Grevholm (2012) att problemlösning 

bygger på att problemen inte får uppstå på liknande sätt eftersom OECD (2014) och Lithner 

(2008) hävdar att det då skapas ett memorerade eller rutinmässigt lösningsförfarande. OECD 

(2014) menar dock att det måste finnas rutinmässiga uppgifter för att skapa en grund för 

elevernas färdigheter och kunskaper samt att ge dem verktyg i att veta hur de ska ta sig an ett 

matematiskt problem. Det är dessutom en självklarhet att moderna problemlösningsuppgifter 

på 2000-talet bör vara komplexa, obekanta och icke-rutinmässiga, något som inte uppfylls av 

majoriteten av moderna läromedel. Läromedlen är istället utformade med grund i enklare 

rutinuppgifter, där eleven får agera utifrån en algoritm som kan appliceras direkt på 

uppgifterna i varje enskilt fall (OECD, 2014). 

2.2.3 Läromedel i skolan  
Majoriteten av lärare i Sverige undervisar i matematik till stor del med utgångspunkt i 

läroböcker. Flertalet lärare väljer att planera och utgå från läroboken beträffande 

genomförandet av undervisningen. Det är också tydligt att läromedel inom matematiken har 

en mer styrande roll generellt jämfört med andra ämnen (Skolverket, 2015a). 

Skolinspektionen (2009) belyser att läroboken har en betydande och påverkande roll när det 

gäller målen för elevernas lärande. De delger också att läroböckerna inom matematiken 

fokuserar på att eleverna ska räkna utifrån lösta exempel och eleverna ges därmed sällan 

möjlighet till att utveckla andra matematiska kompetenser. Det kan enkelt uppstå negativa och 

problematiska aspekter här, eftersom Skolverket (2015a) beskriver lärobokens roll som 

styrande. I kombination med Skolinspektionens (2009) beskrivning av att lärobokens 

uppgifter framförallt har sin grund i procedurförmågan, föreligger det risk för att läroboken 

inte behandlar övriga matematiska kompetenser, vilket kan resultera i kunskapstapp för 

eleverna. 
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Det är viktigt som lärare att förhålla sig kritiskt till läroböcker eftersom det inte sker någon 

kvalitetsgranskning av staten utan det är en öppen marknad för läromedel (Skolverket, 

2015a). Användningen av läromedel varierar mellan skolor, i vissa fall är det läraren som 

fattar beslut om vilka läromedel som ska användas och i andra fall kan det exempelvis vara ett 

arbetslag eller kommunen som tar det avgörande beslutet. År 1991 lades statens institution för 

läromedelsinformation ner och sedan dess har det inte funnits någon statlig granskning av 

läromedel. Idag görs granskningen av läromedel i efterhand och arbetet med kvalitetssäkring 

är en del av lärarens arbetsuppgifter. Av den anledningen blir också lärarutbildningens 

utformning av hur läromedel granskas central (Skolverket 2015a). Skolverket (2015) hävdar 

att samtidigt har undervisning i matematik under lång tid bedrivits med grund i läroböcker, 

och det finns givetvis tydliga anledningar. Läroböckerna är inte heltäckande, precis som det 

nämnts ovan, men generellt får läroböcker anses ge eleverna och lärarna goda utgångspunkter 

och förutsättningar för att därigenom bedriva ett gott lärande. Det viktigaste som lärare är att 

vara medveten om läroböckernas begränsningar eller tillkortakommanden. I vissa fall är inte 

läroböckerna heltäckande, och det är då lärarens ansvar att bidra med adekvat material för att 

kompensera lärobokens tillkortakommanden. Det anges också av Johansson (2011) att i 

undervisning som präglas av läroboken får andra delar betydligt mindre inflytande, 

exempelvis läroplan, kursplan eller lärarens roll. Författaren hävdar dessutom att när 

undervisningen i stor utsträckning är läroboksbaserad blir både elever och lärare starkt 

påverkade av litteraturens koncept. Det innebär slutligen att den matematiska kunskapen i 

klassrummet i många fall är direkt och nästan uteslutande sammanhängande med litteraturen. 

Johansson (2011) beskriver därefter att läraren ofta tolkar och förmedlar lärobokens innehåll, 

vilket innebär att lärare som använder samma lärobok inte per automatik undervisar likadant, 

eller om samma saker. Det beror på lärarens egen tolkning av läroboken och vad den ämnar 

förmedla. Det är även något som indirekt bekräftas av Skolverkets nationella utvärdering 

(SOU 2010:28). Det är i utvärderingen tydligt att matematikundervisning idag har förminskats 

till mycket enskilt arbete i läroböcker, där läraren enbart agerar som en lots för att ta eleverna 

igenom lärobokens olika moment. Undervisningen bör istället fokusera på att diskutera 

matematiken med grund i kreativa resonemang, vilket hade tagit bättre tillvara den potential 

som faktiskt existerar hos matematiken som skolämne (SOU 2010:28). 

2.2.4 Favorit Matematik 
Favorit Matematik är ett läromedel som är skapat i Finland, och författat av Ristola, 

Tapaninaho & Tirronen (2012). Favorit Matematik är högt uppskattat i Finland och är 
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dessutom Finlands mest sålda matematikläromedel (Studentlitteratur, u.å.). De finska lärarna 

hävdar att Favorit Matematik har en tydlig struktur och bidrar till goda resultat, vilket anses 

som de två viktigaste faktorerna till varför läromedlet är särskilt eftertraktat, både i Finland 

men även på senare år i Sverige (Studentlitteratur, u.å. och Hoelgaard, 2015). Det bekräftas 

även av Studentlitteratur (u.å) samt Hoelgaard (2015) att läromedlets popularitet ökat i 

Sverige, och att Studentlitteratur förmedlar och distribuerar materialet till en mängd olika 

skolor runt om i landet. De menar också att det är beprövat och framgångsrikt material. 

Materialet har även anpassats och uppdaterats för användning i Sverige med utgångspunkt i 

Lgr11, vilket tydligt syns i inledningen till varje ny lektion i läromedlet, eftersom det där finns 

tydliga kopplingar till läroplanen. Favorit Matematik ges ut i två olika versioner, “Bas Favorit 

Matematik” och “Mera Favorit Matematik”. Den inledande versionen är, precis som namnet 

antyder, ett grundbaserat matematiskt läromedel. Existerar behovet av större utmaning i 

elevens enskilda lärande finns möjlighet till att använda sig av version två, vilket är en mer 

avancerad lärobok. Läromedlet har exakt samma struktur och uppbyggnad, vilket gynnar 

lärarens arbete eftersom båda läroböckerna kan behandlas vid samma genomgång samt att det 

även underlättar elevernas samarbete (Studentlitteratur u.å.).  

Favorit Matematik arbetar med problemlösning i flera olika delar av läroboken. I Mera 

Favorit matematik 3A ges eleverna möjlighet till att arbeta med problemlösning som förmåga 

och som centralt innehåll. Läroboken visar var eleverna arbetar med förmåga eller centralt 

innehåll genom hänvisningar (se bilaga 1 och 2) och genom lärobokens introducerande 

beskrivning av favoritsidorna (se bilaga 3).  

