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Sammanfattning Läromedel är något som är vanligt förekommande i ämnet matematik. Många 

lärare som använder sig av läromedel idag har en tillit till att alla delar av 
matematiken berörs. Det har visat sig att verkligheten påvisar det motsatta i flera 
avseenden. Intentionen för denna studie är att genomföra en läromedelsanalys 
med fokus på problemlösning och resonemang inom matematik. Syftet blev 
därför att analysera och beskriva i vilken utsträckning olika läromedel i matematik 
för årskurs 2 och 3 behandlar problemlösningsuppgifter, samt analysera i vilken 
utsträckning elevers problemlösnings- och resonemangsförmåga kan användas i 
förhållande till de problemlösningsuppgifter som framgår i läromedlen samt 
lärarhandledningarna. Till syftet skrevs tre forskningsfrågor fram vilka är 
följande; I vilken utsträckning behandlar läromedlen och lärarhandledningarna 
problemlösning i respektive årskurs? På vilket sätt kan de problemlösnings-
uppgifter som förekommer i läromedlen kategoriseras? I vilken utsträckning 
skapar läromedel och lärarhandledningar förutsättningar för elever att använda 
resonemang? Empirin som användes i denna kvantitativa innehållsanalys var sju 
läromedel och tre lärarhandledningar från fyra olika läromedelsförlag. Genom 
Charles och Lesters problemkategoriseringar samt med hjälp av de analytiska 
frågorna, har det skrivits fram ett resultat. Resultatet visar på att majoriteten av de 
problemlösningsuppgifter som förekommer i de läromedel som analyserats 
innehåller flest enkla översättningsproblem. Resultatet visar även på att elever 
inte får tillräckligt med tillfällen att resonera kring sina tillvägagångssätt utifrån 
läromedlet, däremot förekommer det fler tillfällen i lärarhandledningarna. Den 
generella slutsatsen är att de lärare som enbart använder sig av de analyserade 
läromedlen inte kommer ge elever de förutsättningar som behövs för att de ska 
ges möjlighet till att utveckla problemlösnings- och resonemangsförmågan. 
Vidare forskning utifrån det här området kan vara att genomföra en studie som 
bidrar till en metod som lärare kan använda sig av vid analysering och 
identifiering av kvaliteter i läromedel. 
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Förord 
Tiden är nu här, den tid som till en början upplevdes som en evighet och var över fortare än vi 
någonsin kunnat ana. Allra först vill vi ge varandra ett stort tack för ett fantastiskt samarbete. 
Vi har hela tiden funnits för varandra och framförallt pushat varandra när det känts motsträvigt. 
Vi har tillsammans genomfört arbeten som upplevts som omöjliga till en början, men som 
avslutats med flaggan i topp. Efter fyra års studier har vi nu nått toppen av berget och världen 
utanför väntar på oss. 
 
Det har redan från första examensarbetet som vi skrev våren 2018 funnits en röd tråd och genom 
den röda tråden var det inte svårt att bestämma sig för att fortsätta inom problemlösning i 
matematik. Vi har genom tidigare arbete fått syn på användbara strategier inom problemlösning 
men även fått utöva dessa och sett goda resultat hos elever. Därför var det av stort intresse att 
genomföra en läromedelsanalys av läromedel i matematik för årskurs 2 och 3. Syftet var att få 
reda på i vilken utsträckning olika läromedel behandlar problemlösningsuppgifter och utifrån 
dessa analysera om elever har möjlighet att använda problemlösnings- och 
resonemangsförmågan. 
 
Vi har genom hela arbetet hjälpts åt och tagit lika stort ansvar för alla delar. Har vi skrivit ett 
stycke var under ett avsnitt, har vi sedan gått igenom och justerat dem tillsammans för att få det 
till vårt. Vi kompletterar varandra, vilket möjliggjort ett bra arbete. Anna är en klippa när det 
kommer till det digitala, planera, strukturera och beställa fjärrlån. Julia kompletterar Annas 
toppensidor med att formulera meningar och skriva så det ryker. Vi har nu genom det här arbetet 
kunnat samla ihop den röda tråden till ett nystan och slutet är nått. 
 
Vi vill tacka våra handledare Håkan och Per, men även rikta ett stort tack till Bonnierförlagen 
Lära, Majema, Sanoma utbildning och Studentlitteratur som bidragit med läromedel till denna 
läromedelsanalys. 
 
Julia Bengtsson & Anna Lindström  
Halmstad, 2019-06-04 
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1. Inledning 
Matematisk problemlösning är något barn redan i tidig ålder stöter på och är en naturlig process 
i deras vardagliga handlingar. I mötet med skolan intar problemlösning en annan form, vilket 
leder till nya utmaningar för både barn som elever och lärare. I skolans värld är problemlösning 
i matematik centralt, men bearbetas på ett sätt som kan upplevas abstrakt eftersom matematiken 
inte alltid representerar den vardag eleverna möter. Ahlberg (1995:11) påtalar att många barn 
redan som små lärt sig räkna samt lösa problem och det sker främst genom lek och gemenskap. 
Däremot framför hon att dessa barn inte har förmågan att redogöra för sina tillvägagångssätt, 
eftersom problemet är direkt knutet till den handling som skedde där och då. Likväl att barn 
redan som små besitter förmågan att lösa problem, har de inte förmågan att lösa problem-
lösningsuppgifterna i skolan. Det här poängterar Ahlberg beror på att räkneproceduren är 
annorlunda i jämförelse med de vardagliga problem barnen löser, det vill säga barnen går från 
det konkreta till det abstrakta tänkandet när de börjar skolan. Lester (1996:91) sammanfattar 
problemlösning som komplicerat för elever samt svårt att undervisa i, men det är ändå den mest 
fantastiska utmaningen en lärare kan ge sig in på. 
 
Elever får möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga om de befinner sig i en miljö, där 
lärare tar fram problemlösningsuppgifter som är anpassade till elevers olika förutsättningar och 
erfarenheter (Emanuelsson, Wallby, Johansson & Ryding, 1996:71). Dock framför Grevholm, 
Riesbeck och Taflin (2014:217) att elever många gånger lämnas ensamma att lösa problem 
vilket är negativt, eftersom det har visat sig ha stor betydelse om läraren tillsammans med 
eleverna diskuterar samt visar sina tillvägagångssätt för varandra. Boaler (2011:31) poängterar 
att problemlösning är det som är själva kärnan i matematik, men det hon även redogör för är att 
eleverna inte besitter förmågan att kunna ta till sig det matematiska innehållet i textuppgifterna. 
Däremot poängterar Emanuelsson et al. (1996:69) att det viktigaste målet inom matematik är 
att utveckla elevers problemlösningsförmåga och genom denna utveckling utvecklas även 
elevers kreativitet, planering samt det logiska tänkandet. 
 
Den svenska riksdagen beslutade år 2015 öka antalet timmar i matematik. Dessa ändringar 
trädde i kraft i juli 2016 och medförde att matematikundervisningen ökade med 105 timmar. 
En anledning var att regeringen tagit del av resultaten från två återkommande internationella 
studier som visat att allt fler elever presterar sämre, Trends in Mathematics and Science Study 
(TIMSS) och Programme for International Student Assessment (PISA). Däremot anser 
regeringen att en ökning med 105 timmar inte kommer räcka för att öka elevers kunskaper, men 
menar att det är ett steg i rätt riktning (Utbildningsutskottet, 2015:10). Redan två år senare går 
Regeringen (2018) ut med ett pressmeddelande där de bland annat framför att antalet timmar 
ökas ytterligare. Det här kommer eleverna som går i årskurs 1 dra nytta av, eftersom de eleverna 
är dem som kommer ta del av den ökade undervisningstiden genom hela skolgången i ämnet 
matematik. Denna ändring kommer enligt Skolverket (2019) träda i kraft från och med 
höstterminen 2019 och innebär en ökning med ytterligare 105 timmar. Enligt den nya timplanen 
resulterar det i att eleverna i grundskolans lägre åldrar kommer få 420 timmar undervisningstid 
i matematik (Skolverket, 2019). Det innebär att eleverna i grundskolans tidigare år, kommer 
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vara de elever som får flest antalet undervisningstimmar inom ämnet. Hur denna tid kommer 
fördelas är klart avgörande för hur eleverna kommer utveckla sina matematiska förmågor.  
 
