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Sammanfattning 

  

Under våra VFU-perioder på gymnasiet har vi observerat att olika matematiklärare 

arbetar på olika sätt när det kommer till problemlösning inom 

matematikundervisningen. Detta kan bero på lärarens eget förhållningssätt till den 

matematiska problemlösningen och vilken lärobok läraren använder sig av i sin 

undervisning. 

Syftet med detta arbete är att synliggöra och jämföra lärares och läroböckers synsätt 

på problemlösning inom matematikämnet. 

Vi har genomfört en kvalitativ undersökning inom vilken vi skickade en e-enkät till 

tre gymnasielärare där de uppmanades att svara på frågor gällande deras tankar och 

förhållningssätt till problemlösning inom matematik på gymnasiet. Vidare 

undersöktes även läroböckerna för att se hur dessa hanterar problemlösning. 

Analysresultaten visar att samtliga tre lärare väljer att undervisa enligt läroboken och 

när det gäller problemlösning så tar lärare upp andra källor som komplement när 

innehållet i läroboken inte räcker till. Själva synsättet gällande hur problemlösning 

ska undervisas skiljde sig mellan lärarna och läroböckernas innehåll.  

Efter en genomgång av läroböckernas innehåll visade det sig att läroböckerna följer 

en sekvens från enklare till svårare uppgifter. Uppgifterna är ofta uppdelade i två till 

tre svårighetsnivåer. Vi fann att en stor del av uppgifterna i läroböckerna var 

procedurbaserade eller berörde utveckling av andra förmågor än just problemlösning, 

endast 5-10% av uppgifterna var problemlösningsorienterade. 

Däremot så bestod de svar vi fick från lärarna av att eleverna fick strategier om hur de 

ska angripa problem. Lärarna anser att tiden problemlösningen tar i anspråk är det 

största hindret. Även språkförbistring tas upp som en hindrande faktor. 

I vår undersökning tillämpar lärare problemlösning och använder sig av andra kanaler 

exempelvis sociala medier och kollegiala diskussioner och anammar kreativare 

metoder. 

 

 

 



Summary 

 

During our VFU periods in upper secondary school, we have observed that different 

mathematics teachers work in different ways when it comes to problem solving. This 

may be due to the teacher's approach to the mathematical problem solving and which 

textbook the teacher chooses to use in his or her teaching. 

The purpose of this study is to address the various factors that make the teacher work 

with problem solving in a certain way, examine what teaching aids the teacher is using 

and why the teacher chooses to use a particular teaching material. 

We did a qualitative study where we sent out a digital questionnaire to three high 

school teachers where they had to answer questions regarding their thoughts and 

approaches to problem solving in mathematics in high school. Furthermore, literature 

(mathematical textbooks) were examined to see how these handle the issues we asked 

teachers: we studied the textbooks’ view of mathematical problem solving and 

compared it to the mathematical teachers’ perspective on problem solving. 

After a thorough analysis with discussion and investigation, we have in this study 

been able to draw the following conclusions: the majority of teachers choose to teach 

through a mathematical textbook, following a solution procedure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Förord 

Vår fallstudie är ett examensarbete som genomfördes vårterminen 2019 på Kungliga 

Tekniska högskolan inom kompletterande pedagogiska utbildning med inriktning mot 

gymnasieskolan. Examensarbetet skrivs inom matematik och teknik. Arbetet har 

genomförts gemensamt under hela processen. Vi skulle vilja framförallt tacka vår 

handledare, Susanne Engström, som väglett oss under arbetes gång. Vi vill också 

tacka respondenterna för deras deltagande och vår VFU- handledare, vilka har givit 

oss möjlighet till värdefulla diskussioner. 
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1.  Inledning  

Under vår VFU-period, har vi funderat över hur lärare tänker kring genomförande av 

sin lektion och varför lärare planerar en stor del av sin undervisning via läroböcker. 

Vi är intresserade av hur lärares syn på undervisning kan jämföras med hur den 

framställts i läroböcker, speciellt när det kommer till problemlösning. Enligt Ahlberg 

(1991) är läromedlen som lärare använder ofta styrande i undervisningen, på ett 

framträdande sätt. Eleverna sitter ofta och räknar individuellt. Ahlberg menar att det 

är ett vanligt förekommande mönster på matematiklektioner att läraren går igenom 

och förklarar eller repeterar ett moment från boken för eleverna. Eleverna arbetar 

därefter enskilt med uppgifter i boken. Lärobokens presentation av ett 

undervisningsinnehåll används således som utgångspunkt i den gemensamma 

genomgången. Ahlberg (1991) har beskrivit hur många elever tycker att 

matematikundervisningen är enformig då många lektioner inleds med en genomgång 

av nya områden och därefter beräkningar med uppgifter i läroböcker, att det känns 

ensamt utan kontakt med andra i klassrummet. Eftersom nuvarande läroplan inte 

anger vilka arbetssätt lärare skall använda för att nå målen, har läraren relativt fria 

händer vid planeringen av matematiklektionerna (Ahlberg, 1991). Läroboken får 

enligt Ahlberg, en viktig roll för undervisningen vilket är utgångspunkten för vår 

undersökning. Samtliga läroböcker vi valt att analysera är vanligt förekommande 

läromedel som anpassats efter Lgr11. Genom detta arbete har vi velat undersöka dels 

hur lärare på gymnasienivå beskriver hur de på olika sätt arbetar med problemlösning 

i klassrummet, dels hur problemlösning presenteras i läroböcker parallellt med att vi 

har studerat i vilken omfattning problemlösning återfinns i läroböcker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Bakgrund 

Problemlösning är och har alltid varit en viktig del i undervisning av matematik, men 

i olika former och på olika sätt.  

Utveckling av problemlösningsförmåga kan sägas komplettera även andra förmågor 

som återfinns i andra ämnen. Enligt Skolverket ska eleven kunna formulera, analysera 

och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat 

(Skolverket2, 2019). Dessutom framstår utvecklingen av problemlösningsförmåga 

som en av de sju centrala förmågorna inom ämnet matematik som både eleven ska 

utveckla och undervisningen ska omfatta (Skolverket3, 2011). I gymnasieskolans 

kursplan (Skolverket2, 2019) för matematikämnet står det: ”Matematik är en mänsklig 

tankekonstruktion och matematisk problemlösning är en skapande aktivitet. Samtidigt 

kräver matematiken uthållighet i tankeverksamhet och förståelse för att 

problemlösning är en process som kräver tid (…) En viktig del av problemlösningen 

är att utforma och använda matematiska modeller och på olika sätt kommunicera om 

de matematiska idéerna och tankegångarna”. Problemlösning beskrivs som en viktig 

del av skolmatematiken. Denna verksamhet ska vara till för alla elever och eleverna 

ska kunna se att problemlösning är användbart i verkliga livet. 

Enligt kursplanen för gymnasieskolan i matematik framgår det även att ”Skolan ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja att pröva och 

omsätta idéer i handling och att lösa problem”(Skolverket5, 2019). Matematisk 

verksamhet är till sin art en kreativ, reflekterande och problemlösande aktivitet som 

är nära kopplad till den samhälleliga, sociala, tekniska och digitala utvecklingen. 

Enligt skolverket ska undervisningen i ämnet matematik ge eleverna förutsättningar 

att utveckla sin förmåga i att: 

● formulera och lösa problem med hjälp av matematik och utvärdera olika 

strategier samt metoder med centrala innehållet 

● Utveckla och förstå matematiska problem av betydelse för samhällsliv och 

tillämpningar i andra ämnen. 

● Utveckla och förstå matematiska problem med anknytning till matematikens 

kulturhistoria (Skolverket2, 2019). 

Enligt Skolinspektionen (Skolinspektionen,2009) får elever under största delen av 

lektionstiden arbeta med rutinuppgifter i läroböcker. Elever får dessutom endast 

undervisning i begränsade delar av ämnet och de får därigenom inte förutsättningar 

att utveckla olika förmågor såsom problemlösning, förmåga att se samband, resonera 

och uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt eller hantera matematiska algoritmer, 

procedurer. Det som behandlas i det centrala innehållet i Lgy 11 är kunskaper som 

alla elever ska ges möjligheten att utveckla på ett likvärdigt sätt. Skolinspektionens 

http://www.skolverket.se4/
http://www.skolverket.se4/
http://www.skolverket.se5/
http://www.skolverket.se5/
http://www.skolverket.se5/


undersökning av matematikundervisning (Skolinspektionen,2009) såg dock en stor 

skillnad i lärares matematikundervisning, och pekade på faktumet att elevernas 

resultat är kopplat till vilken lärare de har. 

  

De undersökningar som genomförts internationellt är PISA (en studie som går ut på 

att utvärdera hur femtonåriga elever i olika länder är rustade inför framtiden när de 

ska gå ut skolan), TIMSS (en studie om kunskaper i matematik och naturvetenskap) 

advanced. TIMSS står för Trends in International Mathematics and Science Study och 

är tillsammans med PISA den största internationella kunskapsmätningen. Studien 

genomförs vart fjärde år.  

TIMSS Advanced är en undersökning för gymnasieelever. Resultaten från en senare 

studie (Skolverket4, 2019) visade att 54% av eleverna och 42% av lärarna svarade att 

de varje lektion arbetar med att lösa uppgifter som liknar exemplen i läroboken. 

Vidare framkom det att 98% av svenska elever i studien har lärare som använder 

läroboken som basmaterial för sin undervisning. Många faktorer samspelar för att 

förklara varför elever uppnår mer eller mindre väl utvecklade kunskaper i matematik. 

Det låga antalet riktiga problem (uppgifter som tillhör problemlösningskategorin) som 

framkommer i Skolinspektionens rapport(Skolinspektionen,2009) kan vara en orsak 

till att elever inte når upp till önskvärda resultat. Det stämmer överens med Sidenvalls 

teori(Sidenvall,2015) om att läromedel kan vara en bidragande orsak till det låga 

resultatet i PISA-undersökningen 2012, då läromedel prioriterar rutinuppgifter 

framför problemlösningsuppgifter. Enligt Sidenvall krävs mer kreativa problem för 

att elever ska utveckla sin problemlösningsförmåga.  

  

Skolinspektionen skriver i sin rapport(Skolinspektionen,2009) om undervisningen i 

matematik i gymnasieskolan att många elever inte ges förutsättningar att utveckla alla 

de olika matematiska kompetenser och förmågor som tas upp i kursplanen. En av de 

generella iakttagelserna som presenteras är att undervisningen i stor utsträckning 

fokuserar på enskilt arbete i läroboken och att eleverna tränas för lite i att lösa 

problem, upptäcka samband, föra  

matematiska resonemang och kommunicera angående ämnet. Skolinspektionen 

menar att en sådan undervisning riskerar att begränsa matematiken till att handla om 

utantillkunskap och försvåra för elevernas lärande på längre 

sikt(Skolinspektionen,2009).  

 

Enligt Skolverket så ska eleven genom undervisningen stärka sin tilltro till sin 

förmåga att använda matematik i olika sammanhang samt ge utrymme åt 

problemlösning som både mål och medel (Skolverket1, 2019). Problemlösning är 



alltså en viktig del i matematikkunnandet och en av de sju förmågorna som eleven ska 

utveckla på gymnasiet. 

Enligt Skolverket omfattar området problemlösning strategier för matematisk 

problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan 

digitala verktyg och programmering. Problemlösning generellt ska bidra till att 

eleverna utvecklar förmågan att sätta in matematiken i olika sammanhang och se dess 

betydelse för individ och samhälle (Skolverket2, 2019). 

 

2.1 Definitioner 
I denna undersökning används bland andra uttrycken problemlösning som arbetssätt, 

problemlösning som mål och medel samt matematiskt problem. 

Nedan ges definitioner av hur begreppen används. 

Arbetssätt betyder här ett sätt att arbeta i ett klassrum, en pedagogisk 

undervisningssekvens med syfte att lösa problem. 

Matematiskt problem betyder i sammanhanget: en typ av matematikuppgift som 

1) Personen strävar efter att lösa. 

2) Personen ifråga inte sedan tidigare har en given plan för att lösa eller modell 

för att lösa det matematiska problemet. 

3) Personen känner att problemet är en utmaning som är givande  

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). 

 

Problemlösning som mål definieras som när undervisningens syfte är att utveckla 

elevens problemlösningsförmåga genom att belysa lösningsstrategier och modeller. 

Problemlösning som medel definieras som när undervisningens syfte är att utveckla 

andra matematiska förmågor i samband med problemlösning. Problemlösning som 

medel byggs ofta upp genom att eleverna uppmanas att tänka bredare samt via 

introduktion till ett slags problemlösningsschema (Lester & Cai, 2010, s. 5). 
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3.  Syfte och frågeställning 

3.1 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att jämföra hur lärare beskriver sin syn på problemlösning 

och hur problemlösning presenteras i läroböcker.  

Läroböcker används i hög grad inom matematikundervisning och då kan det vara 

relevant och intressant att undersöka vad de innehåller, vilken ”syn” som råder kring 

i detta fall problemlösning. Vi avser att jämföra bokens framställningar med lärarens 

syn, för att se om de överensstämmer eller om det finns skillnader. Det kan även vara 

intressant för lärare som inte har stor erfarenhet inom problemlösningsområdet att 

studera hur läroböcker presenterar problemlösning men även för lärare med lång 

erfarenhet att reflektera över läroböckers innehåll. Undersökningen fokuserar 

därigenom på lärares synsätt när det gäller problemlösning och på läroböckernas 

framställningar av problemlösning och om det råder några skillnader. 

 

I denna studie har tre gymnasielärares ”syn” på och förhållningssätt till 

problemlösning inom matematikundervisning undersökts och några läroböcker har 

valts ut för att undersöka läroböckers syn på problemlösning.  

 

3.2  Frågeställning   
Denna studie kommer att utgå från följande frågeställning: 

Vilka förhållningssätt och synsätt framkommer hos lärare och i läromedel när det 

gäller problemlösning i matematik på gymnasienivå? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Tidigare forskning 

4.1 Beskrivning av problemlösning  
Enligt Hagland, Hedrén och Taflin är målet med problemlösning i skolan att förbereda 

eleverna inför det som väntar dem senare i livet(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005), 

genom att förse dem med olika problemlösningsstrategier som de senare kan tillämpa 

i olika situationer. Vidare i sin rapport från 2007 skriver Taflin: ”Själva processen vid 

problemlösning, att eleverna förstår och löser problem på olika sätt är det viktigaste 

argumentet för att arbeta med problem.” (Taflin, 2007, s. 42).   