2.2.5 Finland och Sverige  
Det har blivit av intresse att jämföra den svenska skolan med den finska skolan, till viss del på 

grund av att Finland lyckas väldigt väl i internationella kunskapsmätningar. I finska- och 

svenska skolan finns många likheter så som sammanhållen grundskola, generella kursplaner 

och att läromedlen som publiceras på den finska och svenska marknaden saknar statliga 

granskningar. En tydlig skillnad mellan de två länderna är dock matematikläromedlet. Det 

finska läromedlet har en tydlig kärna i vad som lektionen ska fokusera på samt att de 

läromedel som finns i Finland är ganska lika varandra och följer liknande strukturer. Även att 

arbeta i läroboken utgör endast en liten del av matematikundervisningen och kompenseras av 

lärarhandledningarna, vilka ofta bidrar med tips och idéer på spel och lekar, vilket svenskt 

läromedel inte gör (Skolvärden, 2015 och Hoelgaard, 2015). 
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Fokus i Sverige ligger på att försöka sätta sig in i hur eleverna tänker och utifrån det basera 

sin undervisning för att få det så elevcentrerat som möjligt. I Sverige skapas alltså en effektiv 

undervisning som bygger på interaktioner med eleven samt att arbeta utifrån vardagliga 

situationer. I Finland ligger fokus istället på att under lektionen genomföra 

helklassinstruktioner och ha en tydligare introduktion av lektionen med exempelvis 

rutinuppgifter och läxor, samt att det finns tydligare och specifika mål för varje ny lektion. 

Finland fokuserar också till stor del på ”talangfulla” elever, där de använder problemlösning 

som medel för att erbjuda dem utmaningar i undervisningen (Hemmi & Ryve, 2014).  

Problemlösning i matematik ses som en viktig del i undervisningen både i Finland och i 

Sverige för att framförallt bidra till en god matematikundervisning. I Sverige är det mer 

vanligt med öppna- och rika matematiska problem. Lärandet som sker görs med grund i 

elevernas olika lösningar av uppgifterna där läraren sedan kan diskutera med klassen vad som 

skett. I Finland är problemlösning mer organiserat, eleverna får testa och misslyckas inom 

ramen för ganska strängt planerade och strukturerade instruktioner och där denna typ av 

problem erbjuds till ”begåvade” elever. 

I finska styrdokument ges matematiska kopplingar upprepande gånger där 

matematikinstruktionen ska utvecklas i systematik och skapa en grund av matematiska 

begrepp och strukturer (Hemmi & Ryve, 2014 samt Skolvärlden, 2015). I svenska 

styrdokument framförs det en tydlig grund med stark koppling till att problemen ska vara 

inspirerade av vardagliga händelser (Skolverket, 2011). 

3. Teori 
I följande avsnitt redogörs och presenteras studiens teoretiska ramverk. Studien har sin grund 

i Lithners (2008) ramverk för imiterandet och kreativt matematiskt resonemang med avseende 

på elevers arbete vid lösning av matematiska uppgifter. Studien kommer att utelämna delar av 

Lithners ramverk, eftersom de inte är applicerbara i studiens undersökning. De delar som lyfts 

fram är imiterande resonemang, med underrubrikerna: memorerade resonemang, algoritmiskt 

resonemang, bekanta algoritmiska resonemang, textvägledda algoritmiska resonemang samt 

deras totala kontrast i det kreativa matematiska resonemanget.  

3.1 Imiterande resonemang 
Imiterande resonemang används för att lösa uppgifter genom metoder vilka eleven erhållit 

eller blivit tilldelad av någon eller något, exempelvis läraren eller läroboken (Jäder, 2015). 

Typiskt för imiterande resonemang är att eleven lärt sig eller memorerat lösningsförslaget från 
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läroboken, för att sedan applicera på aktuell uppgift. Det redogörs vidare för att det primärt 

ligger två olika typer av imiterandet resonemang bakom elevens lösningar, nämligen 

memorerade- eller algoritmiska resonemang (Lithner, 2008). Det konstateras dessutom av 

Jäder (2015) att imiterandet resonemang ofta används vid lösning av rutinmässiga 

matematiska uppgifter.  

3.1.1 Memorerade resonemang  
Lithner (2008) konstaterar att memorerade resonemang framförallt bygger på två olika delar. 

En del beskriver att eleven helt enkelt återger ett komplett svar, och den andra delen handlar 

om att användningen av memorerade resonemang enbart består av att skriva ner svaret. Den 

här typen av resonemang har ett mycket begränsat användningsområde, och riktar primärt in 

sig mot lösning av faktabaserade matematiska uppgifter, exempelvis “Hur många dl ryms det 

i en liter?”. Lithner (2008) beskriver ytterligare en form av memorerade resonemang hos 

eleverna. Dessa resonemang fastställer ofta erfarenheter vilka eleven memorerat från 

inlärningsmiljön. Det kan vara tolkning av fakta, typiska bilder eller rent av rena memorerade 

övertygelser.  Vidare konstaterar Lithner (2008) att flertalet skoluppgifter i normala fall 

kräver någon form av beräkningar och av den anledningen blir det viktigare att memorera en 

algoritm än själva svaret, annars finns inte grunden till att genomföra beräkningen. Det för oss 

naturligt vidare till nästa del av imiterande resonemang, nämligen algoritmiska resonemang. 

3.1.2 Algoritmiskt resonemang 
Lithner (2008) konstaterar att en algoritm är en form av särskilda instruktioner, som tillåter 

användaren att identifiera en lösning eller ett tillvägagångssätt för en specifik typ av 

matematiska problem. Boesen, Lithner och Palm (2006) beskriver att en algoritm är i förväg 

uppsatta regler för hur en specifik typ av beräkning ska gå till. Det algoritmiska resonemanget 

uppfyller framförallt två olika delar. Den första delen handlar om att algoritmiskt resonemang 

är baserat på att minnas eller återupprepa lösningsstrategin ur minnet, och inte hela svaret som 

var fallet i memorerade resonemang. Den andra delen handlar om att algoritmen alltid 

garanterar en korrekt lösning, så länge inga misstag görs i tolkningen eller i något av 

beräkningsstegen.  

3.1.2.1 Bekant algoritmiskt resonemang 
Bekanta algoritmiska resonemang har sin grund i att elevens val av strategi eller algoritm 

baseras på någon form av igenkänning (Lithner, 2008). Valet av strategi avgörs alltså av ifall 

eleven kan identifiera uppgiften samt lösa den med hjälp av en känd algoritm. Det som 

övertygar eleven om vilken algoritm som ska användas baseras på erfarenhet eller bekantskap 
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med olika uppgifter. Eleven identifierar exempelvis textmässiga, ikoniska eller symboliska 

igenkänningsfaktorer vilket hjälper eleven att fatta beslut beträffande vilken algoritm som ska 

användas (Lithner, 2008). Bekant algoritmiskt resonemang är vanligt förekommande. 

Resonemangen är dock inte särskilt pålitliga i problemlösningssituationer eftersom det inte 

krävs någon argumentation beträffande valet av algoritm, vilket hävdas av Lithner (2008).  