Majoriteten av all undervisning i matematik sker utifrån läromedel idag, skulle mer 
undervisningstid enbart utgå från läromedel kan det resultera i ett negativt resultat. Bremler 
(2003:11) påtalar att den undervisning som sker utifrån läromedel ofta berör kvantitet framför 
kvalitet, det vill säga det fokuseras främst på hinna klart istället för förståelse. Även Ahlberg 
(1995:11) framför en negativ aspekt angående för mycket undervisning utifrån läromedel, 
eftersom den kan bli alltför enformig vilket leder till att eleverna tappar intresset. Skulle enbart 
den utökade undervisningstiden bedrivas utifrån läromedel, blir det svårt att eftersträva det 
Skolverket skriver fram. Skolverket (2018a:54) redogör för att ämnet matematik bland annat 
ska utveckla elevers intresse och kunskaper för ämnet samt ges möjlighet att föra matematiska 
resonemang. Likväl finns det många positiva aspekter gällande läromedel i matematik, men ska 
eleverna utveckla kunskaper krävs ett läromedel som är kopplat till kursplanen. En nackdel 
Calderon (2015b) redovisar är att läromedel inte granskas idag och även om läromedelsförlagen 
hävdar att läromedlet är kopplat till kursplanens innehåll, betyder det inte att det är på det viset. 
I och med att läromedlet styr undervisningen och dess innehåll vilket även Bremler (2003:10) 
poängterar, är det nödvändigt att läromedlet är kopplat till kursplanen samt att eleverna får 
möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna. 
 

1.2 Problemområde 
Läromedel har förekommit i den svenska skolan ända sedan skolans ursprung och bär därför på 
en lång tradition (Juhlin Svensson, 2000). Johansson (2006) framför både positiva och negativa 
aspekter av användning av läromedel. Den negativa aspekten är främst om läraren förlitar sig 
till läromedlet samt att lärare, kollegor och föräldrar förväntar sig att alla delar av matematiken 
berörs om undervisningen endast bedrivs utifrån läromedel (Johansson, 2006:27,29). Däremot 
poängterar Johansson (2006:29) att läromedel är ett bra stöd för de lärare som känner sig osäkra 
i ämnet. Samtidigt framför Ahlberg (1995:11) om för mycket undervisning bedrivs utifrån 
läromedel leder det till att eleverna får fel uppfattning av vad matematik egentligen är, samtidigt 
som det upplevs enformigt. Även om antalet timmar ökar för ämnet matematik, visar 
fortfarande resultaten för enkla problem och skriftliga räknemetoder i de nationella proven för 
årskurs 3 på lägst nivå i förhållande till resterande delprov (Skolverket, 2015; Skolverket, 2016; 
Skolverket, 2017b; Skolverket, 2018b). Det har visat sig om elever får möjlighet till 
kontinuerligt arbete med problemlösning kommer de också få möjlighet att utveckla 
problemlösningsförmågan (Sidenvall, 2015:xi). Dessutom poängterar Lester (1996:88) att de 
problemlösningsuppgifter elever stöter på, bör befinna sig på en nivå med en svårighetsgrad 
som leder till att elevers problemlösningsförmåga utvecklas. Vidare presenterar en 
internationell forskning att det leder till en positiv inverkan om elever dessutom får resonera 
kring sina tillvägagångssätt gällande problemlösning i matematik (Arends, Winnaar & 
Mosimege, 2017:8). Utifrån det här anser vi det är relevant att analysera ett urval av läromedel 
för att urskilja i vilken utsträckning läromedlet möjliggör utveckling av elevers 
problemlösnings- och resonemangsförmåga. 
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1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna läromedelsanalys är att analysera och beskriva i vilken utsträckning olika 
läromedel i matematik för årskurs 2 och 3 behandlar problemlösningsuppgifter, samt analysera 
i vilken utsträckning elevers problemlösnings- och resonemangsförmåga kan användas i 
förhållande till de problemlösningsuppgifter som framgår i läromedlen samt 
lärarhandledningarna. 
 
Följande forskningsfrågor som ämnas besvaras är: 

• I vilken utsträckning behandlar läromedlen och lärarhandledningarna problemlösning i 
respektive årskurs? 

• På vilket sätt kan de problemlösningsuppgifter som förekommer i läromedlen 
kategoriseras? 

• I vilken utsträckning skapar läromedel och lärarhandledningar förutsättningar för elever 
att använda resonemang?  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel kommer en redogörelse för den forskning som anses vara mest relevant för 
denna läromedelsanalys. Vidare presenteras den tidigare forskningen tillsammans med övrig 
litteratur för att framföra en övergripande syn av den bakgrund denna läromedelsanalys utgår 
ifrån samt klargöra centrala begrepp. Kapitlet är uppdelat i fyra avsnitt, läromedel, 
problemlösning, förmågor samt matematiska diskussioner och resonemang. Inledningsvis 
kommer läromedlets roll och användning framföras, därefter belyses problemlösning i 
undervisning samt problemlösning i läromedel. I tredje avsnittet redogörs det för 
problemlösnings- och resonemangsförmågan och i fjärde avsnittet berörs de matematiska 
diskussionerna och resonemangen. Avslutningsvis ges en kort summering av bakgrund och 
tidigare forskning. 
 

2.1 Läromedel 
Det finns ingen tydlig definition av begreppet läromedel eftersom det definieras på många olika 
vis. Sandström (2015) framför att inom läromedel ryms idag mer olika former av 
representationer än en lärobok, som exempelvis film, spel, digitala spel och laborativt material. 
Begreppet anses därför vara en resurs för lärande. Även om Sandström hävdar att det inte finns 
en tydlig definition, delar inte Bremler en likartad uppfattning gällande det här. Bremler 
(2003:15–17) redogör nämligen för att läromedel kan upplevas på flera olika vis. Det kan 
upplevas som en minnesbank för kunskap på ett övergripande plan, det kan även ses som en 
pedagogisk text men den behöver inte vara begränsad till en tryckt text (Bremler, 2003:15–17). 
Däremot menar Nationalencyklopedin (n.d.) att begreppet handlar om pedagogiska hjälpmedel 
och resurser som är framställt för lärande. Traditionellt sett är det främst läroböcker, läseböcker 
och övningsböcker. I denna läromedelsanalys kommer läromedel betraktas som en lärobok 
elever använder sig av i undervisningen, som vidare benämns för läromedel. 
 
2.1.1 Granskningens utformning genom tiderna 
Läromedel har varit och är ett redskap i undervisningen samt en länk mellan lärare, elever och 
den sökta kunskapen. Läromedel har en lång tradition som sträcker sig tillbaka över 100 år och 
utgjorde det viktigaste verktyget och utan läromedel skulle undervisningen inte fungera (Juhlin 
Svensson, 2000:21). De första granskningarna på läromedel genomfördes av staten redan på 
1930-talet (Juhlin Svensson, 2000:16). Syftet med den statliga granskningen var att 
åstadkomma en likvärdig undervisning inom alla Sveriges skolor. Dessa tidigare former av 
granskning upphörde efter 1991. Granskningen av läromedel i Sverige skulle då ingå i det nya 
Skolverkets arbetsuppgifter (Juhlin Svensson, 2000:18,19). I en artikel från Skolvärlden belyser 
Stridsman (2014) att den senaste granskningen av läromedel genomfördes 2006 och 2010 av 
Skolverket och Skolinspektionen. 
 