 

Ytterligare ett sätt att se på problemlösning enligt Borovik och Gardiner är att ett 

matematiskt problem definieras som något som är enkelt att närma sig, har 

utvecklingspotential som aktiverar och tränar nya tankegångar hos eleven vilket i det 

långa loppet kan leda till nya matematiska upptäckter och ökad grad av 

komplexitet(Borovik&Gardiner,2006).  

 

Enligt tidigare forskning på problemlösningsområdet skiljer sig 

problemlösningsuppgifter helt från de vanliga rutinuppgifterna på så sätt att man inte 

kan använda en standardmetod, utan måste modulera sig fram och man vet inte direkt 

hur uppgiften ska lösas(Mouwitz, 2007, s. 61). Dessutom betonas att skillnaden 

mellan rutinuppgifter och problemlösningsuppgifter är att man kan lösa problem med 

hjälp av ens förkunskaper till skillnad från rutinuppgifter där man istället följer en 

standardprocedur för att lösa uppgiften. 

 

Ett annat sätt att se på problemlösning sedan tidigare är förmågan att hantera 

problemlösning. Här definieras problemlösning som "engagera sig i en uppgift för 

vilken lösningsmetoden inte är känd i förväg. "(Stein K.K et al, 2000, s. 51)  

 

Enligt en studie av Mcleod så ser man ofta problemlösningsuppgifter som de uppgifter 

där lösningen inte är omedelbart funnen och det finns ingen självklar algoritm som 

eleven kan tillämpa(Mcleod, 1988, s.135). Elevens första reaktion på ett problem av 

problemlösningskaraktär är att hen känner sig blockerad. En ny strategi behöver 

tillämpas vilket kan ge upphov till andra känslor. Mcleod menar även att det är av vikt 

att hjälpa elever hantera sina mentala resurser. Eleverna verkar inte vara medvetna om 



hur deras känslor påverkar hur de löser problem av problemlösningskaraktär (Mcleod, 

1988,s.137). 

Problemlösningsförmåga är ”en av de stora utmaningarna i matematikdidaktiken” 

(Skott et. al., 2010, s. 247) men samtidigt grunden för en stor del av matematisk 

utveckling. Här kan man se två aspekter av problemlösning, en som redskap för att nå 

målet att lära sig matematik och en som mål för att lära sig att lösa problem. Ett 

matematiskt problem uppstår när problemlösaren inte på förhand har en metod för att 

lösa problemet. Olika strategier för att komma igång och ta sig igenom problemet 

krävs här. Att kunna variera de egna representationerna av matematiska begrepp och 

generalisera tidigare problemlösningserfarenheter ger fler möjligheter för elever att 

klara av olika typer av problem. 

Ett begrepp som används inom problemlösning är transfer. Transfer innebär att 

överföra/överlåta från ett område till ett annat (SAOL, 1986). Schoenfeld (1985) tar 

upp transfer som en väsentlig kunskap då elever löser problem. Han använder 

transferbegreppet både när det gäller att skifta strategier och när det gäller att 

kontrollera/utvärdera. Schoenfeld utvärderade i en studie elevers transferförmåga, när 

det gällde att tillämpa kunskaper från ett känt sammanhang till ett nytt okänt. 

Björkqvist tar också upp transfer av det inlärda från en kontext till en annan 

(Björkqvist,2001,s.115). Han nämner fyra olika sammanhang i matematiklärande där 

transfer har betydelse: 

● Tillämpningsperspektiv, transfer mellan verkligheten och skolmatematiken. 

● Kognitivistiskt perspektiv, skolmatematiken transfererad till verkligheten. 

● Transfer i problemlösning som både handlar om att skifta strategier och att 

tillämpa i nya sammanhang utanför skolan, en generell kunskap som uppstått 

via problemlösningen. 

● Transfer som bro, för att förena skilda kontexter som utgår ifrån en 

medvetenhet om att lärandet är bundet till en kultur. 

 

Det finns många faktorer som påverkar problemlösning i matematik. Enligt Taflin 

omfattar de(Taflin,2007,s.45): 

1. Uppgiftsfaktorer; faktorer som hör ihop med problemet, exempelvis matematiskt 

innehåll och struktur, kontexten och problemets språkliga framställning. 

2. Problemlösningsfaktorer; hur man uppfattar problemet, det som karakteriserar 

problemlösaren till exempel förväntningar, matematisk bakgrund, kön, ålder, reaktion 

under stress, grad av självständighet och spatial förmåga. 

3. Processfaktorer; en mängd aktiviteter av både mental och fysisk art som har 

betydelse för problemlösningsprocessen. 

4. Omgivningsfaktorer; faktorer som ligger utanför problemet, instruktion av 

problemet och en mängd andra faktorer. 



5. Instrumentell och forskningsmetodisk utveckling av problemlösning har varit ett 

intressant forskningsfält för att finna och kunna mäta vad som har effekt på framgång. 

Det kan handla om att genomföra undersökningsexperiment eller studera klassiska 

metoder. 

 

4.2 Lösningsprocedur enligt Pólya 
Man kan jämföra proceduren i läroböckerna med Pólyas modell (1957) som omfattar 

faserna: 

Fas 1. Att förstå problemet: Vad innebär det att förstå uppgiften? Vilka matematiska 

begrepp och egenskaper kommer in här? 

Förstår man inte problemet helt eller ens delvis är det inte lätt att lösa. Pólya ville att 

följande frågor skulle ställas: Förstår eleven alla de ord som används för att uttrycka 

problemet? Vad är det eleven ska finna eller visa? Kan eleven återge problemet med 

egna ord? Kan eleven tänka sig en bild eller ett diagram som kan hjälpa hen att förstå 

problemet? Finns det tillräckligt med information för att göra det möjligt för eleven 

att finna en lösning? 

Fas 2. Att skapa en plan: Vilken plan ska eleven konstruera? Ska eleven tillämpa en 

formell eller en informell lösningsmetod? 

Pólya beskriver att det finns många rimliga sätt att lösa problem på. Genom att lösa 

problem blir eleven bättre på att välja strategi. Pólyas förslag på strategier omfattar 

● Gissa och kontrollera 

● Leta efter ett mönster 

● Skapa en ordnad lista 

● Rita en bild (tankekarta) 

● Eliminera möjligheter 

● Lösa ett enklare problem (En anledning till att problemlösnings uppgifterna 

finns i slutet av varje kapitel) 

● Använda en modell eller formel 

● Arbeta bakåt 

● Lösa en ekvation 

När man genomför planen föreslår Pólya att man först beskriver hur uppgiften löses. 

Sedan ska man ställa frågor under genomförandet av planen. (Pólya, 1957) 

I samtliga läroböcker så tränar man på fas 2, lösningsmetoder finns i ett flertal 

exempel för varje avsnitt: funktioner, derivata, primitiva funktioner, tangenter m.m. 

 

Böckerna betonar att man ska rimlighetsbedöma sitt svar genom att ställa sig frågorna 

Är svaret rimligt? Varför - varför inte? Kan man på något sätt kontrollera svaret? Kan 

man lösa uppgiften på något annat sätt? I så fall hur? Enligt Pólya ska man ta med sig 

lärdomarna från en lösning till nästa. 

(Pólya, 1957) 



 

4.3 Undervisning av problemlösning  
Om matematisk kompetens innefattar problemlösningsförmåga och förmåga att 

genomföra kreativa matematiska resonemang, måste eleverna under hela sin skolgång 

få tillfälle att utveckla dessa förmågor. Om eleverna ska lära sig förstå och 

kommunicera olika matematiska tankeprocesser och inte bara kunna tillämpa givna 

matematiska metoder måste, läraren organisera för en typ av undervisning som utgår 

från väl valda problem och som genomförs på ett medvetet sätt. (Taflin 2007, s.16) 

 

Matematikundervisning via problemlösning beskrivs av Hagland, Hedren och Taflin 

som att uppgiften uppfattas som en verklig händelse av vardaglig karaktär och kan 

användas av elever och lärare (Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). Ett perspektiv som 

i studier har visat sig vara fördelaktigt för många elever oberoende av vilken nivå i 

matematikutvecklingen de befinner sig. Kunskaperna förvärvas genom att lösa 

matematiska problem.         

Forskarna menar dessutom att utmaningen eleverna får genom problemlösning ökar 

deras lust att arbeta med matematik, vilket i sig leder till att de lär sig mer och får en 

ökad tro på sig själva (Hagland, Hedrén & Taflin 2005). Även Pólya  delar denna 

uppfattning, och menar att lärare som väljer bort problemlösningen, och istället matar 

sina elever med rutinuppgifter, löper en stor risk att döda sina elevers 

matematikintresse, och hindra dem från att utvecklas intellektuellt(Pólya 

,1957). Eleverna ska förvärva kunskaper för att lösa problem och läraren uppmuntrar 

elever till transfer: förmåga att överföra förvärvad kunskap till ny kontext, som 

problemlösning. 

 

Exakt hur undervisningen kring problemlösning ska bedrivas är svår att säga, och 

Lester menar att man trots all tidigare forskning, fortfarande inte hittat några riktigt 

säkra metoder att följa (Lester, 1996, s.87). Genom sin egen forskning har han dock 

tagit fram fyra grundläggande principer som han ser som de viktigaste ingredienserna 

i ett lyckat problemlösningsprogram, vilka är:   

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

2. Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en lång period.  

3. Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydelsefullt för 

att de ska ta till sig undervisning.   

4. De flesta elever tjänar på systematisk undervisning i problemlösning. (Lester, 1996, 

s.87)  

 

Med systematisk undervisning menar Lester (1996) att undervisningen ska ske i likhet 

med Pólyas fyra problemlösningsfaser, vilka beskrivs enligt följande:   



Förstå problemet: Pólya (1957) menar att en elev som inte förstår problemet inte har 

någonting att arbeta mot, och därför är det av högsta vikt att läraren försäkrar sig om 

att eleven verkligen förstår vad det är han eller hon ska göra.   

Göra upp en plan: Denna fas handlar om att välja en lämplig problemlösningsstrategi, 

vilka beskrivs senare i arbetet. Som lärare är det här viktigt att påminna eleverna om 

att använda all den information som finns i problemet, samt be dem fundera över om 

de gjort liknande problem tidigare (Pólya, 1957).   

Genomföra planen: Den tredje fasen är enligt Pólya (1957) den enklaste, förutsatt att 

eleven fått en bra idé, och tillräckligt med tid för att arbeta med problemet. Här menar 

Schoenfeld (1992) att det finns en skillnad mellan framgångsrika och icke 

framgångsrika problemlösare, då de framgångsrika problemlösarna automatiskt 

stannar upp och reflekterar över det de gör. För att hjälpa eleverna att träna upp detta 

beteende är det viktigt att läraren under sin handledning låter eleverna reflektera över 

det de gör (Schoenfeld, 1992).   

Se tillbaka: Den sista fasen som handlar om att se tillbaka, är en fas som många idag 

glömmer att ta med, trots att Pólya menar att det är den kanske viktigaste fasen 

(Hagland, Hedrén & Taflin, 2005). I denna fas är tanken att eleven som anser sig vara 

färdig ska se tillbaka och kontrollera sitt svar igen. Pólya (1957) menar att det är först 

i den här fasen som eleven verkligen utvecklar sin förmåga att lösa problem. Här är 

det därför viktigt att läraren hjälper eleverna att reflektera över resultatet och den 

strategin de valde för att lösa problemet (Póyla, 1957)  

 

Att betrakta problemlösning som ett mål med undervisningen innebär alltså att 

eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. Grunden för att 

eleverna ska lyckas med att utveckla sin problemlösningsförmåga anser Silver (1995) 

vara att eleverna först bygger upp en bred kunskapsbas. I läroböcker presenteras denna 

del i början av varje kapitel så att eleverna kan bygga upp en bred kunskapsbank med 

olika strategier och modeller innan de kommer i kontakt med själva problemet. 

  

Silver (1995) anser att om en elev ska lyckas utveckla sin problemlösningsförmåga 

måste den ha en bred kunskapsbas, flera tillgängliga lösningsmodeller och andra 

generella strategier klara i förväg; det då eleven mest sannolikt kommer att behöva 

dessa element för att lyckas ta sig an det givna problemet. Vidare nämner Silver 

(1995) att elever ofta ser tillbaka till tidigare lösta problem för att efterlikna processen 

man utförde då. Det sistnämnda sammanfaller väl med den traditionella typ av 

undervisning som Wyndhamn et al. (2000) också visat vara dominant ute i 

klassrummen, särskilt vikten av att ge eleverna möjlighet att räkna uppgifter på egen 

hand. Sammanfattningsvis, undervisning med problemlösning som mål; alternativt 

undervisning för problemlösning, har som huvudmål att ge eleverna möjlighet att 

utvecklas till goda problemlösare (Taflin, 2007). En sådan undervisning förutsätter 

därför att eleverna får fokusera på att lära sig strategier och modeller innan de kommer 



i kontakt med problemet (Silver, 1995). Det sistnämnda kan sättas i relation till om 

undervisningen istället skett via problemlösning, där eleverna genom att initialt ges 

ett problem och genom bearbetning av desamma också utvecklar de andra 

matematiska förmågorna. 

 

Utöver det ovannämnda, finns ytterligare forskning kring problemlösning i 

matematiken, bland annat Maria Larssons doktorsavhandling ”Orchestrating 

mathematical whole-class discussions in the problem-solving classroom: Theorizing 

challenges and support for teachers”. Avhandlingen handlar om konceptualisering av 

problemlösning i helklass, genom diskussioner. Hon skriver om hur man skapar ett 

problemlösande klassrum. Problemlösning spelar en avgörande roll, både som en 

utvecklande kompetens och som ett verktyg att utveckla andra matematiska förmågor. 