3.1.2.2 Textvägledd algoritmiskt resonemang 
Lithner (2008) konstaterar att det i vissa fall inte är möjligt att använda sig av bekanta 

algoritmiska resonemang och därför blir det naturligt att eleven måste söka stöd för sin 

lösningsstrategi i andra källor.  Det är också här som textvägledda algoritmiska resonemang 

används. Formen av resonemang används av eleven när den lyckas identifiera definitioner, 

exempel, regler eller liknande i en textmässig källa och utan vidare kritiskt resonemang väljer 

att använda den strategin för att lösa aktuell uppgift eller problem. Lithner (2008) hävdar 

dessutom att textvägledda algoritmiska resonemang är den dominerande typen av 

lösningsmetoder i läroböcker. Läroboken vägleder alltså eleven till olika algoritmiska metoder 

för att lösa kommande uppgifter. Den största skillnaden gentemot andra resonemang blir att 

eleven enbart förväntas använda ett resonemang rakt av, och inte argumentera för sitt val. Det 

gör att inlärningen kan bli begränsad, och att elevernas förståelse för problemets karaktär 

minskar. En av anledningarna till att inlärningsproblematiken uppstår är enligt Lithner (2008) 

den överdrivna tilltron till läroboken. Läroboken ses av många som en garanti för att en 

algoritm som presenteras där ger det korrekta lösningsförslaget, utan att kritiskt ifrågasätta 

den.   

3.2 Kreativt matematiskt resonemang  
Kreativt matematiskt resonemang är den direkta motsatsen till de olika typer av imiterande 

resonemang som tidigare presenterats. Kreativa matematiska resonemang kan enkelt förklaras 

med att lösningen till aktuellt problem måste skapas av eleven, till skillnad mot imiterande 

resonemang, där eleven baserar sina lösningar på imitation eller minnesbilder av givna 

algoritmer eller rent av svar (Jäder, 2015).  

Boesen et al. (2006) beskriver att kreativa matematiska resonemang kan definieras med grund 

i följande fyra olika kriterier: innovativitet, flexibilitet, rimlighet samt en matematisk grund. 

Innovativitet eller nytänkande handlar om att eleven skapar eller resonerar sig fram till en ny 

lösning eller återskapar en tidigare bortglömd algoritmisk lösning. Flexibilitet handlar istället 

om att kunna se matematiska problem ur olika perspektiv, vilket bidrar till olika sätt att 

identifiera en lösning och resonemanget blir därför inte haltande eller fastnar. Rimlighet berör 
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främst de resonerande argument som förs fram, vilka förklarar och stärker elevens kreativa 

matematiska resonemang. Det handlar också till viss del om resonemang knutna till slutsatsen 

och ifall dessa kan anses korrekta eller rimliga. Det sista kriteriet baseras på den matematiska 

grunden. Det handlar om att argumenten och resonemanget i sin helhet bör ha god grund i 

någon form av matematiska egenskaper. Lithner (2008) hävdar avslutningsvis att med givet 

ramverk kan olika typer av kreativa matematiska resonemang inleda en uppgift och till sist 

producera och avslutas med ett svar. Jäder (2015) hävdar dessutom att när eleven får 

möjlighet till att använda ett kreativt matematiskt resonemang utvecklas också andra viktiga 

matematiska förmågor, exempelvis problemlösning och begreppsförståelse. Dessa båda 

förmågor utvecklas inte av det imiterande resonemanget.  

3.3 Sammanfattning 
Den teori som presenteras ovan ger en tydlig och övergripande bild av det teoretiska ramverk 

som använts likt en utgångspunkt i analysarbetet. Det som eftersträvas i aktuell studie är att 

belysa huruvida kreativa matematiska resonemang krävs för att lösa problemuppgifter där 

läroboken hävdar att eleverna ges möjlighet till problemlösning. Teorin har lagt ramen för 

analysarbetet, och jag har primärt granskat ifall problemuppgifterna kräver kreativa 

matematiska resonemang för att lösas, annars är det imiterande resonemang. I de fall när det 

är svårtolkat eller otydligt har jag djupare granskat de olika teoretiska delarna för att 

därigenom skapa förutsättningar till en korrekt analys och bedömning av uppgifterna.  

Teorin är vald av flera olika anledningar. Den har en god forskningsanknytning, särskilt 

eftersom att verksamma forskare publicerat en mängd olika dokument i ämnet, samt att dem 

varit verksamma inom området en längre tid. Teorin stämmer också väl överens med det som 

aktuell studie önskar undersöka, kreativa matematiska resonemang. I aktuell studie tolkas 

även de kreativa matematiska problemen som ”riktiga” problemuppgifter, precis det som 

författaren önskar undersöka.  

4. Metod 
Följande metodavsnitt beskriver hur studiens undersökning gått till, med grund i kvalitativ 

textanalys och kvantitativ innehållsanalys.  

4.1 Kvalitativ textanalys 
Den kvalitativa textanalysen har en systematik som är väl anpassad för att analysera 

textmässiga eller liknande kommunikativa källor. Systematikens huvudsakliga syfte är att 

belysa centrala delar av innehållet i aktuell källa genom att noggrant granska textens olika 
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delar, helhet och den kontext där innehållet verkar. Det beskrivs även att användningen av 

kvalitativ textanalys är mer precis i det enskilda fallet och dessutom framförallt används för 

att tydligt visa att olika passager i den textmässiga kommunikationen blir särskilt intressanta 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wägnerud, 2012). Aktuell studie har haft sin analytiska och 

undersökande grund i ovanstående beskrivning av den kvalitativa textanalysen. Studien har 

granskat särskilda passager i en textmässig källa, och i det enskilda fallet bedömt och granskat 

olika uppgifters karaktär. Noggrannhet, objektivitet och tydlighet är även begrepp som ligger 

nära till hands när den kvalitativa textanalysen behandlas, och är även något som i stor 

utsträckning prioriterats i aktuell studie.  

Vid genomförandet av en kvalitativ textanalys sker arbetet ofta i tre olika steg, att klargöra 

tankestrukturen, logiskt ordna innehållet som framkommit samt att avslutningsvis klassificera 

resultatet. Att logiskt ordna innehållet kan beskrivas som att placera det resultat som 

framkommit i lämpliga kategorier (Esaiasson et al. 2012), exempelvis: ”Kan uppgiften lösas 

genom ett kreativt matematiskt resonemang?”. Det som beskrivs ovan ger även en god bild av 

hur det kvalitativa arbetet med granskningen av läromedlet Mera Favorit matematik 3A gått 

till i aktuell studie.  

4.2 Kvantitativ innehållsanalys 
Den kvantitativa innehållsanalysens huvudsakliga syfte är att utifrån någon form av 

kommunikation, exempelvis en tryckt litteraturkälla, systematiskt och replikerbart granska 

och klassificera det innehåll som framkommit i undersökningen (Bryman, 2011). 

Undersökningen har haft sin utgångspunkt i att granska olika analyserbara delar av en 

lärobok. Den kvantitativa innehållsanalysen har även slutligen använts för att sammanställa 

det analytiska resultat som framkommit, och skapar därmed en form av kvantitativt 

analyserad statistik (Esaiasson et al. 2012). Det sker i resultatdelen i aktuell studie, i olika 

tabeller för att tydligt redovisa utfallet av den analys som genomförts. Esaiasson et al. (2012) 

redogör för att den kvantitativa innehållsanalysen har ett tydligt användningsområde och 

lämpar sig väl när man söker svar på olika typer av kategorier med grund i ett särskilt 

material. Analysformen blir alltså ett viktigt verktyg för att granska olika typer av 

innehållsmässigt material. 