Utbudet av läromedel har ökat markant de senaste åren, men de som idag ska ansvara för 
granskningen är lärarna (Stridsman, 2014). Det som blir problematiskt gällande att ansvaret 
ligger hos lärarna, är att 8 av 10 lärare inte hinner med att analysera och välja ut läromedel 
(Stridsman, 2014). En likartad uppfattning har Calderon (2015a) som även han framför att 
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kvalitetssäkringen ligger hos lärarna. Dock ser själva urvalet av material olika ut på olika 
skolor, där det stundtals är den enskilda läraren som tar ett beslut medan det emellanåt kan vara 
ett helt arbetslag. Likt mycket annat i skolans värld påverkas tillgångarna av ekonomin. Desto 
mer pengar en skola har, desto enklare är det att förhålla sig till det senaste alternativt bästa 
läromedlet. Det här är något som även Calderon (2015a) poängterar, eftersom han framför att 
skolans ekonomi är en viktig faktor i valet av läromedel. Å ena sidan finns det fler orsaker som 
kan påverka val av läromedel, å andra sidan är det oftast ekonomin som har den slutgiltiga 
påverkan. 
 
Det har visat sig att lärarna i grundskolans tidigare år är de som har det allra värst när det 
kommer till att finna tid för att granska läromedel (Stridsman, 2014). Samtidigt framgår det i 
Stridsmans artikel, att är det brist på läromedel måste lärarna lägga sina resurser på att hitta 
material för att ha möjlighet att bedriva undervisning. Därför påtalar Stridsman att granskningen 
av läromedel ska ske av Skolverket, det för att lärarna ska få tillgång till de läromedel som är 
kopplade till kursplanens innehåll. Calderon (2015b) påpekar nämligen att lärarna ska vara 
medvetna om att de läromedel som förekommer inte nödvändigtvis är kopplade till alla delar i 
kursplanen för matematik, även om läromedelsförlagen hävdar att det är på det viset. Även 
Johansson (2006:26) poängterar att det ofta förekommer läromedel som inte är framtagna 
utifrån kursplanens innehåll och det medför att elever inte når upp till kunskapskraven i 
matematik, om undervisningen enbart bedrivs utifrån läromedel. Det här var något Johansson 
(2006:2) kom fram till i sin studie där syftet var att studera läromedlets inflytande i 
matematikundervisningen. Däremot hävdar Stridsman (2014) att många lärare idag använder 
ett kompletterande material till matematikundervisningen, men för att eleverna ska få en tydlig 
struktur i sitt lärande krävs ett grundläromedel som bas. 
 
2.1.2 Läromedel som verktyg 
Det finns flera olika sätt att använda läromedel på och det kan upplevas på olika vis beroende 
på vem som är mottagare eller vem som undervisar utifrån läromedlet. Det kan i somliga fall 
upplevas som att läromedel styr undervisningen, men det kan också upplevas som en stöttning. 
En studie som framför att läromedel är ett viktigt verktyg lärare kan använda sig av i 
undervisningen, är Lepiks, Grevholms och Viholainens studie (2015:148). Samtidigt framför 
forskarna att läromedel är en resurs för eleverna, men där läraren får använda sig av annat 
material för att komplettera innehållet i läromedlet (Lepik et al., 2015:148). Dessutom belyser 
forskarna att det finns två sätt en lärare kan använda läromedlet på. Det första sättet är att läraren 
kan bygga en hel lärandeprocess som är baserad på elevens individuella arbete med läromedlet. 
Det andra sättet är att läraren kan använda läromedlet som en källa till övningar och läxuppgifter 
(Lepik et al., 2015:132,133). 
 
Till skillnad från Lepiks et al. (2015) studie framför Calderon (2015b) att läromedel är enormt 
styrande i matematikundervisningen samt att genomgångarna oftast utgår från läromedlet. Det 
finns en nackdel med det som Calderon belyser, vilket är att undervisningen kan bli enformig 
samt att genomgångarna kan riskera bestå av ett innehåll som är irrelevant. Calderon påtalar 
även att sådana genomgångar kräver att alla elever befinner sig på samma ställe i matematik-
boken för att det ska vara lika gynnsamt för alla. Det här anses omöjligt, eftersom varje enskild 
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elev innehar olika kunskaper och förmågor vilket påverkar hur snabbt de tar sig fram i 
matematikboken (Calderon, 2015b). Även Brändström (2005:2) belyser att matematikböckerna 
är en central del i den matematiska undervisningen. Hon påtalar att lärare anser att elever håller 
sig mer fokuserade om de använder sig av ett läromedel i matematik, vilket resulterar i att det 
förhindrar kaos. 
 
Lärare har alldeles för stor tillit till användning av matematikböcker i undervisningen vilket kan 
leda till svårigheter (Johansson, 2006:26). I en studie av Neuman, Hemmi, Ryye och Wiberg 
(2014:215) framgår det att flera lärare upplevde svårigheter med att erbjuda eleverna 
matematikkunskaper på olika sätt. Neuman et al. betonar verktygens roll i att stödja lärare i sin 
undervisning. Forskarna belyser verktygen som lärarhandledningar och läroböcker, vilket kan 
ge stöd på flera olika sätt men även vägleda och begränsa (Neuman et al., 2014:217). Det 
framgår i den svenska debatten att läromedel har en negativ roll och det är oftast läromedlet 
som får skulden när matematikresultaten sjunker hos svenska elever. Utifrån det anser Neuman 
et al. (2014:215) att det är viktigt att ge en mer nyanserad bild av läromedel, det här genom att 
visa vilket stöd men även begränsningar lärare får av materialet. 
 
En annan viktig aspekt som påverkade undervisningen utifrån ett negativt perspektiv enligt 
Neuman et al. (2014:222,223), är närmare bestämt tiden eleverna arbetade individuellt i sina 
läromedel. Det visade sig att lärarna i undersökningen lät eleverna arbeta individuellt i större 
utsträckning och denna undervisning menar forskarna har kritiserats av Skolinspektionen 2009. 
De menar att undervisningen som bygger på individuellt arbete inte ger tillräckliga möjligheter 
för att elever ska utveckla sina matematiska förmågor som problemlösnings-, resonemangs- 
och kommunikationsförmågan (Neuman et al., 2014:222, 223). Det negativa som däremot 
framgick ifrån Johanssons (2006:11) studie var att eleverna inte fick möjlighet att påverka 
undervisningen om den vanligtvis bedrevs utifrån matematikböcker. Däremot framfördes det 
några positiva aspekter gällande matematikbokens roll i undervisningen, som att det 
underlättade det dagliga arbetet men också att det var ett stöd för de lärare som kände sig osäkra 
i undervisningen gällande ämnet matematik (Johansson, 2006:29). 
 

2.2 Problemlösning 
I skolan används begreppet problemlösning på en mängd olika sätt, vilket gör att det kan vara 
svårt att se begreppets fullständiga definition (Mouwitz, 2007:61). Mouwitz diskuterar i en 
artikel i tidningen Nämnaren begreppet problemlösning och valt att se begreppet som en 
motsats till rutinuppgifterna. En problemlösningsuppgift är en uppgift där det inte är tillräckligt 
att använda sig av standardmetoder för att lösa uppgiften. En problemlösningsuppgift är med 
andra ord en uppgift där det krävs att lösaren ställer sig frågan ”Vad ska jag göra när jag inte 
vet vad jag ska göra?” (Mouwitz, 2007, s.61). En liknande definition har Taflin (2007:11) som 
beskriver problemlösning som ett centralt begrepp inom matematik samt att den problem-
lösningsuppgift som ska lösas kräver en särskild ansträngning av lösaren. 
 