Vid matematikundervisning så är synen den att om elever först lär sig att behärska de 

procedurella egenskaperna, så kommer de även att kunna lösa problem. Vanligtvis så 

består en problemlösningslektion av två faser: en introduktion av problemet till hela 

klassen, elevernas uppfattning av problemet individuellt eller i grupp samt helklass 

diskussion av elevers olika lösningar. Det finns olika roller i ett klassrum: den som lär 

sig är en autonom tänkare och utvecklar sina egna åsikter, bygger argument och 

utbyter idéer. Denna samarbetar med andra vid problemlösning. 

  

4.4 Lärares och läroböckers syn på problemlösning 
Cai (2003) menar att det finns ett växande stöd bland forskare, lärarutbildare och 

lärare för idén att matematikundervisning genom problemlösning skulle vara ett 

lovande angreppssätt. Han påpekar att detta angreppssätt är rimligt från ett teoretiskt 

perspektiv. Enligt Cai (2003) är teoretiska argument lika viktiga som den växande 

mängden empiriska resultat som stöder idén att undervisa genom problemlösning.  

 

Forskarna Schoen & Lavenia har argumenterat för att lärares kunskaper och tilltro 

influerat deras undervisning. Det är särskilt intressant att identifiera de förutfattade 

meningar som kan influera matematiklärares beslutsfattande vid sin undervisning och 

i sin yrkesverksamhet. (Schoen C. & Lavenia M., 2018, s. 2) 

 

Läraren är ansvarig för inlärningen, en coach såsom en partner som hjälper eleven att 

förstå och förklarar. Klassrumsundervisningen är ämnad att utveckla kompetenser 

som är baserat på samarbete och kollegialt lärande (Larsson M., 2015, s.21). 

I en tidigare studie från 2018 har Schoen C. & Lavenia M., författarna till ”Teacher 

beliefs about mathematics teaching and learning: Identifying and clarifying three 

constructs” kommit fram till att lärares synsätt påverkar undervisningen och elevernas 

prestation markant, se tabell 4.1. Artikeln beskriver betydelsen av synsätt och attityd 



inom lärares undervisning vilket omfattar lärares förhållningssätt till problemlösning 

i sin matematikundervisning. Synsätten i artikeln är indelade i olika kategorier: 

transmissionist, facts first och fixed instructional plan. Synsättet transmissionist 

innebär att läraren ger direkta instruktioner till eleven med mindre utrymme för eleven 

att tänka självständigt. Lärare med ett transmissionist synsätt menar att effektiv 

undervisning innebär att läraren först visar eleverna hur man löser problem och 

eleverna då löser problem med den metod som läraren presenterade. Omvänt så 

menade lärare som inte hade transmissionsist synsätt att effektiv undervisning innebär 

att lärare uppmuntrande elever att lösa problem på sitt eget sätt, att diskutera sina 

lösningar med sina kamrater (Schoen C. & Lavenia M., 2018). Man skulle kunna påstå 

att det finns liknelser med detta perspektiv motsvarande via problemlösning synsätt 

från vårt valda teoretiska ramverk för, via och om problemlösning, se kapitel 5. Att ha 

en transmissionist synsätt motsvarar perspektivet för problemlösning.  

 

Synsättet facts first innebär att innebär att för de textbaserade uppgifter så prioriterar 

man att lära sig fakta och utantillkunskap före att hitta strategier, eftersom förmågan 

att snabbt återkalla fakta minskar den kognitiva efterfrågan i den komplexa uppgiften 

att lösa ordproblem. Lärare som håller med facts first perspektivet är överens om att 

begränsad kunskap om grundläggande fakta sannolikt kommer att vara grunden till 

dålig prestation i matematiken. Många läroböcker följer en facts first struktur. Många 

problemlösningsuppgifter är textbaserade.  

 

Forskare har funnit att lärare med synen fixed instructional plan ser strikt 

omfattningen och sekvensen i läroboken som viktiga inslag i undervisningen, särskilt 

i matematik. Resultatet tyder på att matematiklärare i allmänhet betonar sekvensering 

och uppdelning av matematikens områden när de planerar för undervisning en 

väsentlig faktor. Denna synvinkel har hänförts till övertygelser om att matematik 

måste läras i följd med en logik om ämneshierarkin i matematik (Schoen C. & Lavenia 

M., s.26-27, 2018).  

 

Tabell 4.1 Nedan tabell visar attityd till undervisning, 207 deltagande lärare från USA  

Från Teacher beliefs about mathematics teaching and learning: Identifying and 

clarifying three constructs av Schoen C. & Lavenia M, 2018. 

 

Attityd och inställning hos lärare på matematikundervisning och inlärning  

Effektiva matematiklärare skapar konsekvent möjligheter för studenter att lösa problem på 

sina egna sätt innan läraren redan har visat dem ett bra sätt att lösa den typen av problem. 

Det är mycket viktigt för eleverna att upptäcka hur man löser matematikproblem på egen 

hand. 



Eleverna kan räkna ut sätt att lösa många matematiska problem före den formella 

instruktionen. 

Läraren ska visa hur man löser textbaserade problem innan studenterna förväntas lösa den på 

egen hand. 

De flesta eleverna kan inte räkna ut hur man löser matematikproblem själva och måste 

undervisas för sig. 

Att fråga eleverna att lösa problem på egen väg orsakar för mycket frustration. 

Att låta eleverna utveckla egna strategier för att lösa matematiska problem skapar för stor 

risk för att eleverna kommer att lära sig att lösa problem felaktigt. 

Eleverna bör instrueras att lösa problem som läraren har lärt dem. 

Lärare bör inte fokusera för mycket på att de förväntar sig att studenterna ska lösa problem 

på egen väg, eftersom det leder till studiefrustration. 

Det är mer effektivt att visa eleverna hur man löser problem än att låta dem lösa problem på 

egen hand. 

Eleverna bör behärska några grundläggande fakta innan de förväntas lösa textbaserade 

problem. 

Studenter ska behärska att utföra beräkningsförfaranden innan de förväntas förstå varför 

dessa förfaranden fungerar. 

Eleverna måste känna till grundläggande fakta innan de kan förstå betydelsen av de fyra 

operationerna (addition, subtraktion, multiplikation och division). 

Det perfekta sättet att lära sig problemlösning är att få en elev att upprepade gånger lösa ett 

slags problem åt gången tills han eller hon har behärskat den typen av problem. 

Även studenter som inte har lärt sig grundläggande fakta kan ha effektiva metoder för att lösa 

textbaserade problem. 

Om läraren avviker från sekvensen i läroboken kommer eleverna inte att lära sig den 

matematik som de ska lära sig. 

Genom att följa läroboken säkerställs att läraren är inriktad på rätt sekvens av 

matematikämnet. 

Det är viktigt att följa läroboken med trovärdighet, även om det verkar som om studenterna 

ännu inte förstår ett visst matematiskt koncept. 

Om omfattningen och innehållet i matematikboken följs noggrant, kommer de flesta eleverna 

till sist att förstå den matematik som de ska lära sig. 



Lärare bör följa innehållet i läroboken i stället för att införa en instruktion på egen hand. 

 

 

 

 

5. Teoretiskt ramverk 

I studien har vi valt att använda två teoretiska ramverk, de beskrivs här nedan under 

vardera rubriken. 

 

5.1 För, om och via problemlösning i matematikundervisning  

Vi har valt att använda via, om och för problemlösning i matematikundervisning, 

enligt Taflin (2007) som teoretiskt ramverk för studiens analys när det gäller lärarnas 

uttalanden och läroböckernas innehåll. 

Det teoretiska ramverket beskrivs av Taflin som det sätt på vilket skolan anses se på 

problemlösning: undervisning i matematik via, om eller för problemlösning. Det här 

är ett teoretisk ramverk som beskriver tre olika synsätt på problemlösning. 

Perspektivet är passande eftersom denna studie undersöker lärares och läroböckernas 

synsätt. 

 

Matematikundervisning via problemlösning  

Ett synsätt som i studier har visat sig vara fördelaktigt för många elever oberoende av 

vilken nivå i matematikutvecklingen de befinner sig på är matematik via 

problemlösning. Kunskaperna förvärvas genom att lösa matematiska problem (Taflin, 

2007). Problemen ska vara noggrant utvalda och kan användas för att introducera nya 

matematiska områden. Matematikundervisning via problemlösning beskrivs som att 

uppgiften uppfattas som en verklig händelse av vardaglig karaktär, vilken utvecklas 

till en abstrakt process genom siffror och symboler (Lester, 1983).  

 

Matematikundervisning om problemlösning  

Detta synsätt handlar om att tillgodose eleven med verktyg för att lösa problem, då 

eleverna blir undervisade om problemlösning. Det som är huvudtemat är att eleven 

får lära sig strategier och tumregler för att använda som verktyg i problemlösning. I 

Taflin (2007) beskrivs en modell som används vid matematikundervisning om 



problemlösning. Modellen för problemlösning är Pólyas där problemet ska förstås, en 

plan ska läggas upp, eleven ska sedan genomföra planen för att sedan återgå och 

utvärdera planen.  

 

Matematikundervisning för problemlösning  

Den undervisningsmetod som till stor del, praktiseras i läroböcker är 

matematikundervisning för problemlösning. Eleven ska förvärva kunskaper i 

matematik för att kunna lösa problem (Lester, 1983). Det är det som är huvudmålet. 

Här pratar man om transfer, vilken innebär att eleven bör utveckla förmåga att 

överföra den förvärvade kunskapen till kontext.  

 

När man arbetar för problemlösning är det slutgiltiga målet att utveckla en god 

problemlösningsförmåga. När man däremot arbetar via problemlösning använder man 

problemlösningen som ett medel eller ett verktyg för att utveckla de övriga 

matematiska förmågorna. Att lära matematik för och via problemlösning är därför inte 

samma sak, trots att de står nära i relation till varandra (Taflin, 2007). 

 

Dessa tre perspektiv, beskrivna ovan utgör ett av två teoretiska ramverk i 

undersökningen och kommer att användas i analysen av hur lärares uttalanden och 

läroböckers innehåll ska tolkas. Hur det genomförts presenteras i metodkapitlet. 

 

5.2 CRA - Kompetensrelaterad aktivitet 

I denna studie har vi även använt ytterligare ett teoretiskt ramverk, en specifik 

innehållsanalytisk metod vid namn CRA - kompetens - relaterade aktivitet på 

läromedlen (Lithner et.al., 2010). Att ta fram statistik för problemlösningsuppgifter i 

de olika läroböckerna, genom att exempelvis kategorisera innehåll i läroböckerna, 

bidrar också till att ta fram vilket synsätt som är utmärkande i läroböckerna. 

CRA, eng. competence - related - activity, är som nämnts en metod för att kunna 

analysera läroböcker om en uppgift är en problemlösningsuppgift eller inte. Denna 

metod består ursprungligen av tre delar som ger stöd för att analysera 

matematikuppgifter och de beskrivs som:  

1. tolka (interpret), 

2. använda (do and use)  

3. värdera (judge).  

 

Att tolka som även betecknas CRA I, handlar om att ta in information och översätta 

det till ett matematiskt problem. Med använda som betecknas CRA II, handlar om hur 

man ska lösa problemet. Detta steg, i sin tur är uppdelade i två delar, det ena delen är 

use (använda) som även kallas CRA II a, som innebär att man använder redan 



förvärvade kunskaper för att lösa problemet. Den andra delen att lösa problemet är do 

(göra), som även kallas CRA II b, vilket innebär att man själv utvecklar kunskaper för 

att lösa problemet. Författarna skiljer mellan ”göra”, som innebär att utveckla sin 

matematiska kunskap, och ”använda”, då man använder denna kunskap inom och 

utom matematikämnet.  

 

Att värdera, som även betecknas CRA III, handlar om att värdera, reflektera och dra 

slutsatser om lösningens giltighet och jämföra med andra alternativa giltiga lösningar. 

För att en uppgift ska klassas som en problemlösningsuppgift krävs det att någon av 

dem tre aspekterna tolka,  använda och värdera ska vara uppfyllda. 

 

Anledningen till att vi har valt att ta med detta teoretiska ramverk är att om det visar 

sig att en lärobok utgör en större andel problemlösningsuppgifter betyder det naturligt 

att läroboken värderar elevens utveckling av problemlösningsförmåga högt och vice 

versa. 

Vi har kategoriserat in kapitlen efter hur mycket de har behandlat problemlösning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6. Metoder 

6.1 Innehållsanalys av texter  
Som metod har en kvantitativ innehållsanalys använts för analys av läroböckernas 

innehåll. Kvantitativ innehållsanalys kan användas för att räkna eller mäta något i 

texter därför att det förutsätts att antal, eller det faktum att något förekommer i större 

eller mindre utsträckning i texter, indikerar något utanför texterna. Metoder är 

huvudsakligen deduktiv i den att forskningsfrågorna, som ofta genererats från någon 

teoretisk föreställning snarare än texterna själva, utgör grunden för att utveckla text 

analysverktygen. (Boréus et al, 2018). 

För att analysera enkätsvaren från lärare användes en kvalitativ innehållsanalys. 

Kvalitativ innehållsanalys en metod för att systematiskt beskriva innebörden av 

kvalitativa data genom att successivt kategorisera delar av ett material med hjälp av 

ett kodschema (Boréus et al, 2018, s.50-51). Metoden är delvis induktiv, vilket betyder 

att även då forskaren startar från förutbestämda kategorier låter hen kategorier växa 

fram ur arbetet med kodningen. Termen ”kvalitativ innehållsanalys” används också 

för analyser där kvantifiering ingår men med mer komplexa texttolkningar krävs. 

(Boréus et al, 2018, s.50-51) Skillnaden mellan kvalitativ och kvantitativ 

innehållsanalys kan betraktas som relativ, inte absolut. Mer kvalitativa analyser 

använder komplexare och mindre kvalitativa analyser enklare texttolkningar. Vi har 

valt att utföra en mer kvalitativ textanalys. Här är räknandet eller mätandet mindre 

framträdande men finns med som en parameter. Det viktigaste är inte att kunna 

kategorisera studier som antingen kvantitativa eller kvalitativa. Men 

”innehållsanalys” syftar Boréus et al. (2018) på en metod för textanalys där man 

systematiskt bryter ner och kategoriserar delar av textinnehåll för att besvara bestämda 

forskningsfrågor. Avsikten är att kunna undersöka ett större textmaterial på ett sätt 

som är konsekvent för att dess delar och som jämförelsevis är automatiserat. (s.50). 