4.3 Urval 
Studien har flera faktorer som begränsats genom urval. Inledningsvis ska det sägas att studien 

enbart granskar en specifik lärobok i matematik, Mera Favorit matematik 3A. Anledningen 

till att studien enbart fokuserar på en lärobok är tudelad. Dels är det för att studiens syfte är att 
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granska mer specifikt hur en lärobok arbetar med problemlösning, och dels är det på grund av 

att det inte ges resurser i form av tid eller utrymme till att granska fler läroböcker. Läroboken 

har fått lovord från finska lärare, där lärobokens struktur bidrar till goda resultat. Dess 

popularitet ökar även i Sverige, och av den anledningen valdes också läroboken ut för vidare 

granskning. Det ska även sägas att serien Mera Favorit matematik har en gemensam och 

genomgående struktur, och därför bör inte resultatet påverkas negativt av att studien enbart 

granskar en lärobok. Det bör även övervägas att det inte går att dra alltför stora generella 

slutsatser av den granskning som gjorts, utom i just det enskilda fallet med aktuell lärobok. 

Ett val som gjordes beträffande studiens begränsningar är valet av att utgå från en lärobok i 

årskurs 3. Valet gjordes av flera anledningar. I yngre årskurser kan det vara så att 

matematikundervisningen i stort, och mer precist problemlösning, har en mer muntlig och 

praktisk karaktär än i årskurs 3. Det kan vara så, eftersom eleverna inte har samma krav på att 

kunna läsa som i årskurs 3. Aktuell studie fokuserar enbart på läroboken, och därför kan det 

vara svårare att urskilja problemlösning i en lärobok för yngre årskurser än den lärobok som 

faktiskt granskas, den i årskurs 3. Det kan även vara så att det i en lärobok för elever i årskurs 

3 existerar mer textvägledda uppgifter, där jag i egenskap av extern granskare har lättare att 

uttyda vad eleverna arbetar med.    

Läroboken Mera Favorit matematik 3A granskas i sin helhet för att tydliggöra i hur stor 

utsträckning läroboken arbetar med problemlösning. Det existerar kontinuerliga hänvisningar 

till när läroboken anser att eleverna ges möjlighet till att arbeta med problemlösning, både 

som centralt innehåll och förmåga. Dessa referenser sker antingen inledningsvis i läroboken 

eller löpande vid introduktionen av varje ny lektion enligt lärobokens disposition (se bilaga 1, 

2 och 3). Det är med grund i hänvisningarna och den inledande instruktionen som aktuell 

studie har sin utgångspunkt. Läroboken hävdar att särskilda avsnitt eller kapitel ger eleverna 

möjlighet att utveckla eller arbeta med problemlösning, och det är just det som studien 

granskar om eleverna ges möjlighet till. Den form av urval som beskrivs är ett aktivt val som 

författaren till studien har gjort. Författaren är även medveten om att det kan förekomma 

problemlösning i andra delar av läroboken, men samtidigt har undersökningen gjorts med 

utgångspunkt i lärobokens hänvisningar till problemlösning, vilket är vad studien också 

fokuserar på.  

Det innebär vidare att det inte är kapitel i sin helhet som har studerats, utan just de avsnitt 

eller passager där läroboken hävdar att eleverna arbetar med problemlösning. Den 
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forskningsgrund som presenterats i litteraturgenomgången har en gemensam syn på vad ett 

problem är i majoriteten av fallen. Problem är en matematisk uppgift som eleverna inte vet 

hur man ska lösa. Det innebär vidare att du måste veta något om den som löser problemet för 

att komma framåt i arbetet med lösningen. Eftersom studien inte förhåller sig till 

elevperspektivet kan det beskrivas som att studien tar sin utgångspunkt i Lithners teori. 

Anledningen till användandet av teorin är för att försöka analysera vilka typer av resonemang 

som krävs för att lösa uppgifterna.  

I aktuell studie används imiterande resonemang och kreativa matematiska resonemang. 

Kategorin imiterande resonemang omfattar memorerade-, algoritmiska-, bekanta 

algoritmiska- och textvägledda algoritmiska resonemang med grund i Lithners teoretiska 

ramverk. Kategorin kreativa matematiska resonemang omfattar precis det, kreativa 

matematiska resonemang. Det krävs olika typer av matematiska resonemang för att lösa olika 

uppgifter. Resonemangen har sin utgångspunkt i den teori som presenterats av Lithner, och 

studien väljer att använda imiterande resonemang och kreativa matematiska resonemang utan 

att dela in analysarbetet i alla mindre rubriker. Det viktiga för analysarbetet är att de båda 

kategorierna används för att fastställa vilken typ av resonemang som krävs för att lösa 

uppgiften, antingen ett imiterande resonemang eller ett kreativt matematiskt resonemang. 

Studien har valt att i teoridelen belysa de olika delar som ingår i imiterande resonemang. Det 

har primärt skett för att underlätta arbetet med att analysera uppgifterna, eftersom den 

teoretiska utgångspunkt som skapats genom dessa olika delar är nödvändig för att lyckas 

fastställa och identifiera vilka typer av resonemang som faktiskt krävs för att lösa uppgifterna.  

Eftersom syftet med arbetet är att undersöka om problemuppgiften kräver ett kreativt 

matematiskt resonemang för att lösas är det också de delarna i Lithners ramverk som jag 

väljer att belysa ovan. Det intressanta för arbetet är inte att dela in problemuppgifterna i alla 

olika resonemang, utan det intressanta är att avgöra när det krävs kreativa matematiska 

resonemang för att lösa en uppgift. Dock är det viktigt att inkludera alla olika 

resonemangstyper i studien, eftersom det ibland kan vara svårt att avgöra när en uppgift 

kräver ett kreativt matematiskt resonemang för att lösas. Vid sådana tillfällen är det enkelt att 

kunna hitta stöd i övriga resonemangstyper, för att då också lyckas motivera varför en uppgift 

kräver eller inte kräver ett kreativt matematiskt resonemang. Jag väljer alltså indirekt att skapa 

en egen modell för analysarbetet med utgångspunkt i de olika resonemangskategorierna som 

beskrivits med grund i Lithners teoretiska ramverk, samt för att kunna besvara det syfte och 

de frågeställningar som ligger till grund för arbetet med aktuell studie.   
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4.4 Begreppsförklaring 
För att till fullo förstå den studie som skett, behöver även läsaren ha förståelse för vissa 

begrepp som ligger till grund för resultatet och analysarbetet. Begreppen har i vissa fall en 

tydlig innebörd utanför aktuell studie, och av den anledningen förklaras begreppstolkningen 

här, enbart för att tydliggöra hur arbetet skett.  

Det är fem olika begrepp vars innebörd är av stor vikt för att förstå hur arbetet med studien 

gått till, introduktion/introducerande text, favoritsidor, kapitel, avsnitt samt hänvisningar. 

¾ Introduktion/introducerande text är placerad i bokens första sidor (se bilaga 3). Den 

här delen är viktig, eftersom läroboken beskriver att alla de sidor i läroboken som 

kallas för favoritsidor är områden där eleverna ges möjlighet till att arbeta med 

problemlösning som förmåga.  