Ett problem kan tolkas på olika sätt och Grevholm (1991:150) beskriver det som antingen gör 
vi det till ett problem, alternativt upplever vi något som ett problem. Grevholm exemplifierar 
det med “att problematisera verkligheten är första steget på vägen till kunskap” (Grevholm, 
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1991, s.150). Med det menar Grevholm (1991:150,151) att vilken uppgift som helst kan 
upplevas som ett problem beroende på mottagaren. För en elev som inte lärt sig räkna kan 
exempelvis 22+12 upplevas som ett problem, men när eleven utvecklat sina räknekunskaper 
upplevs samma uppgift som en rutinuppgift. Grevholm belyser att ett matematiskt problem är 
när eleven är i behov av att använda sina matematiska kunskaper för att lösa problemlösnings-
uppgiften. Samtidigt menar Ahlberg (1995:14) att barn löser problem redan i tidig ålder men 
att det finns en skillnad i elevers förmåga att lösa matematiska problem i vardagen i jämförelse 
med att lösa textuppgifterna i skolan. 
 
Ett problem kan bara klassificeras som ett problem om det uppfyller tre villkor enligt Hagland, 
Hedrén och Taflin (2005:27). Hagland et al. belyser nämligen att en uppgift kan delas in i tre 
olika karaktärer. Den första karaktären är rutinuppgifter, dessa uppgifter leder inte till några 
svårigheter för eleven som löser uppgiften eftersom det är ren färdighetsträning. Den andra 
karaktären är textuppgifter, där en uppgift är skriven som en text med matematiska symboler. 
Den tredje karaktären är problem, en sådan uppgift klassificeras enbart som ett problem om den 
uppfyller de tre följande villkoren: problemet ska vara värt att lösa, det behövs en ansträngning 
för att komma fram till en lösning samt att lösaren inte har en given procedur för att lösa 
uppgiften (Hagland et al., 2005:27). 
 
2.2.1 Problemlösning i undervisning 
Syftet med problemlösning är att aktivera och stimulera elevers förmåga att tänka kreativt och 
självständigt. Det här är något Hagland et al. (2005:7,8,13) poängterar men belyser även att 
problemlösning kan ge elever motivation för att utvidga sina kunskaper i matematik. Vid arbete 
med problemlösningsuppgifter kan elevers lust öka vilket resulterar i att de motiveras till att 
lära sig mer (Hagland et al., 2005:13). För de elever som däremot har svårigheter i matematik, 
kan det bli problematiskt att vara kreativ om uppgiften är på en för hög nivå. Därför blir de 
eleverna istället tilldelade uppgifter som klassificeras som rutinuppgifter. Sidenvall (2015:1) 
styrker det här eftersom han framför att fokus enbart kommer ligga på rutinuppgifter för de 
elever som upplever svårigheter. Dessa rutinuppgifter kan ge elever motivation men framförallt 
får de möjlighet att tänka självständigt eftersom uppgifterna är av enklare karaktär. 
 
En studie visar att om eleverna får möjlighet att lära sig kommer de att lära sig, det innebär att 
om eleverna inte får undervisning kring exempelvis problemlösningsförmågan kommer de 
heller inte ha möjlighet att utveckla den förmågan (Sidenvall, 2015:xi). Däremot beror det helt 
på läraren om eleverna utvecklar sina matematiska förmågor. Det har framkommit att det finns 
andra orsaker än läromedlets innehåll som har en inverkan på vad eleverna lär sig och om de 
utvecklar problemlösningsförmågan (Sidenvall, 2015:45). Sidenvall framför att en av orsakerna 
som kan påverka lärmiljön är valet av uppgift samt hur läraren väljer att arbeta med dessa. 
Vidare framför Lester (1996:87) att elever som får en kontinuerlig och systematisk 
undervisning i problemlösning där de får möjlighet att lösa flera olika problem, kommer det 
resultera i att elevers problemlösningsförmåga förbättras. Dessutom belyser han att läraren 
måste visa ett intresse för området och genom handling visa betydelsen för problemlösning i 
matematik (Lester, 1996:87). 
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Det framgår att om elever får diskutera tillvägagångssätten gällande problemlösningsuppgifter 
kommer de fördjupa sina tidigare kunskaper (Hagland et al., 2005:18). En internationell 
forskningsstudie visar att om eleverna får beskriva och förklara sina tillvägagångssätt för 
varandra kommer det ha en positiv inverkan på deras matematiska prestation (Arends et al., 
2017:7). Om eleverna får möjlighet att diskutera sina tillvägagångssätt har det dessutom visat 
sig vara mer betydelsefullt om det sker i helklass än i små grupper (Arends et al., 2017:7). 
Samtidigt framför Sidenvall (2015:9) att om eleverna får möjlighet att föra ett matematiskt 
resonemang kommer eleverna träna på sin problemlösningsförmåga. Genom att eleverna får 
diskutera och resonera kring tillvägagångssätten kommer eleverna dessutom utveckla en 
matematisk förståelse (Sidenvall, 2015:12). 
 
2.2.2 Problemlösning i läromedel 
Placeringen och svårighetsgraden har betydelse för hur problemlösningsuppgifter uppfattas i 
ett läromedel. Placeringen av uppgifterna indikerar nämligen om ett läromedel förespråkar att 
elever ska lära sig matematik för eller genom matematisk problemlösning (Brehmer, Ryve, & 
Van Steenbrugge, 2015:585). Är problemlösningsuppgifterna placerade i slutet av varje kapitel 
redogör Brehmer et al. för att läromedlet gynnar elevers problemlösningsförmåga, eftersom de 
genom kapitlets gång tillskansat sig verktygen. Lärandet sker för matematisk problemlösning 
eftersom elever får verktygen innan det är dags att lösa problemlösningsuppgifterna. Hade 
däremot problemlösningsuppgifterna varit placerade i början hade elever lärt sig matematik 
genom matematisk problemlösning (Brehmer et al., 2015:585). I studien Brehmer et al. 
(2015:577) genomförde var syftet att undersöka om uppgifterna i läromedlen verkligen var 
problemlösningsuppgifter, hur dessa var placerade samt vilken svårighetsgrad uppgifterna 
hade. Brehmer et al. framför att problemlösning är en viktig förmåga som tas upp i den svenska 
Läroplanen och att problemlösningsförmågan är viktig för elever att utveckla. Däremot är det 
proceduren det fokuseras mest på i läromedlen och inte problemlösning (Brehmer et al., 
2015:577,578). Dessutom poängterar Brändström (2005:11) att problemlösningsuppgifterna 
som förekommer i läromedel ibland framförs med en given metod. 
 
För att få syn på vilka problemlösningsuppgifter som förekommer samt dess svårighetsgrad, är 
det särskilt viktigt att genomföra granskningar av läromedel i Sverige (Brehmer et al., 
2015:557,578). Det Brändström (2005:11) poängterar är att det oftare förekommer problem-
lösningsuppgifter i läromedel där elever inte kan knyta an till sina tidigare vardagliga 
erfarenheter. Det medför att problemlösning i sin tur blir problematiskt för elever, vilket leder 
till att de inte har tillvägagångssätten att lösa uppgiften. På det viset Brändström påstår om hur 
problemlösningsuppgifter uppdagar sig i läromedel, får elever heller ingen möjlighet att 
utveckla sin problemlösningsförmåga. 
 
Resultatet i Brehmers et al. (2015:586,589) studie visade att, av 5722 uppgifter definierades 
312 stycken som problemlösningsuppgifter och dessa problemlösningsuppgifter kunde delas in 
i tre olika nivåer av svårighetsgrad. Resultatet visade även att 84,62 % av problemlösnings-
uppgifterna var placerade i slutet av ett kapitel, medan resterande uppgifter var placerade 
antingen i början eller i mitten. Med utgångspunkt i den genomförda undersökningen kunde 
forskarna dra slutsatsen att innehållet i läromedel inte uppfyller kraven för matematisk 
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problemlösning, vilka presenteras i de nationella styrdokumenten (Brehmer et al., 2015:589). 
Däremot menar Brehmer et al. att en möjlig konsekvens av denna slutsats är att elever kommer 
ha en liten möjlighet att kunna utveckla problemlösningsförmågan. Det beror på att läromedel 
används som det viktigaste verktyget för lärares planering samt för elevers lärande i 
klassrummet. Trots det är det läraren som har det största ansvaret för att ge eleverna möjlighet 
att utveckla problemlösningsförmågan (Brehmer et al, 2015:589). 
 