En innehållsanalys innebär att dokument och texter analyseras på ett systematiskt sätt 

för att sortera innehållet utifrån kategorier som definierats i förväg (Bryman 2011). 

Kategorierna i detta fall utgörs av de som beskrivits i kapitel 5. 

Genom att analysera läroböckernas uppgifter kan man ta reda på hur stor andel av 

uppgifterna som ger möjligheten att utveckla problemlösningsförmåga. 



6.2 Frågor till verksamma lärare 
Vi har ställt skriftliga frågor till tre matematiklärare på gymnasiet.  

Urvalet består av tre matematiklärare i olika åldrar från en gymnasieskola. 

Inledningsvis informerade vi lärarna muntligt om hur undersökningen skulle gå till, 

hur materialet kommer att hanteras och att det var frivilligt att delta. 

I denna studie har vi därigenom valt att använda ett frågeformulär i vilket 

respondenten besvarar frågorna skriftligt. Vi använde oss av databasen Google 

Formulär som utför en automatisk sammanställning av svaren på online-enkäten. De 

frågor som vi ställde och de svar vi fick kan ses i bilaga 1. Vid utskicket ombads 

respondenten besvara frågorna med fritext med en sådan stor omfattning som kändes 

möjlig. Lärarna fick sina frågor i början av april 2019 och ombads att lämna in svaren 

senaste på slutet av samma månad. 

 

6.3 Urval av läroböcker i matematik 
De fyra största förlagen som ger ut läroböcker för gymnasieskolan är Gleerups, Liber, 

Natur & Kultur och Sanoma. Inom ramen för ett examensarbete var en grundlig analys 

av fyra olika läromedel alltför omfattande, studien begränsades därför till tre förlag 

och en lärobok från varje: Matematik 5000 2c från Natur & Kultur, Matematik Origo 

2c från Sanoma och Exponent 3c från Gleerups utbildning AB. Dessa läroböcker 

valdes eftersom de hade liknande indelning när det kommer till nivåer av uppgifter, 

två böckerna har tre olika svårighetsnivåer medan den tredje har två svårighetsnivåer. 

Samtliga böckerna har även diagnos/kapiteltest samt blandade uppgifter i slutet av 

varje kapitel, samt teori med exempel och olika teman. Studien fokuserar endast på 

kapiteluppgifterna i de tre läroböckerna.  

 

Nedan följer en beskrivning av de läromedel vi har valt att analysera. Informationen 

kring de olika läromedlen är hämtad från respektive förlags hemsida och 

lärarhandledning.  

 

Exponent 3c består av 5 kapitel vardera vilka följer olika teman. Läromedlet 

innehåller en struktur i vilken varje kapitel innehåller en bildingress, träningssidor och 

en diagnos. Efter diagnosen kan eleverna också välja om de vill fördjupa sig i ämnet 

eller om de vill träna mer. Varje kapitel avslutas med en enhetsdel i vilken eleverna 

får öva sig på att använda olika enheter. I inledningen av varje kapitel ges en kort 

beskrivning av vad läraren förväntas arbeta med under varje lektion, samt på vilket 

sätt kapitlet relaterar till läroplanens centrala innehåll.  I Exponent 3c så anges det att 

programmering används vid problemlösning. Det är ett nytt område i ämnesplanen 

som är under stark utveckling. Det finns fler uppgifter på grundläggande nivå och 

bättre progression mot svårare uppgifter. De olika förmågorna tränas i avsnittet 

”Omfattande problem”. Problemlösningsförmåga är en av de sju matematiska 



förmågorna som eleven ska träna på. Enligt Exponent så föreslår de att vid 

problemlösning kan det ofta vara lämpligt att dela upp lösningen i följande fyra steg: 

● Förstå problemställningen 

● Gör en plan 

● Genomför planen 

● Se tillbaka: behöver planen revideras eller är man nöjd med lösningen? 

Läroboken betonar att man kan finna lösningen lättare genom att använda strategier 

som 

1. Lös först ett liknande men enklare problem 

2. Förenkla om möjligt ingående uttryck 

3. Byt variabler mot tal för att se eventuella mönster och återgå sedan till 

variabler. 

Här ser man att Exponent har en tydlig lösningsprocedur och problemlösning är 

väldefinierad. 

 

Matematik Origo 2c består av 5 kapitel: Algebra och andragradsekvationer, 

ekvationer och ekvationssystem, logaritmer, geometri och statistik. Boken har 214 

sidor inklusive stjärnuppgifter, historia, problemlösning och undersökningar, 

tankekarta, blandade uppgifter och kapiteltest. Den är utgiven av Sanoma utbildning 

AB, andra upplagan, 2012. I Matematik Origo 2c finns avsnittet ”Problem och 

undersökningar” där enligt boken så ges eleven tillfälle att träna problemlösning och 

ett undersökande arbetssätt. Där finns mer omfattande och utmanande arbetsuppgifter. 

Ingen tydlig lösningsprocedur eller definition finns över problemlösning, författarna 

förutsätter att man har en grundläggande förståelse. På ett sätt kastas man in i 

problemlösning. I kapitlet om statistik så presenteras först historia om 

normalfördelningen (Matematikerna Gauss och de Moivre) sedan presenteras den 

allmänna funktionen över normalfördelningen. Bilder finns också. Slutligen kommer 

tre uppgifter som behandlar kapitlens viktigaste avsnitt fast med 

problemlösningstillämpning: spridningsdiagram, samband, linjär regression, 

medelvärde, median och typvärde. Man kan inte säga att Matematik Origo 2c följer 

Pólyas modell för problemlösning. Uppgifterna definieras som mer textbaserade, 

varje tal tar upp en halv sida. 

Matematik 5000 2c finns för årskurserna 1-3, och ges ut av förlaget Natur & Kultur. 

Matematik 5000 2c gör anspråk på att ge eleverna förutsättningar att utveckla de 

förmågor och nå de kunskapsmål som beskrivs i Lgy 11. Denna lärobok behandlar 

också matematikuppgifter i olika svårighetsgrad, a,b och c. Teoriavsnitten utgår från 

konkreta exempel och förklaras på ett sätt som ger eleverna möjlighet att förstå och 

upptäcka matematiken. Det finns även aktiviteter som omfattar upptäcka, undersöka, 

diskutera, laborera och modellera.  Vad gäller problemlösning så finns det ett specifikt 



avsnitten ”Algebra och linjära modeller” samt ”Algebra och ickelinjära modeller” 

men inte i avsnitten ”Geometri” och ”Statistik”. 

 

6.4 Hur analyserna har genomförts 
Svaren vi fick av lärare har vi analyserat utifrån via, om och för kategorierna. Vi har 

letat efter specifika uttalanden och ståndpunkter i lärarnas beskrivningar och tittat 

närmare på dem. Efter det har vi tittat närmare på de kategorierna med hjälp av via, 

om och för ramverket. På så sätt har vi hittat lärarnas synsätt gällande problemlösning 

i matematik. När det gäller innehållsanalys i läroböckerna har vi kategoriserat 

innehållet i kapitlen med hjälp av CRA- modellen. Det har vi gjort för att försöka se i 

vilken utsträckning problemlösning förekommer i läroböcker. Vi har inkluderat alla 

uppgifter som läromedlen själva kategoriserat som problem, samt de uppgifter som 

utöver dessa kan klassas som ett problem utifrån definitionen CRA (se kap 5).  

Innehållet i läroböckerna har även analyserats i relation till det teoretiska ramverket 

matematikundervisning via, om och för problemlösning. Därmed har vi tittat på 

läroböckernas synsätt på problemlösning i matematik. Vi har även räknat ut 

procentuellt antal problemlösningsuppgifter i varje kapitel med olika 

svårighetsgrader. 

6.5 Reliabilitet och validitet 
Reliabiliteten i den delen av undersökningen som berörde läroböckerna är relativt hög 

eftersom läroböckerna är ganska lika varandra och strukturerade på liknande sätt trots 

att variationer i upplägg kan förekomma. Men om en oberoende part skulle utföra 

liknande undersökning, det vill säga att genom CRA analysera antalet 

problemlösningsuppgifter i en matematiklärobok skulle man troligtvis hamna på 

likande nivåer som i vår undersökning.  

När det gäller reliabiliteten i enkätundersökningarna är den relativt låg. Det beror på 

att vi endast valt tre lärare och dessutom går alla dessa tre lärare på samma 

gymnasium. Det skulle kunna råda skillnader i svar mellan olika gymnasium och det 

fångar inte vår undersökningsmetod upp. Därmed skulle någon oberoende part 

troligen få annorlunda enkätsvar vilket innebär låg reliabilitet. 

Validiteten i undersökningen bedöms som hög eftersom vår frågeställning handlar om 

lärares synsätt på problemlösning respektive läroböckers framställning av 

problemlösning och detta har undersökts genom att dels ställa frågor till lärare och 

dels genom att undersöka läroböckernas innehåll. Validiteten påverkas dock något 

negativt av att antalet lärare som intervjuades var få och hade olika grad av erfarenhet 

inom problemlösning. 

 



6.6 Forskningsetiska principer 
När en studie genomförs inom ett självständigt arbete är det viktigt att studien bedrivs 

enligt god forskningssed.  

 

Vetenskapsrådet (2019) beskriver att det är viktigt att skaffa informerat samtycke från 

deltagarna i studien, i detta fall matematiklärarna. Det betyder att deltagarna ska få 

veta vad deras uppgifter kommer att användas till, samt att det är frivilligt att delta. 

Detta meddelade vi våra informanter innan vi skickade ut frågorna.   

Vetenskapsrådet (2019) säger att forskaren bör ”för försökspersoner beskriva vilka 

åtgärder som har vidtagits för att förhindra, eller minska, risken för att känsliga 

personuppgifter ska spridas.” (s. 41). vi informerade om att frågeformuläret var 

lösenordskyddat och att endast vi två skulle se deras svar samt att allt material kommer 

att förstöras när arbetet är färdigt. 

 

De läromedel som behandlas presenterades på ett rättvist och respektfullt sätt, vilket 

betyder att vi i den här undersökningen har försökt att ställa oss opartiska i analysen 

och försökt att inte presentera resultatet på ett missvisande sätt.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Analysresultat  

7.1 Lärares beskrivningar av problemlösning 
Lärarnas definition av problemlösning, den roll som lärarna anser att 

problemlösningen har i matematiken, samt de hinder och möjligheter som lärarna i 

studien ser vid undervisning i problemlösning presenteras i bilaga 1. Alla svar från 

lärare på frågorna som ställdes finns i bilaga 1 längst ned i dokumentet. I detta 

delavsnitt finns ett utdrag av de svar som fåtts. 

De tre perspektiven: via, om och för problemlösning har senare använts för att tolka 

lärarnas svar vad gäller synen på problemlösning. 

 

Lärare 1 beskriver problemlösning inom matematik som: 

 Där det finns text till en uppgift att lösa. Inte bara siffror. En kontext och ofta med 

bild för att förtydliga uppgiften. Exempelvis kan det finnas bilder på olika färgade 

kulor i en påse när man arbetar med sannolikhetsproblem” 

  

Lärare 2 förklarade problemlösning med följande ord: 

”Lösandet av matematiska problem. Oftast är det vardagliga problem som man vill 

lösa med matematik.” 

 

Lärare 3 beskrev problemlösning med följande ord: 

“En frågeställning som ska lösas med en matematisk modell som inte är given.” 

 

 

7.2 Lärares syn på problemlösning utifrån det teoretiska ramverket 

“matematikundervisning via, om och för problemlösning” 

Lärarna beskriver hur eleverna inom undervisningen lär sig att samarbeta mer med 

varandra och problemlösning ökar elevernas självkänsla då de får en aha upplevelse 

när de lyckas att lösa ett problem. Lärarna beskriver också att problemlösning är en 

matematisk utmaning för eleverna. De uttrycker även hur elever kan, oberoende av 

vilken nivå i matematikutvecklingen de befinner sig, tillämpa matematik via 

problemlösning. Det vill säga att de kan utveckla andra förmågor genom att arbeta 

med problemlösning. Lärarna uttrycker vidare att kunskaperna i undervisningen 

förvärvas genom att lösa matematiska problem, vilket kan utgöra perspektivet för 

problemlösning, att man övar specifikt för att bli starkare inom 

problemlösningsförmåga. De beskriver hur problemen ska vara noggrant utvalda och 

kan användas för att introducera nya matematiska områden. Matematikundervisning 

via problemlösning beskrivs som att uppgiften uppfattas som en verklig händelse av 

vardaglig karaktär. En lärare beskriver exempelvis att ”Tänka, samt att det finns flera 

lösningar/ vägar till svar. Ibland även att svaren kan vara olika beroende på hur 

frågeställningen kan tolkas.” (Lärare 1) vilket påminner om via problemlösning 



eftersom det finns flera lösningsalternativ och då blir det enklare för att komma fram 

till en lösning på egen hand. 

 

Utifrån studien kan det tolkas som att alla tre lärarna inriktar sin 

problemlösningsundervisning främst genom perspektivet för problemlösning. Det 

framgår att lärarna fokuserar på att ge eleverna förslag på olika lösningsstrategier så 

att de själva aktiveras till att upptäcka flera lösningar eller samband. Sedan 

uppmuntras eleverna att applicera en lämplig lösningsstrategi på en konkret 

problemlösningsuppgift. 

 

Lärarna nämner inte att de arbetar med några specifika lösningsstrategier eller 

modeller med problemlösning. På så sätt uppfattas det som att deras fokus inom 

undervisning inte bara är för problemlösning utan också är via problemlösning. 

 

Lärare(1) betonade i fråga 4 (se bilaga 1) att eleverna har svårigheter med att förstå 

hur de ska angripa ett problem vilket inte är så konstigt med tanke på att 

problemlösningsuppgifter skiljer sig från standard rutinerade uppgifter. Därmed 

måste man som elev tänka djupare och utvidga sina kunskaper vid arbete med 

problemlösning. I samband med detta arbetssätt krävs det att eleven är mer fokuserad 

och motiverad (m.a.o. eleven är aktiv) än när eleven ska beräkna standarduppgifter. 