¾ Favoritsidor är fyra olika avsnitt i läroboken (se bilaga 4). 

¾ Ett kapitel i läroboken består av flera olika avsnitt.  

¾ Ett avsnitt är fyra sidor i läroboken, och för varje avsnitt finns det specifika 

hänvisningar.  

¾ Hänvisningar ges av läroboken vid varje nytt avsnitt, och är lärobokens sätt att säga: 

”här arbetar eleverna med…”. Hänvisningarna är specifika för varje avsnitt, och är 

framförallt ett hjälpmedel för lärarna, då de enkelt kan se vad eleverna ska arbeta med 

och utveckla i just det avsnittet. Hänvisningarna hänvisar till det centrala innehållet 

och förmågan i Lgr11, eftersom läroboken är omarbetad till den svenska läroplanen 

(se bilaga 1 och 2).  

4.5 Studiens genomförande och analysmetod 
Studien har genomförts med grund i tidigare presenterat urval. När läroboken granskats har 

studien utgått från den definition av problemlösning som myntats med grund i Lithner (2008). 

Det innebär att studien vid granskningen av varje uppgift ställt sig följande analysfrågor: 

¾ Ger läroboken lösningsinstruktioner till uppgifterna, exempelvis genom en textruta? 

¾ Är lärobokens uppgifter uppbyggda på samma vis? 

- Om så är fallet är enbart den inledande uppgiften en problemlösningsuppgift, 

eftersom efterföljande uppgifter då kan lösas på samma sätt som den inledande 

uppgiften. 

¾ Har läroboken tidigare förmedlat lösningsstrategier som eleverna kan återupprepa för 

att lösa uppgifter?   
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Faller en uppgift utanför någon av ovanstående analysfrågor kan därför uppgiften anses vara 

av problemlösande karaktär med grund i aktuell definition av problemlösning.  

Under analysen har strävan varit att alla steg ska genomföras med stor noggrannhet med 

grund i den kvalitativa textanalysen och den kvantitativa innehållsanalysen. Utifrån 

lärobokens hänvisningar och med utgångspunkt i analysmetoderna har granskningen skett likt 

följande: 

Arbetet inleddes med att fastställa det totala antalet uppgifter i läroboken. Uppgifterna har 

räknats med grund i deras numrering, exempelvis är uppgift 1 en uppgift. Är det så att 

uppgifterna har a, b, c…- alternativ har uppgifterna räknats enligt följande exempel: 1a, 1b, 

1c, 1d = 4 uppgifter. Det är viktigt att vara medveten om hur räkningen gjorts för att studien 

ska ha någon form av replikerbarhet. 

Studien har sin grund i de hänvisningar och den introduktion läroboken gör vid varje avsnitt, 

eftersom det här är tydligt var läroboken anser att eleverna arbetar med problemlösning, 

antingen som centralt innehåll eller som förmåga. För att förtydliga följer ett exempel: ”Enligt 

lärobokens introduktion ska eleven öva på problemlösning som förmåga i lärobokens 

favoritsidor”. Studien har då utgått från att läroboken arbetar med problemlösning i alla 

uppgifter där en sådan introduktion eller hänvisning existerar, alltså i 100 % av uppgifterna i 

det avsnittet. Ett exempel på hur läroboken utformat ett avsnitt där eleverna arbetar med 

problemlösning som centralt innehåll kan se ut likt följande:  

”I kapitel 3 avsnitt Strategier för problemlösning visar lärobokens hänvisningar på att eleven 

kommer arbeta med ”strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer, bilder, 

symboler, resultats rimlighet”. På första sidan finns en textruta (se Bilaga 5) här beskrivs det 

hur eleven ska gå till väga när de löser problem och textrutan ger eleven strategier till hur 

eleven ska tänka i sådana situationer. Strategierna eleverna får ta del av är framförallt av 

vägledande karaktär, där eleverna ska tänka på följande: Vad är frågan, rita en bild, välj 

räknesätt, skriv uttrycket och räkna, och till sist ska eleven ställa frågan till sig själv, är ditt 

svar rimligt. Därefter kommer ett antal liknande uppgifter där eleven får testa sina strategier 

och alla uppgifterna är utformade för att eleverna skall gå tillväga på liknande sätt för att lösa 

uppgifterna.” 

Ett exempel på hur läroboken utformat ett avsnitt där eleverna arbetar med problemlösning 

som förmåga kan se ut likt följande: 
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”I kapitel 3 avsnitt Favoritsidor finns det inga hänvisningar till att eleverna ska utveckla eller 

formulera problem. Däremot är det mycket tydligt på sida två att eleverna ombeds att arbeta 

med problemlösningsuppgifter, enligt läroboken. Eleven ska här välja ut två olika uttryck (se 

bilaga 6) och därefter formulera en egen problemlösningsuppgift till dem. De två avslutande 

sidorna i avsnittet handlar om en variation mellan beräkningsuppgifter, textuppgifter samt 

uppgifter där eleverna ges olika instruktioner för att lyckas identifiera ett svar på uppgiften. 

Instruktionerna är inte strategier, utan eleverna behöver tillämpa ett självständigt och 

resonerande tänkande för att nå en slutsats.” 

Alltså, det studien hittills gjort är att utläsa hur läroboken anser sig arbeta med 

problemlösning genom att granska dess disposition utifrån analysmetoderna, vilket 

ovanstående två exempel belyser.   

Efter ovanstående granskning tydliggjordes det var läroboken hävdar att eleverna ges 

möjlighet till att arbeta med det centrala innehållet och förmågan problemlösning. Studien 

granskar därefter exakt samma sju avsnitt genom att använda Lithners teori för att undersöka 

och fastställa om uppgifterna kräver ett kreativt matematiskt resonemang för att lösas.  

I analysarbetet har samma analysfrågor ställts till alla sju avsnitten. Det har alltså inte gjorts 

skillnad på problemlösning som förmåga eller som centralt innehåll i analysarbetet. 

Analysarbetet har skett genom att frågorna som beskrivits ovan ställts till varje avsnitt. Ett 

exempel på hur en analys och resultat gått till presenteras nedan.  

”Kapitel 3, avsnitt Strategier för problemlösning inleds med en beskrivande textruta, där 

eleven ges instruktioner till hur kommande uppgifter ska eller bör lösas. Det ger med 

utgångspunkt i Lithners att uppgiften kräver ett imiterandet resonemang, där eleven tilldelas 

lösningsstrategier från läroboken följt av flera textuppgifter med liknande karaktär (se bilaga 

5), vilket är tydligt i avsnittets 7 inledande uppgifter, av de totalt 21 uppgifterna. Eftersom 

uppgifterna har en imiterande karaktär, kan de med utgångspunkt i Lithners teori inte 

bedömas vara problemlösningsuppgifter, särskilt eftersom eleven inte får möjlighet till att 

genomföra ett kreativt resonemang, alla strategier för att lösa uppgiften har redan förmedlats 

av läroboken.  

Därefter följer två uppgifter, 5 a och 5 b, med en avvikande karaktär gentemot övriga. 