2.3 Förmågor 
För att kunna arbeta med matematik är det viktigt att besitta matematiska förmågor, i det här 
fallet är de matematiska förmågorna olika verktyg (Sidenvall, 2015:9). Juter (2014:1) belyser 
att det finns sju olika förmågor: problemlösnings-, resonemangs-, modellerings-, begrepps-, 
procedur-, kommunikations- och relevansförmågan. De matematiska förmågorna som finns går 
in i varandra och det medför att elever utvecklar flera förmågor samtidigt (Sidenvall, 2015:9). 
På ett liknande sätt belyser även Juter (2014:1) att förmågorna inte står var och en för sig, utan 
de överlappar varandra och det är enbart i det pedagogiska syftet förmågorna står för sig själva. 
Utifrån Juter (2014:2) har det visat sig att resonemanget är en viktig del av problemlösning. De 
förmågor som kommer beröras i denna läromedelsanalys är problemlösnings- och 
resonemangsförmågan, vilka utgör den teoretiska utgångspunkten i denna läromedelsanalys. 
Som tidigare nämnts har resonemanget en inverkan på utvecklingen av problemlösnings-
förmågan, vilket gett upphov till val av förmågor.   
 
2.3.1 Problemlösningsförmågan 
I kursplanen för matematik beskrivs problemlösningsförmågan som ”formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 
2018a, s.55). Problemlösningsförmågan kan delas upp i tre aspekter som kan tolkas ur 
kursplanen för matematik. Aspekterna är följande formulera matematiska problem, lösa 
matematiska problem samt värdera valda strategier och metoder. 
 
När elever löser problem tränar de problemlösningsförmågan. Skolverket (n.d.) framför att när 
elever får analysera och tolka ett problem med valda strategier och metoder kommer 
problemlösningsförmågan tränas. För att det här ska vara möjligt bör problemlösningsuppgiften 
befinna sig på en högre nivå, det vill säga att problemet bör vara en öppen problem-
lösningsuppgift som inte har ett givet svar. Sidenvall (2015:9) redogör för när elever tränar sin 
problemlösningsförmåga kommer de dessutom träna sin resonemangs- och begreppsförmåga. 
I kunskapskraven för matematik i årskurs 3 framgår det att eleven ska kunna lösa problem 
genom att använda sig av valda strategier samt kunna beskriva sitt tillvägagångssätt 
(Skolverket, 2018a:59). Elever bör besitta olika tillvägagångssätt för att möjliggöra lösningar 
av problem. Elever behöver även ha förmågan att använda sig av ett kritiskt tänkande i flera 
avseenden vilket även Skolverket (2018a:12) framför. Skolverket (2018a:19) belyser även att 
elever redan i förskoleklass ska ges förutsättningar att kunna utveckla sin förmåga att lösa 
problem genom att använda matematiska begrepp och resonemang. 
 
Elever är redan i tidig ålder bra problemlösare och förmågan att lösa problem utvecklas under 
en längre period, eftersom förmågan begär mer än bara direkta tillämpningar av 
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matematikkunskaper (Lester:1996:85). Genom en studie genomförd av Passmore (2007:48) 
framgår det att det tar lång tid för elever att befästa kunskapen att lösa ett problem. Det här var 
något Passmore (2007:50) kom fram till i sin studie där han studerade om matematikern Polyas 
steg inom problemlösning var användbara än idag, vilket de visade sig vara. Däremot framför 
Lester (1996:91) att det är upp till läraren om eleverna ska bli skickliga problemlösare. Lester 
(1996:85) förklarar att problemlösningsförmågan är en förmåga som är beroende av fem 
faktorer, kunskapande och användning, kontroll, uppfattningar av matematik, affekter samt 
sociokulturella sammanhang. 
 
I den första faktorn, kunskapande och användning, är det fokus på den enskilde individens 
prestationer i matematik, hur elever organiserar, representerar och slutligen använder sin 
kunskap. Elever som är engagerade i problemlösning och använder sig av begrepp, kommer de 
matematiska begreppen vara under utveckling. Det resulterar i att elever behöver anpassa 
begreppen efter situationen för att kunna lösa problemet (Lester, 1996:85). 
 
Den andra faktorn, kontroll, tar upp om ordning och fördelning av elevers egna resurser för att 
hantera en matematisk situation. Det berör hur elever planerar och styr sitt tänkande kring 
problemlösningsuppgifter. Lester belyser två aspekter, kontroll och styrning av kunskapande, 
som är betydelsefulla när det kommer till problemlösning. Det framgår att om kontrollen inte 
finns kan det ge en negativ inverkan på problemlösningen (Lester, 1996:86). 
 
Den tredje faktorn, uppfattningar av matematik, handlar om elevers uppfattningar om 
problemlösning samt om deras egna förmåga och begränsningar. Lester (1996:86) belyser 
begreppet ‘belief systems’ som är ett begrepp Schoenfeld tagit fram. Schoenfeld (1985:45) 
beskriver ‘belief systems’ som ett perspektiv elever närmar sig en matematisk uppgift på. Att 
tro på matematiken kan avgöra hur elever ska närma sig ett problem, vilka tekniker som ska 
användas och vilka som ska undvikas. Den bygger på vilka resurser, heuristik och kontroll 
fungerar (Schoenfeld, 1985:45). 
 
Den fjärde faktorn, affekter, inkluderar både känslor och attityder samt sambandet mellan 
attityder och prestationer i matematik. Det har visat sig att somliga attityder har påverkat elevers 
prestationer, som exempelvis motivation, intresse, förmågan att ta risker och att inte ge upp. 
Det handlar om en persons kapacitet i matematik kommer påverkas av en mängd affektiva 
faktorer (Lester, 1996:86). 
 
Den femte faktorn, sociokulturellt sammanhang, belyser att elever för med sig sin egen 
matematik till skolan, en matematik de själva har utvecklat i sin egen sociokulturella 
omgivning. Den interaktion som finns mellan elever formar matematikundervisningen och de 
sociokulturella förutsättningar som bygger upp en individs verklighet, har en betydelsefull roll 
för individens framgång i matematiken (Lester, 1996:87). 
 
2.3.2 Resonemangsförmågan 
Genom att elever får föra matematiska resonemang kommer de utveckla resonemangsförmågan 
(Skolverket, 2017a:9,10). I kursplanen för matematik beskrivs resonemangsförmågan som 
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”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2018a, s.55). Likt problemlösnings-
förmågan kan även denna förmåga delas upp i olika aspekter som kan tolkas ur kursplanen för 
matematik. Den första aspekten är föra matematiska resonemang och den andra aspekten är 
följa matematiska resonemang. Skolverket (2017a:9,10) framför att föra ett matematiskt 
resonemang innebär att kommunicera om matematiska idéer och tankegångar. Matematiska 
resonemang kan genomföras både skriftligt och muntligt. Skolverket belyser vikten av att låta 
elever utveckla förmågan att kommunicera matematik eftersom det är först då som matematiken 
kan utvecklas till ett funktionellt verktyg. Samtidigt är det viktigt att elever lär sig lyssna och 
ta del av andras beskrivningar, förklaringar och argument (Skolverket, 2017a:9,10). 
 