Allt detta tolkas som en undervisning via problemlösning, det vill säga att eleven 

tvingas tänka mer abstrakt och logiskt i samband med övning av 

problemlösningsförmåga. 

 

En lärare beskrev att vid matematisk problemlösning så är det viktigt ”Att förstå vad 

de ska använda. Tror mest att det handlar om ett rimlighets tänkande.” (Lärare 1)  

Ett svar från en lärare löd såhär: ”Tänka, samt att det finns flera lösningar och vägar 

till svar.” (Lärare 1) Ibland även att svaren kan vara olika beroende på hur 

frågeställningen kan tolkas. En annan svarade: ”De lär sig att ta fram strategier för 

att lösa problem och att tänka utanför boxen.” (Lärare 3). Alla dessa tre svar tyder på 

undervisning via problemlösning eftersom man förväntar sig att eleverna själva ska 

kunna förstå, ta fram strategier och komma fram till lösningar. 

 

7.3 Hinder vid matematikundervisning via om och för 

problemlösning 
Hinder för problemlösning i matematikundervisningen finns, menar lärarna som 

besvarat enkäten . Hindren utgörs främst av tid,  språk och lärarens egen kunskap om 

problemlösning. Det gäller oavsett en undervisning om, via eller för problemlösning. 

”Som med allt annat så är det tiden som inte räcker till.” uttryckte lärare 3. Tid var 

något som nämndes av alla tillfrågade lärare, och man lade fokus på att 

problemlösningen tar både planeringstid och lektionstid i anspråk. ”Man blir lycklig 



när man hittar problemlösningsuppgifter som någon annan gjort!” menade  lärare 3. 

Det lyftes också fler frågor om varför det inte finns mer färdigt material att använda. 

”När det finns så mycket andra matteböcker” som lärare 2 uttryckte det.  

 

Enligt dessa svar från lärare ovan upplever man hinder när det gäller en undervisning 

via problemlösning eftersom eleverna behöver bygga upp nya kunskaper, som brukar 

vara tidskrävande, innan och under problemlösningsutövandet, samtidigt som läraren 

ska hålla sig inom rätt tidsram för undervisning. 

Ett ytterligare tema som framkommer i lärarnas beskrivningar är lärarens egen 

kunskap och förmåga. Detta togs av fler lärare upp som en viktig faktor som kan vara 

ett hinder. ”Det är lättare att hålla sig till matteboken om man är lite obekväm med 

eller osäker på ämnet.” (Lärare 2) Lärarna ansåg att de hade tillräckliga kunskaper 

för att kunna använda sig av problemlösning i undervisningen. För att kunna göra 

undervisningen ännu bättre önskade alla lärare mer fortbildning kring problemlösning 

i matematikundervisningen.  En lärare menade att:  

”Konferenser om att lyfta matematik var jättebra, men när det var avslutat kom ett 

annat projekt i dess ställe och tiden för att diskutera matte fanns inte på samma sätt 

längre.” (Lärare 1) 

Ett sådant uttalande visar ett intresse för undervisning om problemlösning eftersom 

kunskaperna bidrar till att på sikt tillgodose eleven med verktyg för att lösa problem. 

I undervisningen får eleven lära sig strategier som verktyg i problemlösning. 

 

7.4 Lärarnas användning av läroboken vid undervisning av 

problemlösning 
I enkätsvaren nämns också att läroboken, ska vara den innehållsmässiga grunden i 

undervisningen och att en lärobokscentrerad undervisning är en viktig del i 

matematiken.  

Det innebär att det är läroböckerna och deras innehåll som i stor utsträckning får styra 

hur lärarna arbetar med problemlösning.  

 

Bland enkätsvaren beskrivs också hur man i läroböckerna kan hitta olika 

representationsformer exempelvis grafer, bilder och texter dvs. olika verktyg för att 

lösa problem vilket motsvarar om problemlösningskategori. Där får eleverna utveckla 

egna arbetssätt genom dessa verktyg. 

 

7.5 Lärarnas syn på elevers arbetssätt vid problemlösning 
Bland de svar vi fått uttrycks också att svaga elever och de som inte är intresserade av 

matematik upplever det som görs utanför läroboken som extra och oviktigt. Det 



beskrivs hur eleverna inte tycker att man ska lägga vikt på något som inte kommer på 

prov. Generellt tycks lärarna mena att en av lärobokens roller är att eleverna känner 

sig trygga med läroboken som grund. De kan alltid gå tillbaka till något de har missat, 

veta var de befinner sig under kursens gång eller veta vilka centrala innehåll kommer 

att tas upp härnäst. Lärarna menar att läroboken ger eleverna trygghet. Eleverna tycker 

att det som bara är i boken kan komma på prov. De känner sig inte trygga när det 

dyker upp någonting nytt. Lärarna uttrycker hur eleverna har ett visst beroende till 

läroboken. 

 

7.6 Läroböckernas upplägg 
Samtliga läroböcker som vi har valt att analysera har, i början av varje kapitel beskrivit 

det som eleverna ska lära sig vilket underlättar för lärare att följa det centrala 

innehållet. Vidare är böckerna anpassade till elever med olika kunskapsnivå eftersom 

den innehåller uppgifter från enklare till det svårare karaktär. 

Problemen byggs successivt upp i svårighetsgrad. För att kunna klara svårare 

uppgifter behöver elever först klara enklare uppgifter. Det finns en ordning i böckerna, 

man bygger upp kunskap successivt, med ett avsnitt per kapitel vilket gör att eleverna 

lär sig behärska ett område i taget. Problemlösning handlar ofta bara om ett visst 

område under varje kapitel. Böckerna är dock bundna till att vara instruktionsbaserade 

och för att uppmuntra eleverna till strategiskt, abstrakt tänkande så bör det inkluderas 

i lärarens undervisning. Böckerna går visserligen igenom problemlösningsmodeller 

men möjliggör inte till vidare diskussion.  

Kunskaperna är tänkta att förvärvas genom att lösa matematiska problem om 

problemlösning. Problemen kan tolkas som att de kan användas för att introducera 

nya matematiska områden.  

 

7.7 Definition av problemlösning enligt läroböcker 
Vi studerade hur problemlösning definierades och uttrycktes i läroböckerna 

Matematik 5000 2c och Exponent 3c. Dessa är vanliga matematikböcker för 

gymnasiet som har använts idag och flera år tidigare av befintliga gymnasieelever i 

matematik. 

Vi hittade inte någon tydlig definition på problemlösning men däremot har 

läroböckerna oftast problemlösningsuppgifterna uppdelade efter varje område. 

Exempelvis om man arbetar med området omkrets och area då finns det 

problemlösnings uppgifter som handlar om att beräkna area för rektangel, triangel och 

cirkel. Uppgifterna är textbaserade, de har ingen given procedur. För att lösa de 

behöver man realisera problemen i en matematisk modell. Man kan även lösa problem 

grafiskt eller muntligt, vilket innebär att det finns flera sätt att lösa dem.  

 



En problemlösninguppgift ur Matematik 5000 2c: 

 

”I alpina VM 2005 vann Anja Pärson tävlingen i Super-G i en bana som förenklat kan 

beskrivas av figuren nedan. Banan startar på höjden 2335 meter över havet (möh) och 

har en fallhöjd på 590 meter. 

 

 
 

Pontus står vid en liftstation en bit upp i banan och tittar på tävlingen. Hans höjdmätare 

visar att han är på 2000 meters höjd över havet. På en skylt vid liftstationen står det 

att liften går 1132 meter upp till startområdet, se figuren. Hur långt har tävlingsåkaren 

kvar att åka ner till målet när de passerar Pontus?” 

 

Denna uppgift är av problemlösnings karaktär och handlar om likformighet. Denna 

uppgift klassificeras som en problemlösningsuppgift eftersom den bland annat måste 

tolkas vilket är ett av kraven enligt CRA (CRA 1) för att uppgiften ska klassa som ett 

problem. 

 

I Origo 2c definieras problemlösning som problem med mer av jämförelse, ingen 

tydlig lösningsprocedur och få tal, textbaserade. Exempelvis i kapitlet om ekvationer 

och ekvationssystem så omfattar problemlösning tre uppgifter benämnda 

”Ekvationssystem med tre obekanta, ”Linjer och trianglar” samt ”Ekvationssystem 

och antal lösningar”. Ett exempel är: 

1.Utgå från en verklig situation och omvandla den till ett matematiskt problem som 

kan lösas med ett ekvationssystem med tre obekanta. 

2.Låt en kamrat lösa ditt ekvationssystem. Kan han/hon lista ut vilken situation du 

avser att lösa med problemet? Du kan ge ledtrådar under vägen. 

(Szabo A. et al. 2012, s.85) 

 

Här ser man att läroboken anser att problemlösning handlar om verkliga situationer, 

saknar standardmetod där det inte finns en entydig lösning. Man arbetar gärna i grupp 

vilket tyder på att varje elev får möjlighet att yttra sig med sin individuella tolkning. 

Läraren får ge ledtrådar under uppgiftens gång. 



 

Matematik Origo 2c är en relativt öppen bok som låter eleven diskutera sig fram till 

olika lösningar. I boken finns det även ett avsnitt vid benämning ”tankekarta” som är 

en mindmap över det som gåtts igenom i respektive kapitel, exempelvis i kapitlet 

”Algebra och andragradsekvationer” så sammanfattas tankekartan med begreppen 

algebraiska uttryck, andragradsfunktioner, rotekvationer, andragradsekvationer och 

komplexa tal. En tankekarta kan enligt boken hjälpa eleven att minnas bättre, en 

lathund för kapitlet och en tillgång vid problemlösning. 

 

I Matematik 5000 2c är kapitlet om ekvationer och ekvationssystem uppdelade på två 

kapitel: 1. Räta linjens ekvation och 2. Linjära ekvationssystem. Läroboken innehåller 

mer text och är mer detaljerat beskriven. Den del av kapitlet som handlar om 

problemlösning heter ”Tillämpningar och problemlösning”. Det är ett avsnitt som i 

likhet med de andra avsnitten är uppdelade i olika nivåer: a, b och c. Uppgifterna är 

mer textbaserade, verklighetsförankrade och innehåller bilder och siffror. Ett exempel 

på en problemlösningsuppgift i Matematik 5000 2c är 

 

1363. På en parkeringsplats är alla 240 platserna upptagna. Antalet personbilar är 30 

mer än dubbla antalet lastbilar.  Låt antalet personbilar vara x och antalet lastbilar y. 

a) Ställ upp ett ekvationssystem. 

b) Hur många personbilar var det? 

(Alfredsson L. et al., 2012, s.55) 

 

Här presenteras 15st problemlösningsuppgifter. Totala antalet uppgifter är 189 i 

kapitlet exklusive blandade uppgifter. (Algebra och linjära modeller) 

 

Till skillnad från läroböcker på universitetsnivå finns inte någon tydlig definition på 

problemlösning i gymnasiets läromedel men däremot ser man likartade uppgifter i 

samtliga böcker när det gäller problemlösning. Det finns ingen enad benämning. 

I Matematik Origo kallas problemlösningsdelen som ”Problem och undersökning” 

och i Matematik 5000 kallas problemlösningsdelen som ”Tillämpningar och 

problemlösning”. Avsnitten kan hjälpa eleverna att lättare förstå efterföljande avsnitt, 

då kapitlen följer på varandra i en successiv ordning. 

 

I Matematik Origo 2c kallas problemlösningsdelen som ”Problem och undersökning” 

och i Matematik 5000 2c kallas problemlösningsdelen som ”Tillämpningar och 

problemlösning”. Avsnitten kan hjälpa eleverna att lättare förstå efterföljande avsnitt, 

då kapitlen följer på varandra i en successiv ordning. 

 



7.8 Problemlösning i läroböcker utifrån de teoretiska ramverken 

CRA och matematikundervisning via, om och för problemlösning 
En analys av läroböckernas syn på problemlösning har genomförts genom att leta upp 

de enheter i boken som handlar om problemlösning och kategorisera innehållet genom 

CRA men även koppla det till de tre synsätten(via, om och för ) som beskrivs i kapitel 

5. 

Läromedlen kan sägas tillämpa synsättet för problemlösning. Stora delar av 

läromedlen innehåller repetitiva, fakta- baserade uppgifter där eleven förvärvar 

kunskaper, med andra ord transfer- process. För varje kapitel kommer det nytt innehåll 

upp, till exempel kvadrering- och konjugatreglerna i algebra, korrelation- och 

regressionsanalys i statistik, räta linjens ekvation i ekvationer och ekvationssystem 

m.m. Det kräver att eleven tar in informationen och omsätter den till ny kontext för 

varje nytt kapitel, kunskapen förvärvas.  

Exempelvis finns ett problemlösningsavsnitt i slutet av varje kapitel som i Matematik 

5000 2c på avsnittet linjära ekvationssystem som heter Tillämpningar och 

problemlösning. Där går man igenom uppgifter som kräver att man förklarar begrepp 

och frågor med mer än en lösningsprocedur. 

För synsättet syns tydligt i läroböckerna eftersom man i början av varje avsnitt har en 

introduktion där man förklarar och ger exempel så att eleverna ges förutsättningar att 

klara av uppgifterna i avsnittet. När det gäller om problemlösning har vissa läroböcker 

en given lösningsprocedur medan andra inte har någon tydlig struktur. Vi såg 

exempelvis att Matematik Origo 2c beskrev hur man skulle angripa 

problemlösningsuppgifter till skillnad från Matematik 5000 2c. I synsättet via 

problemlösning är problemlösningsuppgifterna anpassade för elever på alla nivåer 

vilket förekommer i samtliga läroböcker i denna studie. Matematikundervisningen för 

problemlösningen tycks vara det mest framträdande synsättet i läroböcker. 

Uppgifterna är ofta av repetitiva karaktär och får eleverna att träna på problem med 

liknande struktur. 

 

7.8.1 Synsätt på problemlösning i läroboken Exponent 3c 
Som tidigare nämnts har tre läroböcker i matematik på gymnasiet analyserats. De ger 

definitioner på problemlösning. Exempelvis i boken Exponent så beskriver Gennow 

et al. (2012) att det är fördelaktigt att göra upp en plan vid lösning av uppgifter med 

problemlösnings karaktär. (s.57) Hon menar att man ska 1. Förstå problemställningen, 

2. Göra upp en plan, 3. Genomföra planen och 4. Se tillbaka om planen behöver 

revideras eller om man är nöjd med lösningen, likt Polyas modell.  