Eleverna ombeds här lösa en form av kodspråk, och ges en ledtråd i form av en mask vars 

utformning varierar (se bilaga 7). Med grund i ett imiterandet resonemang kan det anses att 
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masken är en form av lösningsstrategi för kodspråket. Dock måste eleven använda ett kreativt 

matematiskt resonemang för att lyckas använda masken som ledtråd korrekt. Det finns inga 

tydliga indikationer på hur ledtråden ska användas, vilket ger eleven kreativt utrymme. Av 

den anledningen kan uppgifterna kräva kreativa matematiska resonemang för att lösas”.  

Det analysförfarande som beskrivs i ovanstående exempel har skett genomgående i alla de 

avsnitt där läroboken utifrån introduktion och hänvisningar hävdar att eleverna ska arbeta med 

problemlösning för att se om eleverna arbetar med kreativa matematiska problem, utifrån 

aktuell teori.   

4.6 Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet har framtagit forskningsetiska principer som innehåller fyra huvudkrav: 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Inom studien granskas en lärobok som redan är publicerad, vilket 

betyder att vem som helst kan granska den. Det är därför svårt att ha utgångspunkt i de fyra 

olika huvudkraven, eftersom de kraven i större grad är specificerade mot individer och deras 

personliga integritet än mot en lärobok. Det är dock viktigt att förhålla sig sakligt och objektiv 

till det presenterande materialet, och inte vara dömande. Läroboken blir indirekt en form av 

intervjuperson, där aktuella undersökningar har sin utgångspunkt. Att utgå ifrån en sådan 

inställning bör också borga för att läromedlets innehåll presenteras utifrån vad det verkligen är 

som står där, trots att författaren av studien belyser de textpassager som är särskilt intressant 

för undersökningen. Vetenskapsrådet (2002) beskriver att man i egenskap av granskare bör 

vara mån om forskningskravet. Det innebär att forskning ska bedrivas för samhället och 

individers utveckling. Forskningen ska alltså ge fördjupande kunskaper och kvalité samt att 

metod och tillvägagångssätt ska redovisas tydligt.  Utifrån forskningskravet förhåller sig 

studien till kriterier beträffande lämplighet och saklighet. Barajas, Forsberg & Wengström 

(2013) hävdar också att det är oetiskt av forskaren att endast visa och presentera tidigare 

forskning som stödjer forskarens egen åsikt, i de fall det föreligger en sådan. Studien har tagit 

hänsyn till de etiska aspekterna och försöker efter bästa förmåga presentera fakta objektivt.  

5. Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultatet av den textanalys som genomförts. Inledningsvis 

presenteras det resultat beträffande var läroboken anser sig arbeta med problemlösning, och i 

vilken utsträckning. Efterföljande del i studien granskar samma avsnitt, men ämnar fastställa 
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om lärobokens uppgifter kräver kreativa matematiska resonemang för att lösas, med 

utgångspunkt i Lithners teori.   

5.1 Mera Favorit matematik 3A 
Mera Favorit matematik 3A:s struktur är uppbyggd på ett antal lektioner som presenteras på 

fyra sidor per lektion och disponeras genom att första och andra sidan introducerar det 

aktuella avsnittet i kombination med basuppgifter. Sidorna tre och fyra benämns som ”Öva” 

samt ”pröva”, och här ges eleverna både möjlighet till övning, men också utmaning i form av 

lite mer prövande och utmanande uppgifter. Varje kapitel avslutas med sidor som heter: ”Vad 

har jag lärt mig” och ”Sallys hinderbana”, där eleverna ges möjlighet till vidareutveckling och 

repetition. Läroboken är systematiskt strukturerad och hänvisar i hög grad till det centrala 

innehållet i Lgr11 vid introduktionen av varje ny lektion i kapitlet, förutom lärobokens 

favoritsidor. Läroboken preciserar på favoritsidorna anknytningen till förmågorna i 

läroplanen, och här hävdar man att problemlösning och matematiska resonemang finns 

representerade på samtliga favoritsidor. Favoritsidorna disponeras alltid i lektionsformat, 

precis som övriga avsnitt i läroboken, och omfattar fyra sidor vid varje tillfälle. Favoritsidorna 

återkommer kontinuerligt i varje kapitel i läroboken.  

5.1.1 Resultat av lärobokens problemlösningsuppgifter 
I följande avsnitt presenteras det resultat som framkommit vid en studie av Mera Favorit 

matematik 3A. Studien granskar lärobokens hänvisningar och introduktion för att uttyda var 

de anser att eleverna ska fokusera och arbeta med problemlösning. Granskningen har skett 

med utgångspunkt i den kvalitativa och kvantitativa textanalysen.  

5.1.1.1 Centralt innehåll problemlösning 
Mera Favorit matematik 3A omfattar totalt 213 sidor och innehåller 1124 stycken uppgifter. 

Läroboken hänvisar till det centrala innehållet problemlösning på 12 av dessa sidor som 

innehåller 64 uppgifter. De 12 sidorna omfattar totalt 3 lektioner enligt lärobokens 

disposition. Alltså ska eleverna arbeta med problemlösning som centralt innehåll under tre 

separata lektionstillfällen. Det innebär att eleverna arbetar med problemlösning som centralt 

innehåll under 5,7 % av den totala lektionstiden, utifrån lärobokens disposition av lektionstid. 

Läroboken hänvisar till problemlösning som centralt innehåll på alla de 12 sidor där 

hänvisningarna finns. Det är tre olika avsnitt som har granskats i fråga om det centrala 

innehållet (tabell 1.1). Varje avsnitt innehåller ett totalt antal uppgifter, och genom lärobokens 

hänvisningar till problemlösning innebär det att läroboken anser att alla uppgifter i avsnittet är 

problemuppgifter med grund i lärobokens disposition och hänvisningar. Det är därför som det 
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i den avslutande kolumnen benämns som att: ”Andel i % av avsnittets totala uppgifter” 

uppgår till 100 %.    

Följande tabell redogör för de avsnitt där läroboken hänvisar till problemlösning som centralt 

innehåll: 

Tabell 1: Resultat av lärobokens hänvisningar till det centrala innehållet problemlösning. 

5.1.1.2 Förmågan problemlösning 
Läroboken specificerar dock inte enbart problemlösning genom att hänvisa till det centrala 

innehållet, utan hänvisar även till problemlösning som förmåga i kursplanen. Det blir särskilt 

tydligt redan inledningsvis i läroboken eftersom författarna på sidan 3 hävdar att lärobokens 

favoritsidor utvecklar matematiska resonemang och problemlösning utifrån deras aktiviteter 

(se bilaga 3). Enligt författarnas inledande beskrivning utvecklas problemlösning och 

matematiska resonemang kontinuerligt på favoritsidorna. Vid en granskning av favoritsidans 

hänvisningar är det dock tydligt att läroboken enbart hänvisar till problemlösningsförmågan i 

en av de totalt fyra lektionerna. Med utgångspunkt i lärobokens introducering av 

favoritsidorna ska eleverna ges förutsättningar till att arbeta med problemlösningsförmågan på 

alla favoritsidor. Det innebär att läromedlet ger eleverna möjlighet till utveckling av förmågan 

problemlösning i 4,4 % av lektionstillfällena.  