Ytterligare en betydelsefull aspekt Skolverket (2017a:10) framför är att elever ska kunna växla 
mellan olika uttrycksformer. Genom att elever får kommunicera med olika uttrycksformer 
kommer de utveckla begreppsförståelsen men även förmågan att analysera och dra slutsatser. 
Dessutom uppmanar Skolverket (2017a:10) att får elever möjlighet att föra matematiska 
resonemang, kan de resonera fram olika tillvägagångssätt med hjälp av både informella och 
formella matematiska argument. När elever kommer upp i årskurserna framgår det i 
kommentarmaterialet för matematik att ”det krävs att eleven visar ökat djup i sina resonemang 
om tillvägagångssätt och resultatens rimlighet” (Skolverket, 2017a, s.29). 
 
Det framförs att matematisk problemlösning är en del av det matematiska resonemanget 
(Sidenvall, 2015:2). I en studie genomförd av Sidenvall (2015:2) undersökte han på vilket sätt 
läromedlet gav elever möjlighet att resonera matematiskt. Sidenvall (2015:4) framför om elever 
får diskutera hur de ska ta sig an en problemlösningsuppgift får eleverna möjlighet att lära sig 
resonera matematiskt. Resultatet från Sidenvalls (2014:32) studie visar att eleverna använde sig 
av kreativa matematiska resonemang i mindre utsträckning när de löste läroboksuppgifter. Det 
resulterade i att när läroboken användes flitigt i undervisningen, hade den en inverkan på vilka 
möjligheter eleverna hade att lära sig något. Av resultatet kunde Sidenvall dra slutsatsen att det 
uppstår ett hinder mellan det eleverna arbetar med i läroboken och de förmågor som ska 
utvecklas. Juter (2014:2) belyser att resonemangsförmågan är en förmåga där elever tar hjälp 
av begrepp och procedurer för att föra ett matematiskt argument i en problemlösningssituation. 
Samtidigt poängterar Juter (2014:2) att resonemang kan föras på olika sätt, som exempelvis 
genom förklaring och bevisning. 
 

2.4 Matematiska diskussioner och resonemang 
Får elever möjlighet att arbeta med matematik som en matematiker, exempelvis formulera 
problem, utforska samt diskutera idéerna och tillvägagångssätten med varandra, leder det till 
ett produktivt arbetssätt vilket i sin tur gör matematiken rolig och intressant (Boaler, 2011:35). 
Vidare framför Boaler (2011:121) att elever skulle nå en djupare förståelse men även få en mer 
verklighetsförankrad bild av hur matematiken egentligen är om de får möjlighet att diskutera 
matematiken med varandra. Även Ahlberg (1995:34) konstaterar att elever bör ges utrymme att 
diskutera men också reflektera för att utveckla en ökad matematisk förståelse. Ahlberg 
(1995:34) konstaterar att ett sätt kan vara att knyta uppgifterna till elevers vardag för att på ett 
enklare sätt skapa reflektion och diskussion. Dock finns det ett hinder med det här enligt 
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Ahlberg (1995:34) eftersom det matematiska innehållet kan bli svårt att synliggöra eftersom 
kopplingen till elevers vardag kan bli för stark. 
 
Lester (1996:89) poängterar att det är framgångsrikt om lärare låter elever arbeta i grupper med 
problemlösningsuppgifter. Samtidigt framför Ahlberg (1995:88,89) att om lärare låter elever 
lösa problem tillsammans genererar det i eget ansvar för sitt arbete, vilket i sin tur kan leda till 
mer engagemang och ökad motivation. Genom att elever får arbeta i grupp får de dessutom 
möjlighet att redogöra för sina tankar men också ta del av klasskompisars tankar och idéer. 
Genom ett sådant arbetssätt får läraren möjlighet att lyssna på elevernas diskussioner och 
tankar, men även agera som stöttning för de elever som är i behov av det (Ahlberg, 1995:88,89). 
Hagland et al. (2005:18) poängterar att när eleven befinner sig i den närmaste utvecklingszonen 
och inte kan lösa en uppgift, är det viktigt att eleven får lite stöd av en kunnigare person. Det 
här för att eleven ska få möjlighet att vilja erövra ny kunskap. 
 

2.5 Sammanfattning av bakgrund och tidigare forskning 
Sammanfattningsvis framgår det att läromedel är något som vanligtvis används idag och går 
långt tillbaka i tiden. Läromedlet är ett användbart verktyg men används det på fel sätt riskerar 
undervisningen att upplevas enformig. Problemet är att många lärare har stor tillit till läromedlet 
vilket resulterar i att elever inte får med sig den matematiska kunskap som krävs, eftersom 
problemlösningsuppgifterna som förekommer i läromedel visat sig vara rutinuppgifter. Ett 
verktyg som kan vägleda och ge stöd i undervisningen är att läraren bland annat använder sig 
av lärarhandledningen där det kan förekomma tips, råd och ytterligare uppgifter. Det framgår 
även att olika läromedlen skiljer sig åt avsevärt och det läromedelsförlagen påstår, stämmer inte 
alltid överens med verkligheten. Det påverkas givetvis av att lärare idag inte hinner med att 
granska de läromedel som finns och använder sig istället av det som erbjuds på respektive skola. 
Det lärare borde göra är att ta tillvara på elevers tidigare erfarenheter och bygga vidare på dessa, 
särskilt när de arbetar med problemlösning. Genom att arbeta med problemlösning men även 
diskutera tillvägagångssätten, har det visat sig öka elevers motivation eftersom de får möjlighet 
att vara kreativa.  
 
Genom den information som framkommit under detta avsnitt anser vi det är betydelsefullt att 
uppmärksamma olika läromedels innehåll för att synliggöra hur väl problemlösnings- och 
resonemangsförmågan berörs. Den teoretiska utgångspunkten i denna läromedelsanalys blir 
därmed problemlösning och resonemang. Dels på grund av att problemlösnings- och 
resonemangsförmågan är de förmågor vi analyserar och dels för de är genomgående genom 
hela arbetet. I följande avsnitt kommer den analytiska utgångspunkten presenteras, vilken varit 
verktyget för att kategorisera problemlösningsuppgifterna.  
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3. Analytisk utgångspunkt 
Den analytiska utgångspunkten i denna läromedelsanalys grundar sig i Charles och Lesters 
definitioner av de fyra kategoriseringarna av problem som presenteras i Ahlberg (1992:11,12). 
Den analytiska utgångspunkten valdes eftersom den gav goda förutsättningar under analysens 
gång då den möjliggjorde kategorisering av problemlösningsuppgifterna. I följande kapitel 
presenteras Charles och Lesters problemkategoriseringar vilka är följande, enkla översättnings-
problem, komplexa översättningsproblem, processproblem samt tillämpningsproblem. 
 

3.1 Charles och Lesters problemkategoriseringar  
Problemlösningsuppgifter förekommer av olika slag och för att ha möjlighet att besvara den 
andra forskningsfrågan är det relevant att framföra Charles och Lesters definitioner av de 
fyra problemkategoriseringar som presenteras i Ahlberg (1992:11,12). Genom att redogöra för 
de fyra kategoriseringarna, möjliggör det kategorisering av de olika problemlösnings-
uppgifterna som förekommer i de läromedel som valts att analyseras. Det kommer därmed 
medföra ett tydligare resultat på hur många uppgifter det finns av varje kategorisering. 
 
Första kategoriseringen är Enkla översättningsproblem, vilket Ahlberg (1992:11) förklarar är 
den vanligaste förekommande uppgiften i matematikböcker. Det är när ett matematiskt uttryck 
översätts och blir en textuppgift. Ahlberg framför att det är ett problem som innefattar ett steg, 
det vill säga att det enbart krävs ett steg för att lösa en problemlösningsuppgift. Taflin (2007:15) 
poängterar dock att enkla översättningsproblem inte får klassificeras som en problemlösnings-
uppgift, eftersom hon hävdar att det krävs en ansträngning samt att det på förhand inte ska 
finnas ett givet tillvägagångssätt vid lösning av en problemlösningsuppgift. Ett exempel på ett 
enkelt översättningsproblem kan se ut på följande vis: Lisa har 3 klubbor. Kalle har 8 klubbor. 
Hur många klubbor har Lisa och Kalle tillsammans? 
 