 

I läroböckerna kan man hitta olika representationsformer exempelvis grafer, bilder 

och texter dvs olika verktyg för att lösa problem vilket motsvarar visar på att 

läroboken tillämpar matematikundervisning om problemlösning. 



 

7.8.2 Synsätt på problemlösning i läroboken Matematik Origo 2c 
Läroboken innehåller ett arbetssätt som främst ger utrymme till att utveckla elevernas 

andra matematiska förmågor genom problemlösning, dvs. genom perspektivet via 

problemlösning.  

I Matematik Origo 2c finns det ett avsnitt vid namn ”Problem och undersökningar” 

där eleven får tillfälle att träna problemlösning genom ett undersökande arbetssätt. 

Där finner man även mer omfattande och utmanande uppgifter. (Szabo A et al., 2012, 

s.3) I denna lärobok finns i slutet av varje kapitel ett avsnitt, speciellt avsatt för 

problemlösning där eleven får träna sina färdigheter i det specifika avsnittet. 

Uppgifterna i Matematik Origo 2c är mer textbaserade och det finns fler 

svarsalternativ. 

 

7.8.3 Synsätt på problemlösning i läroboken Matematik 5000 2c 
Matematik 5000 2c är en lärobok för gymnasieskolan och vuxenutbildningen och den 

är inriktad på färdigheter, förståelse, kommunikation och problemlösning. I boken 

blandas uppgifter av standardkaraktär med uppgifter som kräver matematisk 

problemlösning. (Alfredsson L. et al., 2012, s.3) 

 

Läroböckerna Matematik 5000 2c, Exponent 3c och Origo 2c har rutinuppgifter och 

när elever löser sådana uppgifter får de mer självkänsla och följer läroplanen. 

Arbetar man med problemlösning från läroböckerna så kan man enkelt uppskatta tiden 

för att lösa vissa problem. Det gör det lättare att planera lektionen. 

 

7.9 Resultatet av läroboksanalyserna med hjälp av CRA 
Totalt sett innehåller de tre läroböckerna 221 stycken problemuppgifter, vilket 

motsvarar cirka 4,9 % av böckernas totala antal uppgifter. Alltså var det 4,9 % av 

uppgifterna som uppfyllde något av de krav som CRA modellen menade måste 

uppfyllas för att uppgiften ska kunna klassificeras som en problemlösningsuppgift.  

 

Exempelvis utgjorde 3 av 95 uppgifter i kapitlet Ekvationer och ekvationssystem i 

Matematik Origo 2c av problemlösning vilket är relativt få. Det är cirka 4%. De 

resterande fyra kapitlen har liknande fördelning. Problemlösningsdelen (Avsnitt 

Tillämpningar och problemlösning) i Matematik 5000 2c utgör även en mindre andel 

av bokens totala antal uppgifter. Till exempel i kapitel 1. Algebra och linjära modeller 

utgörs problemlösningsuppgifterna enbart av 10 av 188 vilket är 5,3%. I Exponent 3c 

så består exempelvis kapitel 1. Funktioner och gränsvärden av 7 av 140 uppgifter av 

problemlösning. Det är enbart 5%.  

 



Endast en lärobok behandlar Pólyas olika faser (Exponent 3c). Dessa faser bör ligga 

som en grund i arbetet kring problemlösning. Dessa handlar om att förstå uppgiften, 

välja en strategi, utföra beräkningarna och reflektera över sitt resultat (Pólya, 1957). 

Dock kunde man se likheter med de olika faserna i innehållsbeskrivningen i 

Matematik 5000 2c och Matematik Origo 2c. I Matematik 5000 2c så innehåller de 

avsnitten teori, aktivitet, tema, sammanfattning och repetition. 

 

7.10 Grafisk representation av problemlösningsuppgifter i 

läroböckerna 
I vår undersökning kom vi fram till följande resultat när det gäller omfattningen av 

problemlösningsuppgifter.  

 

Fig. 7.1 Problemkategorier i Matematik Exponent 3c, 5000 2c och Matematik Origo 

2c. 

 

 

 
 



 
 

Genom cirkeldiagrammen ovan  kan vi se hur stor del av elevböckerna som behandlar 

problemlösning i förhållande till det totala antalet uppgifter i varje läromedel.   

Jämför vi dessa med varandra ser vi att det är läromedlen Matematik 5000 2c och 

Matematik Origo 2c som i störst utsträckning behandlar problemlösning i sina 

elevböcker, men samtidigt vet vi att resultatet här inte är det fullständiga resultatet 

eftersom några av dessa läromedel medvetet har valt att förlägga problemuppgifterna 

till lärarhandledningen. 

 

 
Diagram 7.1 Antal problemlösningstal i Matematik exponent 3c fördelade på 

kapitlen. 



 
 

Diagram 7.2 Antal problemlösningstal i Matematik 5000 2c fördelade på de olika 

kapitlen. 

 

 

 



Diagram 7.3 Antal problemlösningstal i Matematik Origo 2c fördelade på de olika 

kapitlen. 

 

Nedan presenteras andel problemlösningsuppgifter gentemot svårighetsnivå och mot 

totala antalet uppgifter. Vi har kategoriserat in problemlösningsuppgifter enligt CRA 

och kapitelvis. 

Blandade uppgifter användes endast som repetition inför prov och tema-uppgifter 

lyftes sällan upp. Om en uppgift bestod av flera deluppgifter (1a,1b,1c etc.) räknades 

varje deluppgift som en egen uppgift. Om en uppgift till exempel bestod av 1a, 1b och 

1c räknades detta som tre uppgifter. Talen inom parentes anger 

problemlösningsuppgifter. 

Fördelningen av uppgifter på de tre svårighets nivåerna är ungefär likadan i samtliga 

böcker, 

vilket kan ses nedan i tabell 7.1. 

 

____________________________________________________________________ 

 

Tabell 7.1 Antal uppgifter i läroböckerna på varje svårighetsnivå.  

 

Läroböcker    Totalt (problemlösningsuppgifter) 

____________________________________________________________________ 

   

Nivå a  Nivå b   Nivå c 

Matematik 5000   84 (30)  52 (9)   39 (21)  

Matematik Origo   249 (11)  193 (25)   77 (32) 

  

    Nivå 1  Nivå 2 

Exponent    318 (7)  259 (34)   

  

 

Läroböckerna är uppbyggda på olika sätt när det kommer till indelning av kapitel. 

Matematik 5000 2c har 6 kapitel och Matematik Origo 2c har 8 kapitel, Exponent 3c 

har 5 kapitel. I denna studie har dessa kapitel relaterats till det centrala innehållet som 

finns i ämnesplanen (Skolverket2, 2019). I ämnesplanen finns det under rubriken 

centralt innehåll 5 kategorier varav 4 av dessa användes i denna studie. Kopplingen 

mellan läroböckernas kapitel och ämnesplanens centrala innehåll kan ses i tabell 7.2. 

Den femte kategorin är problemlösning som är en mer generell kategori och behandlas 

därför inte nödvändigtvis i något specifikt innehåll. 

 



Tabell 7.2 Varje kapitel i 

läroböckerna har relaterats 

till en kategori i det centrala 

innehållet. 

  

Centralt innehåll  Matematik 5000 2c Matematik Origo 

2c                                                    

1. Taluppfattning, aritmetik 

och algebra              

1: Algebra och 

linjära modeller  

2: Algebra och 

ickelinjära 

modeller          

1: Algebra och andragradsekvationer  

2: Ekvationer och ekvationssystem  

3: Logaritmer 

2. Geometri  3: Geometri  4: Geometri  

3. Samband och förändring  4: Statistik  5: Statistik 

4. Sannolikhet och statistik  5: Sannolikhetslära 

och statistik  

1: Algebra och andragradsfunktioner  

5: Statistik 

 

Centralt innehåll  Matematik Exponent 3c  

1. Aritmetik och algebra              1: Algebra  3: Algebra          

2. Samband och förändring  2: Procent 6: Grafer och funktioner  

3. Statistik  2: Procent 6: Grafer och funktioner  

      

I Matematik 5000 2c (2011) analyserades totalt 609 uppgifter fördelade på 4 kapitel. 

I Matematik Origo 2c (2011) analyserades 531 uppgifter i 5 kapitel. I Matematik 

Exponent 3c (2012) analyserades totalt 577 uppgifter fördelade på 5 kapitel. En 

sammanfattning av hur förmågorna var fördelade i de tre böckerna kan ses ovan i 

Tabell 7.3. 

 

 

 

 

 



____________________________________________________________________ 

Tabell 7.3 Andelen (i procent) uppgifter i varje lärobok som tränade någon av 

förmågorna (d.v.s. minst en aspekt), problemlösningsförmåga (PL) och 

resonemangsförmåga (R). Hur många uppgifter detta motsvarar anges av talet i 

parentes. 

____________________________________________________________________ 

Lärobok   Uppgifter   Problemlösning 

 _________________________________________________________ 

Matematik 5000 2c       609                              9,9% (60)  

Matematik Origo 2c      531                   12,4% (66) 

Exponent 3c                        577                              7,1% (41) 

 

Av 609 uppgifter i Matematik 5000 2c var det 60 uppgifter som tränade 

problemlösningsförmågan. Förutom de valda avsnitten om problemlösning har vi 

adderat uppgifter som tillhör definitionen av problemlösning, det är uppgifter i varje 

kapitel som uppfyller CRA kraven. I Tabell 7.2 ses hur dessa uppgifter var fördelade 

på det centrala innehållet som beskrivs i ämnesplanen (Skolverket, 2011). I tabellen 

ses även de fyra kompetensrelaterade aktiviteterna (CRA) av 

problemlösningsförmågan som beskrevs i avsnitt 4.4. Anledningen till att det är fler 

procentandelar problemlösningsuppgifter jämfört med 1b beror på att 

svårighetsgraden är högre (2c) och då innehåller läroboken på ett naturligt sätt fler 

problemlösningstal. Övervägande delen av problemlösningstal finns i kapitlet 

geometri i Matematik Origo 2c.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



___________________________________________________________________ 

Tabell 7.4 Antal uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av 

problemlösningsförmågan indelade efter centralt innehåll för respektive lärobok. 

Värdena är överlappande. 

____________________________________________________________________ 

   Matematik 5000 2c  Matematik Origo 2c 

Centralt innehåll   CRA I   CRA II a   CRA II b   CRA III              CRA I   CRA II a   CRA II b   CRA 

III  
   Tolka    formulera   lösa         utvärdera               Tolka    formulera   lösa         utvärdera

  

Tal, aritmetik & algebra  40               20              20              2                        30            12             15             3

  
Geometri   10                4               5               1                         25            21             4               0 
Samband & förändring  26                1              14              1                         15            7               8               0 
Sannolikhet & statistik  8                  3               4               1                         13            8               5               0 

Totalt   84               38             43              5                         83            48            32              3

   

Exponent 3c   

Centralt innehåll   CRA I   CRA II a   CRA II b   CRA III               
   Tolka    formulera   lösa         utvärdera                 

Tal, aritmetik & algebra     25          14             11              3                   
Geometri      6             3               3               1                  
Samband & förändring     15           7               6               2                  
Sannolikhet & statistik     6             2     4               0                  

Totalt                                         52          26             24              6                

 

Nästan alla CRA kunde utvecklas någon gång under varje kategori med undantag för 

CRA II b (formulera matematiska problem), som endast tränades under samband och 

förändring. I Matematik Origo 2c analyserades 531 uppgifter, av dessa tränade 66 

stycken på problemlösning. Två av de fyra CRA tränades inte i alla kategorier, CRAII 

b (formulera problem) och CRA III (värdera) tränades i två av de fyra kategorierna. 

Det centrala innehållet där störst andel uppgifter gav möjligheten att utveckla 

problemlösnings förmågan var i båda läroböckerna geometri. CRAI (tolka) och 

CRAII a (lösa matematiska problem) som tränades tillhörde största andelen 

uppgifterna i alla kategorier i båda läroböckerna. De övriga, CRA II b (formulera 

problem) och CRA III (värdera), gavs möjlighet att utvecklas i som mest 30% 

respektive 2,9% av uppgifterna i någon kategori. 



I Tabell 7.5 ses hur de uppgifter som tränade någon av problemlösningsförmågans 

CRA (kompetensrelaterade aktiviteter) är fördelade på det resp. svårighetsnivåerna 

som fanns i de samtliga böckerna. 

____________________________________________________________________ 

Tabell 7.5 Antal uppgifter som tränade någon CRA (kompetensrelaterad aktivitet) av 

problemlösningsförmågan (PL) på varje svårighetsnivå för respektive lärobok.  

____________________________________________________________________ 

Matematik Origo 2c   Matematik 5000 2c 

Nivå                CRA I   CRA II a    CRA II b   CRA III              CRA I   CRA II a   CRA II b   CRA III  
                       Tolka     formulera    lösa         utvärdera               Tolka    formulera   lösa         utvärdera  

a                      8                4      4                 3             8              3              5                1  
b                     20               9                   11                5                      18            8             10               3 
c                     25              12                   13               7                      25             8            12               5 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

Matematik Exponent  3c  

Nivå                CRA I   CRA II a    CRA II b   CRA III               
                       Tolka     formulera    lösa         utvärdera                 

1                     6                1                 5                 1                      
2                     29              10              14                5                     

____________________________________________________________________ 

CRA II b (formulera problem) var den enda CRA som inte tränades på alla nivåer i 

Matematik 5000 2c, utan bara på nivå b.  

CRA I (tolka) och CRA II a (lösa problem). Uppgifterna på nivå c hade störst andel 

uppgifter som tränade problemlösningsförmåga (ungefär 13,8% i Matematik 5000 2c 

och 14,5% i Matematik Origo 2c samt 5,9% i Matematik Exponent på nivå c). På nivå 

a var det mellan 0 och 15,3% av uppgifterna som tränade någon CRA av 

problemlösningsförmågan i alla böckerna. För tolkning av Tabell 7.5 kan Tabell 7.1 

vara till hjälp, där det presenteras hur läroböckernas uppgifter är fördelade på de olika 

svårighetsnivåerna. Till exempel kan man i Tabell 7.1 se att nästan 13,8% av 

uppgifterna i Matematik 5000 2c är uppgifter på nivå a. Tabell 7.5 visar att 11,9% av 

dessa uppgifter tränar CRA I och CRA II av problemlösningsförmågan. 