Tabellen nedan visar tydligt det resultat som framkommit utifrån lärobokens introduktion och 

hänvisningar till problemlösning som förmåga: 

Avsnitt Antal uppgifter i 
läroboken 

Antal uppgifter i 
avsnittet 

Andel i % av 
lärobokens totala 
uppgifter 

Andel i % av 
avsnittets totala 
uppgifter 

Kapitel 1, avsnitt: 
Favoritsidor 

1124 11 1,0 % 100 % 

Kapitel 2, avsnitt: 
Favoritsidor  

1124 8 0,7 % 100 % 

Kapitel 3, avsnitt: 
Favoritsidor  

1124 21 1,9 % 100 % 

Avsnitt Antal uppgifter i 
läroboken 

Antal uppgifter i 
avsnittet 

Andel i % av 
lärobokens totala 
uppgifter 

Andel i % av 
avsnittets totala 
uppgifter 

Kapitel 3, avsnitt: 
Strategier för 
problemlösning 

1124 21 1,9 % 100 % 

Kapitel 3, avsnitt: 
Problemlösning 

1124 22 2,0 % 100 % 

Kapitel 4, avsnitt: 
Problemlösning 

1124 21 1,9 % 100 % 

Totalt: 64 Totalt: 5,7 %  Totalt: 100 % 
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 Kapitel 4, avsnitt: 
Favoritsidor 

1124 9 0,8 % 100 % 

Totalt: 49 Totalt: 4,4 % Totalt: 100 % 

Tabell 3: Resultat av lärobokens hänvisningar till förmågan problemlösning 

Det är med grund i ovanstående granskning av lärobokens favoritsidor tydligt enligt 

lärobokens introduktion att eleverna förväntas ha möjlighet till att arbeta med och utveckla 

förmågan problemlösning i alla fyra favoritsidavsnitt. Det innebär alltså att läroboken med 

grund i den introducerande texten anser att eleverna arbetar med förmågan problemlösning i 

alla uppgifter i avsnitten, eller i 100 % av avsnittets totala uppgifter. 

5.1.2 Resultat av lärobokens problemlösningsuppgifter utifrån kreativa matematiska 
resonemang  
Följande avsnitt granskar samma delar som redogjorts för ovan, dock med en tydlig skillnad. 

Granskningen här tar sin utgångspunkt i Lithners teori, för att därigenom identifiera om det 

krävs kreativa matematiska resonemang för att lösa avsnittens uppgifter. Krävs det kreativa 

matematiska resonemang definieras också de uppgifterna som ”riktiga” problem.  

5.1.2.1 Centralt innehåll problemlösning 
Avsnitt 
 

Antal uppgifter i 
läroboken 

Antal uppgifter 
i avsnittet  

Antal uppgifter som 
kräver kreativa 
matematiska 
resonemang  

Andel i % av 
lärobokens 
totala uppgifter 

Andel i % av 
avsnittets 
totala 
uppgifter 

Kapitel 3, avsnitt: 
Strategier för 
problemlösning 

1124 21 2 0,2 % 9,5 % 

Kapitel 3, avsnitt: 
Problemlösning 

1124 22 1 0,1 % 4,5 % 

Kapitel 4, avsnitt: 
Problemlösning 

1124 21 0 0 % 0 % 

Totalt: 64 Totalt: 3 Totalt: 0,3 % Totalt: 4,7 % 

Tabell 2: Resultat av lärobokens hänvisningar till det centrala innehållet problemlösning, med grund i 
Lithners teori för att fastställa antalet uppgifter som kräver kreativa matematiska resonemang.  

Ovanstående resultat har framkommit efter en granskning av de tre aktuella avsnitten, med 

hjälp av analysfrågorna som skapas i metodavsnittet med grund i Lithner (2008). Det innebär 

att efter en granskning utifrån Lithners teori är det enbart 3 uppgifter, eller 0,3 % av de totala 

uppgifterna i läroboken som ger eleverna möjlighet att arbeta med problemlösning som 

centralt innehåll. Fokuserar granskningen enbart på varje enskilt avsnitt blir det totala 

resultatet att i 4,7 % av de tre avsnittens uppgifter arbetar eleverna med problemlösning som 

centralt innehåll. 
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5.1.2.2 Förmågan problemlösning 

 Tabell 4: Resultat av lärobokens hänvisningar till förmågan problemlösning, med grund i Lithners 
teori för att fastställa antalet uppgifter som kräver kreativa matematiska resonemang 

Ovanstående resultat har framkommit efter en granskning av de fyra aktuella avsnitten, med 

hjälp av analysfrågorna som skapas i metodavsnittet med grund i Lithners (2008) teori om 

imiterande och kreativa matematiska resonemang. Det innebär att efter en granskning utifrån 

analysfrågorna är det 6 uppgifter, eller 0,53 % av de totala uppgifterna i läroboken som ger 

eleverna möjlighet att arbeta med förmågan problemlösning. Fokuserar granskningen enbart 

på varje enskilt avsnitt blir det totala resultatet att i 12 % av de fyra avsnittens uppgifter 

arbetar eleverna med förmågan problemlösning.  

6. Diskussion 
Det är efter avslutad granskning tydligt att läroboken erbjuder eleverna en mängd varierande 

problemlösningsuppgifter. Ett intressant perspektiv i sammanhanget är att mäta den totala 

graden av problemlösning i förhållande till vad läroboken hävdar är problemlösning. Boken 

omfattar totalt 1124 uppgifter, varav 9 uppgifter kräver kreativa matematiska resonemang för 

att lösas och därmed även kan definieras likt riktiga problem. Läroboken hävdar att eleverna 

kommer att arbeta med problemlösning i 113 av 1124 uppgifter eller i 10,1 % av lektionstiden 

under höstterminen i 3:an. Uppgifterna har granskats utifrån Lithners teori och det har då 

framkommit att eleverna enbart arbetar med problemlösningsuppgifter i 9 av 1124 uppgifter, 

eller i 0,8 % av den totala lektionstiden. Det innebär alltså att det är stor skillnad mellan vad 

läroboken hävdar är problemlösning, och vad aktuell studies resultat hävdar är riktiga 

problem. 

Avsnitt Antal 
uppgifter i 
läroboken 

Antal 
uppgifter i 
avsnittet 

Antal problemuppgifter 
med grund i Lithners 
ramverk 

Andel i % av lärobokens totala 
uppgifter 

Andel i % av 
avsnittets 
totala 
uppgifter 

Kapitel 1, 
avsnitt: 
Favoritsidor 

1124 11 4 0,4 % 36,4 % 

Kapitel 2, 
avsnitt: 
Favoritsidor  

1124 8 1 0,09 % 12,5 % 

Kapitel 3, 
avsnitt: 
Favoritsidor  

1124 21 1 0,09 % 4,8 % 

Kapitel 4, 
avsnitt: 
Favoritsidor 

1124 9 0 0 % 0 % 

Totalt: 49 Totalt: 6 Totalt: 0,53 %  Totalt: 12,3% 
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Läroboken hävdar att det i de totalt sju olika avsnitt som granskats till 100 % existerar 

problemlösningsuppgifter, alltså 113 uppgifter av 113 möjliga är problemlösningsuppgifter. 

Utifrån Lithners teori om imiterande och kreativa matematiska resonemang är det 9 uppgifter 

av de totalt 113 som kräver ett kreativt matematiskt resonemang och kan anses vara riktiga 

problemlösningsuppgifter, eller 8 % av uppgifterna.  