Andra kategoriseringen är Komplexa översättningsproblem. Dessa problemlösningsuppgifter 
benämns som flerstegsproblem, det vill säga att det krävs två steg eller flera för att lösa 
uppgiften (Ahlberg, 1992:11). Det räcker inte att eleven översätter orden utan eleven måste 
göra ytterligare beräkningar för att lösa problemlösningsuppgiften. Här nedan ges ett exempel 
på ett komplext översättningsproblem: Kalle ska bjuda sina klasskompisar på chokladbollar. 
Tillsammans är de 24 elever i klassen. I varje paket finns det 6 stycken chokladbollar. Hur 
många paket behöver Kalle köpa för att alla ska få två chokladbollar var? 
 
Tredje kategoriseringen är Processproblem, vilket Lester (1996:88) framför är en 
problemlösningsuppgift som inte enbart kan lösas genom beräkningar utan det krävs flera 
strategier för att komma fram till ett svar. Dessutom poängterar Lester att kärnan i 
undervisningen ska bygga på processproblem. Ahlberg (1992:11) belyser däremot process-
problem som att eleven inte kan lösa problemlösningsuppgiften på ett givet sätt utan det krävs 
att eleven gissar, kontrollerar eller till exempel ritar för att lösa problemlösningsuppgiften. Ett 
exempel på ett processproblem är följande: På en lekplats finns det trehjulingar och 
skateboards. Totalt finns det 9 trehjulingar och skateboards och tillsammans har de 31 hjul. Hur 
många trehjulingar och skateboards är det på lekplatsen? 
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Fjärde kategoriseringen är Tillämpningsproblem och definieras som realistiska problem. 
Problemlösningsuppgifter av dessa slag innehåller en stor del av matematik men kopplas till 
händelser från vardagliga erfarenheter (Ahlberg, 1992:12). Ett exempel på ett tillämpnings-
problem kan se ut på följande vis: Hur många skrivböcker använder årskurserna 1 till 3 varje 
månad? 
 
De uppgifter som inte kommer kunna kategoriseras in efter Charles och Lesters 
problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992), kommer kategoriseras som övriga problemlösnings-
uppgifter. Denna kategorisering skapades eftersom alla problemlösningsuppgifter inte kunde 
kategoriseras efter Charles och Lesters problemkategoriseringar. Exempel på övriga 
problemlösningsuppgifter är följande: 

• Uppgifter där eleven ska formulera ett eget problem för att sedan själva eller låta en 
klasskompis lösa det. 

• Uppgifter som behandlar sannolikhet, rimlighet eller uppskattning. 
• Uppgifter där symmetrilinjer ska ritas ut. 
• Uppgifter där eleven ska skriva räknehändelser. 
• Uppgifter där eleven ska skriva ledtrådar till egna tal. 

 
Fortsättningsvis kommer enkla översättningsproblem att benämnas som enkla problem, 
komplexa översättningsproblem benämnas som komplext problem och övriga problem-
lösningsuppgifter som övriga problem. Däremot benämns processproblem och tillämpnings-
problem efter Charles och Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992).  
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4. Metod 
I följande kapitel presenteras den metod som valts att användas för denna läromedelsanalys och 
vidare beskrivs urvalets genomförande. Därefter ges en kort presentation av de läromedel som 
valts studeras. Efter det redogörs det för den analysmetod som använts i denna läromedelanalys 
samt en beskrivning av de analytiska frågorna som skrivits fram för att underlätta besvarandet 
av de tre forskningsfrågorna. Slutligen framförs de etiska principerna samt en kort presentation 
av reliabilitetens och validitetens betydelse. 
 

4.1 Val av metod 
Utifrån syftet skrevs tre forskningsfrågor fram, dessa forskningsfrågor har senare utgjort valet 
av metod. Med hjälp av vald metod där förbestämda kategorier använts samt skapandet av de 
analytiska frågorna har möjliggjort besvarandet av de tre forskningsfrågorna. Den metod som 
använts till denna läromedelsanalys är en kvantitativ innehållsanalys, eftersom syftet var att 
analysera olika läromedel och lärarhandledningar för att uppmärksamma om eleverna gavs 
förutsättningar att använda problemlösnings- och resonemangsförmågan. Att denna studie 
klassificeras som en kvantitativ studie är på grund av att det på förhand har utgåtts ifrån 
förbestämda kategorier när de olika materialen har analyserats. Det har medfört att analysen 
har skrivits fram på ett beskrivande och förklarande vis. Det här framför Eriksson Barajas, 
Forsberg och Wengström (2013:49) är nödvändigt när en kvantitativ analys genomförs. Vid 
genomförandet av en innehållsanalys är ett av det viktigaste stegen kodningen av det som 
analyseras, för att ha möjlighet att skapa olika teman (Bryman, 2011:291). Kodningen har 
genomförts med hjälp av de analytiska frågorna som presenteras i analysmetoden, dessa har 
varit grunden för att kategorisera de olika problemlösningsuppgifterna för att nå fram till ett 
resultat. Ytterligare en anledning till att denna läromedelsanalys kan klassificeras som en 
kvantitativ innehållsanalys, är eftersom läromedel och lärarhandledningar klassificeras som 
tryckta texter. Det innebär att dess innehåll har kvantifierats på ett systematiskt sätt utifrån 
kategorier, vilket Bryman (2011:281) framför är en kvantitativ innehållsanalys. 
 
Den kvantitativa metoden i denna studie är deduktiv eftersom analysen har genomförts på ett 
systematiskt sätt men även att resultatet har skrivits fram utifrån konsekvent tänkande och 
slutsatser baserat på ren teori. Den teori som är grunden i denna läromedelsanalys är Charles 
och Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992). Det innehåll som förekommer i 
läromedlen och lärarhandledningar kan inte påverkas eftersom materialet som analyseras är ett 
tryckt material. Det går heller inte att påverka betydelsen av Charles och Lesters problem-
kategoriseringar, eftersom det är en teori Charles och Lester själva grundat. Den information 
som framkommit genom att genomföra denna läromedelsanalys har specificerats på ett 
systematiskt och genomförbart sätt där det hela tiden funnits en relation mellan analys och teori. 
Det är något både Bryman (2011:26,647) och Svensson (2015:218) förespråkar gäller för en 
deduktiv analysmetod. 
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4.2 Urval 
Det första steget i urvalsprocessen var att söka på läromedelsföretag på Google, där igenom 
kom hemsidan läromedelsföretagen (http://laromedelsforetagen.se/) upp bland sökträffarna. 
Den hemsidan resulterade i 18 stycken olika läromedelsförlag varav nio av dem hade läromedel 
i matematik för grundskolans tidigare år. Det andra steget blev att kontakta de nio 
läromedelsförlagen via mejl för att ta reda på om de var intresserade av att sponsra med 
läromedel för årskurs 2 och 3 till denna läromedelsanalys. Alla svarade och det var fyra 
läromedelsförlag som hade möjlighet att bidra med läromedel. Dessa förlag var 
Bonnierförlagen Lära, Majema, Sanoma Utbildning och Studentlitteratur. I och med att 
tillgången till material blev tillräcklig för att genomföra analysen, fanns det inte behov av att 
tillfråga fler läromedelsförlag. Dels för att genomförandet skulle ske på tio veckor och dels för 
att vi ansåg att det skulle uppnås en mättnad. Den totala tillgången från de tillfrågade 
läromedelsförlagen var elva läromedel och tre lärarhandledningar (Tabell 1). 
 
Tabell 1. Tabell över samtliga läromedel. 