8. Resultatdiskussion 

8.1 Metoddiskussion 
Vårt val av att göra en enkätundersökning berodde på att det var svårt att få tag på 

tillgängliga lärare som kunde sitta med oss på en intervju. En nackdel med 

enkätundersökningarna är att lärarna kan svara väldigt kort på vissa frågor vilket gör 

det svårt att förstå vad de menar. Man skulle gärna vilja ställa följdfrågor som 

exempelvis ”kan du utveckla vad du menar?” men det finns inte möjlighet till detta 

vid enkätundersökningar.  

Valet att analysera läroböcker med hjälp av CRA visade sig vara effektivt eftersom 

endast ett av de tre kriterierna behövde vara uppfyllt för att en uppgift skulle kunna 

klassificeras som ett problem. Detta gjorde att vi sparade en hel del tid när det kom 

till att klassificera olika tal i läroböckerna.  

Vidare kan man diskutera tillförlitligheten av hur vi valde att undersöka lärarnas 

synsätt på problemlösning. Vi intervjuade endast tre lärare vilket gör det väldigt svårt 

att dra några generella slutsatser om hur lärare i allmänhet ser på problemlösning i sin 

undervisning. Det man skulle kunna förbättra är att istället intervjua fler lärare, helst 

också från olika gymnasium för att minska osäkerheten i datan. 

8.2 Lärares syn på problemlösning 

Enligt lärarna vi intervjuade så väljer eleverna att prioritera rutinuppgifter framför 

problem. Dessa lärare anser att i matematikundervisningen om problemlösning ofta 

inte går igenom en uttalad procedur för problemlösning utan istället ställer lärarna 

frågor till klassen. Läraren går informellt igenom strategier och tumregler för att 

använda som verktyg i problemlösning. 

Lärarna beskriver hur matematiska diskussioner förekommer i många sammanhang i 

undervisningen men att det sällan leder vidare till den generella nivån. 

Sammanfattningsvis beskriver lärarna i hur det handlar mer om att föra diskussion i 

matematik och göra undersökningar än att tillämpa någon viss matematisk metod. Om 

en matematisk metod lyfts fram av läraren ger det eleven en möjlighet att bilda ny 

matematisk kunskap. Problemlösning kan vara ett tillvägagångssätt med en mängd 

olika matematiska idéer men det är också viktigt att läraren formulerar mål för 

eleverna som innehåller och tydliggör olika matematiska idéer. Resonemangen mellan 

lärare och elever måste utgå från elevernas egna idéer, oberoende av om idéerna 

verkar utvecklingsbara eller inte, det har även bekräftats av Winsløw (2004). 

 

Enligt lärarna, när det gäller via problemlösning, är det tänkt att en lärare väljer en 

uppgift från läroboken som är verklighetsanknuten som eleven inte tidigare har arbetat 

med. Uppgiften är anpassad till deras nivå. Tanken är att eleven enskilt eller i en grupp 

ska finna en lösning/lösningar till problemet. Det kan finnas nya begrepp och 



kunskapsområden som eleven inte känner till sedan tidigare, genom att använda 

symboler och modeller förenklar det processen. 

 

Exempelvis om eleven ska räkna ut hypotenusa av en rätvinklig triangel som de inte 

har gjort tidigare så börjar eleven med att arbeta på uppgiften på egen hand för att 

sedan försöka lösa problemet på flera sätt, enskilt eller i grupp. Om eleven inte lyckas 

på egen hand kommer en lärare in och förklarar de nya begrepp, t. ex Pythagoras sats 

och löser problemet tillsammans med eleven. Med andra ord så använder eleven 

perspektivet via problemlösning för att skaffa sig kunskap om nya områden i 

matematik. Taflin (2007) beskriver det som att lösningarna av problemet ska leda till 

samtal som innebär kreativa och logiska resonemang där olika matematiska idéer och 

representationer diskuteras. Detta omfattar både läromedel och 

matematikundervisning. 

 

Wistedt m.fl. (1992) visade i sin studie att en matematikundervisning som fokuserar 

väldigt mycket på vardag och verklighet faktiskt för många elever upplevs som hinder 

när det handlar om att utveckla matematisk kompetens. Dessutom visade Möllehed 

(2001) i sin studie att oförmåga att förstå texten var det vanligaste ”felet” när eleverna 

försökte lösa problem. 

Enligt Taflin (2007) så är den förekommande kommunikation och det matematiska 

resonemang mellan elever och lärare och mellan elever en viktig del av 

kunskapsprocessen men ställer stora krav på lärarens kunskaper i matematik och 

förståelse för elevernas tankar. Därför är det av vikt vilken undervisningserfarenhet 

läraren har.  

 

8.3 Lärares syn på problemlösning som arbetssätt 
Lärarna har ungefär samma syn på problemlösning, det är inte någon standardmetod 

för att arbeta med problemlösning. 

Lärarna definierar problemlösning som uppgift med text. Problemen är lite mer 

kluriga och kräver lite mer tänkande som leder till nya tankegångar. De menar att 

eleverna lär sig att tänka och ta fram strategier för att lösa matematiska problem med 

hjälp av problemlösning. Lärarna verkar inte följa en standardmodell för 

problemlösning, men de har dock en gemensam syn på problemlösning. En 

standardmodell är exempelvis Pólyas modell för problemlösning. 

Vid planering av lektion med problemlösning inslag så värderar lärarna tydlighet och 

att planera exempel innan. Ingen av de nämnde dock att de tar upp en standardmodell 

för problemlösning som de följer. 

När det gäller att arbeta i grupp eller enskilt så beror det på problemets art, exempelvis 

om det finns en standardprocedur så löser de det på egen hand och kontrollerar med 

facit. Annars föredrar lärarna att låta eleverna arbeta i grupp om max 4 personer, inte 

minst när det gäller problemlösning delen. De motiverar det som att det är 



befrämjande att de pratar matematik med varandra. De får höra hur det låter och kan 

hjälpa varandra. 

Strategier som elever anammar vid problemlösning är enligt en lärare att förstå 

problemet, lägga upp en plan, genomföra och kontrollera, i likhet med Pólyas modell 

för problemlösning. 

 

8.4 Utmaningar med problemlösning i undervisningen 
Utmaningar som finns i klassrummet med problemlösning omfattar tydlighet: det är 

av vikt att ha uppsikt över eleverna samtidigt som det är viktigt att de känner sig fria. 

Att de samverkar, att alla får en röst hörd. En lärare ställde sig mer kritisk till 

problemlösning i klassrummet och förklarade det som att utfallet av att lösa problem 

berodde på eleverna förmåga. 

Att engagera alla elever utifrån deras baskunskaper kan också vara en utmaning för 

lärare. 

I jämförelse med andra matematiska förmågor vid klassrumsarbete så beskriver en 

lärare att problemlösning är mer abstrakt och kräver mer abstrakt tänkande av 

eleverna. En annan ansåg att det inte var någon skillnad i jämförelse med de andra 

matematiska förmågorna (procedur, modellering, resonemang, kommunikation, 

relevans). 

Lärarna beskriver bland annat att det är mycket som ska gås igenom och enda sättet 

att hinna med allt är med hjälp av läroboken. En lärare ser läroboken som ett komplext 

material som kan bemöta alla typer av elever, eftersom den innehåller både svårare 

och lättare uppgifter. 

 

8.5 Läromedlens syn på problemlösning 

Samtliga läroböcker som vi har valt har i början av varje kapitel det som eleverna ska 

lära sig under detta kapitel vilket underlättar för lärare då hen vet att hen följer det 

centrala innehållet. Vidare är böckerna anpassade till alla typer av elever eftersom den 

innehåller uppgifter från enklare till det svårare karaktär. 

Problemen byggs successivt upp i svårighetsgrad. För att kunna klara svårare 

uppgifter behöver elever först klara enklare uppgifter. Det finns en ordning i böckerna, 

man bygger upp kunskap successivt, med ett avsnitt per kapitel vilket gör att eleverna 

lär sig behärska ett område i taget. Problemlösning handlar ofta bara om ett visst 

område under varje kapitel. Böckerna är dock bundna till att vara instruktionsbaserade 

och för att uppmuntra eleverna till strategiskt, abstrakt tänkande så bör det inkluderas 

i lärarens undervisning. Böckerna går visserligen igenom historia och 

problemlösningsmodeller men möjliggör inte till vidare diskussion vilket försämrar 

elevernas kommunikationsförmåga vilket också är en av de sju grundläggande 

förmågorna eleverna bör utveckla inom matematik, enligt lärarna. 



8.6 Elevernas förvärvning av kunskap i läromedlen 
Kunskaperna förvärvas genom att lösa matematiska problem om problemlösning. 

Problemen ska vara noggrant utvalda och kan användas för att introducera nya 

matematiska områden.  

Genom resultatet kunde vi också se att de kriterier på problemlösning enligt vår studie 

som uppgifterna ofta misslyckades med att uppnå var kravet kring tillgänglig 

procedur, och flera lösningsstrategier. Vi kunde också se att läromedlen många gånger 

uppmanande eleven att använda en specifik strategi.   

8.7 Behandling av problemlösning i läromedel 
I vår studie har vi undersökt i vilken utsträckning olika läromedel behandlar 

problemlösning, samt hur stor del av problemuppgifterna som verkligen är riktiga 

problem. Det slutgiltiga resultatet visar att läromedlen Matematik Origo 2c, 

Matematik 5000 2c och Exponent 3c behandlar problemlösning i en relativt stor 

utsträckning, vilket betyder att de både innehåller ett stort antal problemuppgifter, 

samt behandlar många olika typer av problem. Dessa läromedel innehåller dessutom 

många uppgifter i vilka eleverna förväntas reflektera över sina resultat, vilket gör att 

de också tränar upp sin förmåga att föra matematiska resonemang. 

 

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att olika läromedel behandlar 

problemlösning i olika stor utsträckning, samt att flera av uppgifterna som läromedlen 

själva benämner som problem egentligen borde klassas som rutinuppgifter.   

Böckerna täcker 5-8% av problemlösningstal, enligt vår analys. Detta bekräftas också 

av olika undersökningar som är gjorda hittills, vilket är en väldigt liten del för en så 

pass viktig förmåga. Därför försöker lärare i sin undervisning hitta andra sätt att 

komplettera problemlösningsförmåga, genom att komplettera med eget material, hitta 

från internet, prata med kollegor osv. Tidsbrist är ett hinder för att utöva 

problemlösning, både i övningar på lektionstid och genom läroböcker. En anledning 

till att lärare väljer att använda läromedel är att böckerna ofta har en tydlig struktur 

och man förutsätter att den täcker samtliga delar i det centrala innehållet (kursens 

lärandemål). En upprepad struktur med uppdelning i enkla och svåra uppgifter 

uppmuntrar inte vare sig elever eller lärare, eleverna tappar ofta intresset. Lärarna 

anser att tiden problemlösningen tar i anspråk är det största hindret. Även 

språkförbistring tas upp som en hindrande faktor. Detta resulterar i att lärarna i vår 

undersökning inte undervisar via problemlösning i den mån de skulle vilja, och 

eleverna riskerar att gå miste om matematikundervisning via problemlösning. 

 



 

8.8 Läromedlens synsätt utifrån undervisning via,om och för 

problemlösning 
I realiteten påverkas synsätten av en komplett uppsättning faktorer som för 

problemlösning. De direkta instruktionerna som ges av läraren och genom läroboken 

påverkas av varandra, om synsätten skiljer sig och även beroende på elevers tidigare 

förvärvade kunskaper. Eleven kan tidigare ha haft en lärare med ett annat synsätt. 

Kontextuella faktorer som till exempel starka påtryckningar från föräldrar, 

skolledning eller andra lärare påverkar läraren. De kan göra att läraren väljer andra 

metoder i sin lektionsundervisning, till exempel genom att dela upp 

matematikundervisningen (genom att exempelvis följa boken till punkt och pricka) i 

områden. Det gör att läraren hamna högre upp på transmissionist- skalan, se kapitel 

4. Tidigare forskning. Till skillnad från om problemlösning, där eleven får lära sig 

strategier och anpassa till nya sammanhang vilket kräver mer abstrakt resonemang. 

 

8.9 En jämförande analys av CRA och om, via och för perspektiven 
De båda perspektiven har kopplingar till varandra, exempelvis CRA tolka kan mappas 

till om och för problemlösning, använda kan mappas till via och om problemlösning 

och värdera kan mappas till via problemlösning. 

Många faktorer påverkar lärares synsätt, exempelvis kontextuella, att ledningen och 

föräldrar trycker på att man ska följa boken slaviskt med rutinuppgifter och skriftliga 

diagnosprov som ett sätt att säkerställa att läraren följer det centrala innehållet men 

också att eleven får ett optimalt betyg, det vill säga ett betyg som är så högt som 

möjligt givet elevens kunskaper i matematik. Problemlösning ses som ett avsnitt för 

sig i läroböckerna vi studerat och de finns alltid i slutet av varje kapitel, medan om 

man strävar efter att utveckla abstrakt och logiskt tänkande så kan man introducera 

problemlösning i mitten eller i början av varje kapitel eller varför inte ha ett helt 

kapitel om problemlösning. 

CRA- analysen mäter elevers förmåga att utveckla förmågor som genom att lösa 

problemlösningsuppgifter vilket motsvarar perspektivet via problemlösning. Den 

kvalitativa analysen är en avspegling av hur mycket en lärobok värderar 

problemlösning i sin litteratur. Om det är många problemlösningsuppgifter och om 

man kan utveckla många förmågor från varje avsnitt så är det ett tecken på att boken 

värderar problemlösning högt och ser problemlösning som en stark förmåga för eleven 

att utveckla. 