Det resultat som framkommit genom ovanstående granskning och analys är att lärobokens 

definition av problemlösning och den definition av problemlösning som använts i den här 

studien tydligt skiljer sig åt. Det blir också särskilt intressant att diskutera utifrån flera av de 

aspekter som tidigare berörts i inledningen av studien. Skolinspektionen (2009) är av 

meningen att läroboken har en tydlig påverkan på elevernas utveckling och lärande. Eftersom 

läroboken tillskrivs dessa egenskaper är det också viktigt att läroboken är väl utformad, för att 

tillåta eleverna att utveckla alla matematiska kompetenser som krävs. Det kan med stöd i den 

studie som genomförts ifrågasättas huruvida Favorit matematik verkligen arbetar med 

problemlösning för att utveckla elevernas kompetens på området. 

Lärare söker idag även stöd i läroboken för att sätta ramar för undervisningen i matematik, 

något som återigen bekräftas av Skolinspektionen (2009). Det ställer också krav på att läraren 

självständigt inspekterar läroboken, och inte tar för givet att den är lämpad för 

undervisningen. Eftersom den statliga inspektionen av läromedel avskaffats ställer det ännu 

högre krav på läraren (Skolverket 2015). Med grund i den studie som genomförts här är det 

utifrån resultat och analys tydligt att lärare inte ska förlita sig på att ett läromedel behandlar 

eller undervisar exakt så som läromedlet marknadsför sig med att göra. Det innebär att läraren 

måste bifoga problemlösningsmoment för att utveckla elevernas matematiska kompetens, 

utöver det som läroboken anser sig arbeta med.  

 Det resultat som presenterats visar att läroboken Mera Favorit matematik 3A är väldigt 

strukturerad och har tydliga mål med varje lektion som genomförs. I Finlands matematiska 

styrdokument påvisas det upprepade gånger att matematikinstruktionerna ska utvecklas och 

skapa en grund av matematiska begrepp och strukturer (Hemmi & Ryve, 2014). Genom 

utformningen av Finlands styrdokument, med betoning gentemot strukturen, är det kanske 

inte förvånande med det resultat som framkommit i studien. I Sverige däremot är lärandet 

inspirerat av öppna- och rika matematiska problem, vilket även är likt grunden i den teori som 

använts för att analysera uppgifterna i Mera favorit matematik 3A utifrån Johan Lithner. 

Genom att Mera Favorit matematik 3A i grunden är ett finskt läromedel som omtolkats till 



 28 

den svenska läroplanen ser vi här en form av konflikt mellan hur undervisning av 

problemlösning ska ske, vilket visas genom aktuell studie. Samtidigt hävdar Skolvärlden 

(2015) att finsk undervisning inte har lika stor del av undervisningen baserad utifrån 

läroboken, till skillnad mot i Sverige. Finland har istället en väl utvecklad lärarhandledning 

med mycket kreativa tips, lekar, spel och liknande för att utveckla problemlösningen.  

Det måste samtidigt ifrågasättas om det återigen handlar om marknadsföring? Återförsäljaren 

för Favorit matematik i Sverige hävdar att läromedlet är både framgångsrikt och beprövat, 

samt att läromedlet anpassats till den svenska marknaden genom att ha sin utgångspunkt i 

Lgr11 (Studentlitteratur, u.å.). Oavsett om läromedlet anpassats till den svenska läroplanen 

eller inte finns det fortfarande tydliga spår av den finska strukturen och kulturen kvar i 

läroboken, vilket syns genom skillnaderna i vad läroboken hänvisar till är problemlösning och 

vad aktuell studie definierar likt problemlösning. 

I Sverige strävar vi i undervisningen av problemlösning mot att använda det som ett verktyg 

eller medel i undervisningen för alla elever. Det innebär en skillnad gentemot Finland, där 

man primärt fokuserar på problemlösning som medel när det gäller att utveckla ”talangfulla” 

elever (Hemmi & Ryve, 2014). Det här kan också vara en påverkande faktor till att vårt 

resultat och analys visar det resultat den gör, eftersom i Finland arbetar enbart ”talangfulla” 

elever med den typen av problem som vi försökt identifiera i ett läromedel. Vi har också 

granskat den mest avancerade läroboken i serien Favorit matematik, som ska ge eleverna 

ännu mer utmanande uppgifter än den mer grundläggande Bas Favorit matematik 3A som 

finns.  Av den anledningen är det märkligt att vi trots ovanstående inte funnit fler 

problemlösningsuppgifter.  

Den finska iden om problemlösning innebär alltså att eleverna måste lära sig strategierna 

innan man får lösa problem. Av den anledningen är det också naturligt att problemlösningen 

sker med grund i de strategier eleverna tidigare lärt sig, eftersom lärandekonceptet i Finland är 

utformat så. I Sverige strävar vi istället efter att eleverna ska lösa problem och lära sig 

strategier samtidigt. Det kan enkelt föreställas i en metafor; I Finland lär man sig att passa och 

nicka fotbollen innan man spelat match, medan man i Sverige istället lär sig under tiden man 

spelar match. Därför är det resultat som påvisas genom aktuell studie inte särskilt förvånade, 

eftersom strukturerna fortfarande finns kvar i det finska läromedlet, trots omtolkningen till 

Lgr11.  
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Det kan givetvis hävdas vara mycket positivt att den svenska skolan tar influenser från 

Finland genom läromedlen, eftersom Finland lyckas bättre än Sverige i internationella 

kunskapstest som exempelvis PISA (Jäder, 2015). Det bör dock poängteras att det väldigt 

sällan diskuteras vad internationella kunskapstest egentligen mäter. Är uppgifterna i dessa test 

utformade för att lösas med hjälp av strategier eller genom kreativa matematiska resonemang, 

eller räcker det med att enbart använda sig av ett imiterande resonemang?  Det är viktigt att 

vara medveten om att elever utvecklas mycket väl när de ges möjlighet till att använda 

kreativa matematiska resonemang (Jäder, 2015). Eleverna utvecklar genom den typen av 

resonemang andra viktiga förmågor, så som problemlösning och begreppsförståelse, något 

som inte sker om eleverna enbart använder det imiterande resonemanget. Är det så att 

kunskapstesterna består av uppgifter som kan lösas genom imiterande resonemang är det 

särskilt allvarligt, eftersom kunskapstesterna i sådana fall indirekt ignorerar viktiga 

matematiska resonemang, som problemlösning eller begreppsförståelse. Det här är tankar som 

följt mig i egenskap av författare genom arbetet, och även något som vore intressant att 

undersöka vidare i fortsatta eller framtida studier.  

Avslutningsvis ska det sägas att det i Skolverket (2015a) hävdas att medvetenheten om 

läroböckernas begränsningar är särskilt viktigt i dagens undervisning, något som jag efter 

aktuell undersökning vill lyfta fram. I egenskap av lärare är det ditt ansvar att eleverna får 

möjlighet till att utveckla alla egenskaper och kunskaper som krävs, och ett steg i den 

riktningen är att använda en lärobok som arbetar på rätt sätt, eller att alternativt komplettera 

lärobokens innehåll.  
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Bilagor från Mera Favorit matematik 3A, förlag: studentlitteratur 
 

Bilaga 1 - Lärobokens hänvisningar till det centrala innehållet 

 

Bilaga 2 – Lärobokens hänvisningar till förmågan

 

Bilaga 3 – Lärobokens introducerande del 
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