Om man jämför lärarnas syn från vår studie och läromedlens syn på problemlösning 

så ser vi att läroböckerna har en mer kvantitativ syn på problemlösning och betonar 

vikten av att eleven utvecklar förmågor via problemlösningsuppgifter. Andelen 

problemlösningstal är av vikt samt att de integreras med de ”vanliga” 

standarduppgifterna i varje kapitel. Indelningen är enligt en rutin, just modeller som 



Pólya för problemlösning betonas mindre. Lärarna, däremot använder en mer varierad 

metod i sin undervisning och väljer modell för problemlösning samt 

undervisningsmetod som diskussioner i klassrummet, muntliga redovisningar och 

gruppuppgifter. Vi har inte sett att de använt sig av lärarhandledningar i sin 

undervisning. Lärarna ser på problemlösning som en ”naturlig” del av matematiken 

medan böckerna har en tydligare uppdelning.  

8.10 Sammanfattning 
Lärares svar och böckernas innehåll är antagligen mångfacetterade och synsätten 

överlappar. Orsaken till synsätten är många och sammanhangs- och situation 

beroende.  

 

För vidare forskning så beskrev samtliga lärare i vår undersökning att ett hinder med 

problemlösning som arbetssätt är att eleverna har vant sig vid en läroboksorienterad 

undervisning, dvs. om läromedlet exkluderas så efterfrågas den med en gång. 

Elevernas synsätt är präglat av lärobokens synsätt vilket också påverkar lärarens 

undervisning. Intressant vore att undersöka i vidare forskning vad orsaken till det 

skulle vara. Varför finner dagens elever andra arbetssätt och synsätt som exkluderar 

läroboken som otillräcklig? Hur kan lärare i sin undervisning åtgärda det? 
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga: 1 
Enkätfrågorna består av följande frågor till matematiklärare på en gymnasieskola i 

Stockholms stad. 

 
Frågor:                                             Lärare-1                               Lärare-2                                Lärare-3                      

  

1.Hur skulle du definiera 

problemlösning? 
Där det finns text till en 

uppgift att lösa. Inte bara 

siffror. En kontext och 

ofta med bild för att 

förtydliga uppgiften. 

Lösandet av matematiska 

problem 
En frågeställning som ska 

lösas med en matematisk 

modell som inte är given 

2. Finns det några områden 

inom matematik där 

problemlösning som du anser 

är svårt att tillämpa 

exempelvis logaritmer, 

derivata, andra-grads 

ekvationer, 

förändringsfaktorer, integraler 

eller andra områden inom 

matematik. 

Inte vad jag kommer på. Algebra Inget speciellt 

3. Vad lär sig eleverna genom 

att arbeta med 

problemlösning? 

Tänka, samt att det finns 

flera lösningar vägar till 

svar. Ibland även att 

svaren kan vara olika 

beroende på hur 

frågeställningen kan 

tolkas. 

De lär sig att ta fram 

strategier för att lösa 

problem och att tänka 

utanför boxen 

Att arbeta strategiskt med 

olika tänkbara lösningar med 

deras för- och nackdelar 

4. Vad har eleverna för 

svårigheter när de arbetar med 

problemlösning i matematik? 

Att förstå vad de ska 

använda. Tro mest att det 

handlar om ett rimlighets 

tänkande. 

Svårt att säga något generellt Att arbeta strategiskt och hitta 

en rött tråd. 

5. Hur tror du att andra lärare 

tillämpar problemlösning i 

undervisningen? Arbetar ni 

alla på samma sätt eller kan det 

skilja sig, i så fall hur och vad? 

Tror det skiljer sig. Jag 

tror att alla lärare 

tillämpar 

problemlösning, för att 

få kontexten, förståelsen 

för ett begrepp som 

procent t.ex. 

Jag har ingen uppfattning. 

Det kan nog skilja sig. 
Alla arbetar på olika sätt 

beroende på erfarenhet och 

elevernas kunskapsnivå. 



6. Hur skulle du beskriva en 

utförd lektion där elever 

arbetar med problemlösning, 

med andra ord vad 

karakteriserar en 

problemlösningslektion? 

Som ovan att det finns 

flera olika lösningssätt. 

Jag går igenom olika 

strategier som kan tillämpas, 

jag visar ett exempel men 

poängterar att 

problemlösning är inget man 

gör procedurmässigt, alla 

problem har olika 

infallsvinklar och 

angreppssätt. 

Börjar problemlösning med 

uppgifter av enkla karaktär 

och sedan ökar 

svårighetsgraden succesivt 

7. Vilka är viktiga faktorer att 

tänka på när du planerar en 

lektion där eleverna får arbeta 

med problemlösning? 7.Finns 

det bara ett sätt eller kan det 

finnas flera sätt? 

Tydlighet i hur jag tänker 

mig från steg ett till att 

förstå uppgiften. Hur jag 

vill ha den redovisad 

(struktur) till 

slutsummering. Att de 

vet att vi går igenom 

olika lösningar och 

diskuterar dem. 

Tydlighet. 

Jag planerar så att de får 

möjlighet att se många olika 

exempel men lägger tyngden 

vid att de ska få möjlighet att 

testa själva. 

Det framgår tydligt vad som 

krävs av uppgiften och elever 

förstår de olika begrepp som 

används i uppgiften med hjälp 

av enkla uppgifter. 

8. Låter du eleverna arbeta 

enskilt eller i grupper i 

matematik och varför? 

Både och. För att jag tror 

att grupparbete om max 

4 kan vara befrämjande 

att de pratar matematik. 

Hör hur det låter och kan 

hjälpa varandra. Ensam, 

även det viktigt för att få 

gå igen just den elevens 

egna sätt och hastighet 

att lösa problem på. 

Gruppvis först, sedan 

enskilt. Gruppvis kan göra 

att elever får höra av 

kompisarna. 

Först får elever möjlighet att 

tänka själva och sedan i par. 

En Vytgosky lärande teori lär 

elever mest i samspel med 

andra elever. 

9. Har eleverna fått några i 

förväg givna strategier som de 

kan arbeta utifrån? 

Ofta ja. Beror på vad jag 

vill testa. 

Dessa strategier (förstå 

problemet, lägga upp en 

plan, genomföra, 

kontrollera) är 

återkommande. 

Det varierar och beror på vad 

problemlösning handlar om. 

10. Kan du beskriva en lektion 

där elever arbetar med 

problemlösning dvs hur du 

planerar genomgång för en 

sådan lektion, vad blir din roll 

då menar jag om du bara 

coacher dem att komma igång 

eller hjälper elever hela vägen 

och vad förväntar du dig från 

elever? 

Vi går igenom uppgiften 

noga så att alla förstår 

uppgiften, ofta har det 

gjorts lektionen innan för 

att bara rep och sedan 

komma igång. Därefter 

beror det på vad syftet är 

hur mycket jag 

handleder eller inte. Jag 

kanske inte vill att nån 

grupp ska tro att de har 

"rätt" svar/lösning så de 

andra slutar tänka.. 

jag låter eleverna testa så 

långt som möjligt själva men 

ibland måste man visa med 

all tydlighet hur de skulle 

kunna ta sig vidare. Det är 

väldigt anpassat till 

elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Jag går igenom uppgiften för 

att vara tydlig vad uppgiften 

handlar om och sen låter varje 

elev tänka själva innan de 

börjar arbeta i gruppen. Jag 

går runt och lyssnar och ge 

min feedback. 
På slutet väljer jag 

slumpmässigt några elever att 

presentera sina lösningar på 

tavlan. 



11. Vilka utmaningar ser du 

med problemlösning i 

klassrummet hos eleverna i 

matematik. 

Att vara tydlig. Ha koll 

på eleverna samtidigt 

som de är viktigt att de är 

fria. Frihet under ansvar. 

Att de samverkan, att 

alla kommer till tals. 

Att de är väldigt individuellt 

huruvida de har förmågan 

eller inte. Enligt min 

uppfattning. 

Att engagera alla elever i 

problemlösningsprocessen. 

Några har en för förutfattade 

meningar att de inte kommer 

att klara sådana uppgifter 

vilket gör att de blir svårt för 

dem att lösa sådana uppgifter. 

12. Vilka aktiviteter använder 

du eller föredrar du? dvs om 

det finns några speciella 

aktiviteter du använder för att 

arbeta med problemlösning i 

klassrummet, gärna några 

exempel. 

Variation. Ofta 

redovisningar på 

tavlorna för de olika 

grupperna. 

Enligt ovan svar Att först arbeta själv och sedan 

i grupper gynnar de flesta 

elever. 

13. Kan du beskriva hur skiljer 

sig en lektion som handlar om 

problemlösningsförmåga 

jämfört med lektioner där du 

tar upp andra matematiska 

förmågor 

Nej. Inte vad gäller 

förmågor. 

De är inte lika konkreta. 

Problemlösning är abstrakt. 
Ofta saknas det en 

standardprocedur när det 

gäller problemlösning och de 

brukar vara lite kluriga. 

14. Vad är det syftet med att ta 

med sig problemlösning i 

undervisning i klassrummet? 

(förutom att det är en av sju 

förmågorna). Vad händer om 

du inte tar med din 

problemlösning i din 

undervisning, vad missar 

elever förutom en av 

matematiska förmågorna? 

Se svar på fråga 1 De får i de scenariot inte 

möjlighet att utveckla en 

förmåga som de kommer ha 

nytta av genom livet. 

Att träna med problemlösning 

är viktigt och elever kommer 

att ha nytta i senare studier och 

även i andra områden än 

matematik. 

15. Vad anser du att elever har 

svårt med när de övar på sin 

problemlösningsförmåga? 

I början, att inte ha för 

bråttom. Snabbast är 

sällan bäst 

Att jobba strategiskt. Att komma igång med 

uppgiften. 

16. Kan du beskriva hur 

problemlösningsförmågan är 

kopplade till de andra övriga 6 

förmågorna inom matematik i 

din undervisning? 

Allt används hela tiden, 

inte annorlunda än 

annars. De går in i 

varandra  

Nej Framförallt utvecklas 

kommunikationsförmåga 

eftersom eleven behöver 

diskutera och förklara sin 

lösning till andra. 
Även begrepp och 

procedurförmåga utvecklas. 



17. Hur pass viktigt anser du 

att problemlösningsförmåga är 

och varför? Kan du beskriva 
Konferenser om att lyfta 

matematik var jättebra, 

men när det var avslutat 

kom ett annat projekt i 

dess ställe och tiden för 

att diskutera matte fanns 

inte på samma sätt 

längre. 

Väldigt viktigt. Kan inte 

beskriva mer. 
Elever utvecklar förmåga att 

tänka utanför boxen. 

18. Hur mycket utrymme ger 

du till problemlösning moment 

inom din undervisning, skiljer 

sig detta utrymme och varför, 

anser du? 

Finns där hela tiden. allt 

är mer eller mindre 

problemlösning 

Jag ger så mycket som jag 

känner är rimligt i proportion 

till övriga förmågor och 

centralt innehåll. 

Svårt att säga, beror helt på 

området, vissa område 

behöver mer utrymme 

eftersom de kan vara svåra än 

andra. Det är viktigt att täcka 

in det som det centrala 

innehållet kräver. 

19. På slutet av lektionen, går 

du igenom elevernas olika 

lösningar, hur gör du där ditt 

urval? 

Ja. Går igenom allas. 

ALLA (i gruppen) måste 

få komma till tals. 

Ibland gör jag det. Jag 

försöker ta både lösningar 

som varit lyckade och de 

som inte är lika lyckade för 

att få till en diskussion. 

Jag försöker att hinna att gå 

igenom så många som möjligt 

elevlösningar så att alla kan se 

hur andra klasskamrater hade 

tänkt sig 

20. Hur beskriver lärarna att 

den valda läroboken stöder 

deras avsikter med 

undervisningen? 

Det enda sättet att hinna 

med allt som ska gås 

igenom under kursen är 

via läroboken. 

Läroboken täcker det som 

det centrala innehållet kräver 

för kursen. 

Läroboken tar alldeles för 

mycket plats i 

matematikundervisning 

21. Övrigt: Här kan du skriva 

det som du anser är intressant i 

samband med problemlösning 

som vi inte har tagit upp i 

frågorna. 

Det är intressant att det 

känns för mig som att 

vissa elever har det inom 

sig och andra inte när det 

gäller förmågan att 

angripa ett problem. Ofta 

tenderar, de elever som 

har det, ha en högre 

sannolikhet att uppnå de 

högre kunskapskraven i 

matematikkurserna. 

    

22. I vilken utsträckning anser 

du att läromedel behandlar 

problemlösning? 

Inte tillräckligt, jag 

kompletterar med eget 

material. 

Jag är nöjd med den andel 

som problemlösning tar i 

läroböckerna. Det kan 

behövas mer om man har 

mer tid. 

Det beror på vilket avsnitt man 

jobbar med. Vissa avsnitt 

behöver mer problemlösning 

än andra. 



23. hur presenteras 

problemlösning i läroböckerna 

enligt dig. 

Alla böcker följer 

ungefär samma struktur, 

att man börjar med 

enklare uppgifter och 

sedan successivt med 

svårare uppgifter. 

På slutet av varje kapitel 

beskrivs 

problemlösning. 

Varje kapitel har 

problemlösningsdel som 

handlar om aktuellt avsnitt. 

Man kan inte blanda nya 

områden. 

Det sättet som problemlösning 

presenterad i läroböckerna 

ökar elevernas självkänsla 

genom att de alltid har facit till 

hands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.2 Bilaga 2: 
 

Schema över kompetensrelaterade 

aktiviteter (CRA) 

 

 Problemlösning 

CRA I "tolka" Analysera matematiska problem  

- tolkning av problem, att förstå och känna igen olika 

beståndsdelar av problem  

- förstå och välja strategier  

- problem som till exempel kräver förenkling, införa 

beteckningar, ändra förutsättningar 

CRA II "använda" a) Lösa matematiska problem  

- ingen färdig lösningsmetod  

- använda och anpassa olika strategier och metoder  

b) Formulera matematiska problem  

- framställa egna problem - till exempel omvandla en 

realistisk situation till ett matematiskt problem  

- vidareutveckla redan formulerade problem 

CRA III "värdera" Värdera valda strategier, metoder och resultat  

- bedöma och värdera en lösnings giltighet  

- refektioner kring, och under, problemlösning 
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