Läromedelsförlag Bonnierförlagen Lära Majema Sanoma Utbildning Studentlitteratur 

Årskurs 2 Kluris A & Geometri 
A 

Mitt i Prick 
Matematik 2B  

Mera Favorit 
Matematik 2A & 

2B 

Årskurs 3 Kluris B & Geometri 
B 

Mitt i Prick 
Matematik 3A 

Koll på Matematik 
3B 

Mera Favorit 
Matematik 3A & 

3B 
Handledning  2B & 3A 

lärarhandledning  2B 
lärarhandledning 

 
Det tredje och sista steget i urvalsprocessen var när sju av elva läromedel valdes ut samt de tre 
lärarhandledningarna (Tabell 2). Anledningen till att fyra läromedel valdes bort beror på att två 
behandlade enbart geometri och därav valdes Kluris Geometri A och Kluris Geometri B bort. 
Det berodde dels på att få geometriuppgifter kunde klassificeras som problemlösnings-
uppgifter och dels på att geometri inte var i fokus. De två andra, Mera Favorit Matematik 2A 
och Mera Favorit Matematik 3A, valdes bort utifrån ett bekvämlighetsurval. Vilket innebar att 
ett medvetet val genomfördes för att uppnå en större spridning av läromedelsförlag. Tillgången 
till lärarhandledningar var inte lika stor eftersom det var endast tre lärarhandledningar som 
tilldelades till läromedelsanalysen. Även om tillgången till lärarhandledningarna berörde tre 
läromedel, valdes de ändå att analyseras för att uppmärksamma om det fanns tillgång till 
ytterligare uppgifter. De uppgifter som valdes att analyseras var uppgifter som förekom utöver 
läromedlen och berörde problemlösnings- och resonemangsförmågan. 
 
Tabell 2. Tabell över utvalda läromedel. 

Läromedelsförlag Bonnierförlagen Lära Majema Sanoma Utbildning Studentlitteratur 

Årskurs 2 Kluris A Mitt i Prick 
Matematik 2B  Mera Favorit 

Matematik 2B 

Årskurs 3 Kluris B Mitt i Prick 
Matematik 3A 

Koll på Matematik 
3B 

Mera Favorit 
Matematik 3B 

Handledning  2B & 3A 
lärarhandledning  2B 

lärarhandledning 
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De läromedel som Bonnierförlagen Lära bidrog med var Kluris A och Kluris B. Från Majema 
delgavs två läromedel med tillhörande lärarhandledningar, Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt 
i Prick Matematik 3A. Förlaget Sanoma Utbildning bidrog med läromedlet Koll på Matematik 
3B och Studentlitteratur bidrog med Mera Favorit Matematik 2B med tillhörande lärar-
handledning samt Mera Favorit Matematik 3B. 
 

4.3 Beskrivning av läromedel 
I följande avsnitt kommer en kort beskrivning ges av de läromedel som ingår i denna 
läromedelsanalys. Informationen kring de olika läromedlen är hämtad från respektive förlags 
hemsida och lärarhandledning, däremot framgick det inte tillräcklig information från 
Bonnierförlagen Läras hemsida och istället har informationen delgetts via mejlkontakt. Nedan 
används begreppen som förlagen använder sig av vid benämning av läromedel, det förekommer 
begrepp som exempelvis lärobok och elevbok. 
 
4.3.1 Kluris 
Kluris (Iren Jakobsen, 2018a; Iren Jakobsen, 2018b) är ett översatt material från Norge, där 
originaltiteln är Grublis. Kluris är utgivet av Bonnierförlagen Lära. Kluris finns i två upplagor 
där Kluris A riktar in sig på årskurserna 2 och 3 medan Kluris B inriktar sig på årskurserna 3 
och 4. Innehållet är både kopplat till syfte och centralt innehåll i matematik för årskurserna 1–
3 i Läroplanen. Målet med respektive material är att elever ska få möjlighet att arbeta med 
matematik på ett utmanande och spännande sätt. Problemlösningsuppgifterna är därför 
framtagna utifrån ett fantasifullt och vardagsnära perspektiv. Materialet är uppbyggt på det viset 
att elever arbetar med olika räknesätt samtidigt och tränar förmågan att lösa öppna som slutna 
problemlösningsuppgifter. Materialet utmanar elever att samarbeta, beräkna och använda 
matematik aktivt på olika sätt genom problemlösningsuppgifterna. Genom problemlösnings-
uppgifterna får elever tidigt resonera och upptäcka att det finns flera olika tillvägagångssätt för 
att nå fram till ett svar på varje uppgift. Förlaget ger tillåtelse för kopiering av alla sidor. 
 
Kluris A och Kluris B är uppbyggda på samma sätt. Det första uppslaget som finns i boken 
heter Lärarhandledning, där det framgår tips och idéer om hur läraren kan arbeta med 
problemlösningsuppgifterna. Det framgår även att elever ska arbeta i par eller i grupp vid 
samtliga uppgifter. Därefter finns ett nytt uppslag som heter Problemlösning i praktiken och 
Kontrollstation. På Problemlösning i praktiken förekommer ett bildstöd i fyra steg hur elever 
ska arbeta med en problemlösningsuppgift, där nummer ett är att Se till att du har förstått 
problemet, nummer två är Gör upp en plan för hur du ska gå tillväga, nummer tre är Genomför 
din plan och nummer fyra är Blicka tillbaka. Vad kan eller måste du tänka på till nästa gång. 
På sidan Kontrollstationen finns det en översikt med 192 rutor med var sitt nummer där läraren 
eller eleven kan kryssa för vilka uppgifter den har arbetat med. Därefter kommer 
problemlösningsuppgifterna och dessa är placerade med tre uppgifter på varje sida. I läromedlet 
finns det inte någon plats för elever att lösa uppgifterna men förlaget har ett räknehäfte där 
elever kan samla sina lösningar. 
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4.3.2 Mitt i Prick Matematik 
Mitt i Prick Matematik (Rinne, 2017a; Rinne, 2017b) är ett basläromedel som är utformat enligt 
Läroplanen. Läromedlet har sitt ursprung från Finland och har översatts av svenska författare. 
Läromedlet finns för årskurserna F–3. För elever i förskoleklass finns det ett läromedel medan 
för årskurserna 1–3 finns det en grundbok där elever kan se lärandemål. Det finns även ett 
kopieringsunderlag med färdighetsträning och fördjupning i två olika nivåer som är kopplat till 
varje lektion. Det finns en lärarhandledning (Rinne, Sintonen, & Uus-Leponiemi, 2017; Rinne, 
Salonen, Sintonen, & Uus-Leponiemi 2018) som ger förslag på aktiviteter för en varierad 
undervisning samt facit, läxuppgifter och tester för kopiering. Utöver det finns en lärarwebb 
där läraren har tillgång till illustrerande genomgångar för lektionerna samt olika matematik-
verktyg. Mitt i Prick Matematik är utgivet av förlaget Majema. 
 
Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i Prick Matematik 3A består av fem huvudkapitel vardera 
och varje huvudkapitel har ett fokusområde med flera små avsnitt som berör det området. Ett 
avsnitt består av tre sidor med grundläggande övningar. På de två första sidorna berörs det 
aktuella matematiska innehållet medan det på tredje sidan förekommer en fördjupning för 
ytterligare kunskaper alternativt repetitionsuppgifter. Därefter kommer ett uppslag med fokus 
på matematiska begrepp, problemlösning och kommunikation, i denna del finns det utrymme 
för elevens egna tankar och lösningar. Kapitlet avslutas med Testa dina kunskaper där eleven 
får visa sina kunskaper om området samt göra en självvärdering över varje delområde. Efter 
dessa sidor finns det en Kluring-sida och till sist ett spel för utmaning och repetition. 
 
4.3.3 Koll på Matematik 
Koll på Matematik (Almström & Tengvall, 2017) är ett läromedel som är utarbetat efter 
Läroplanen där elever arbetar mot kunskapskraven i matematik för årskurs 3. Läromedlet lägger 
fokus på de matematiska förmågorna; problemlösnings-, begrepps-, metod-, kommunikations- 
och resonemangsförmågan. Läromedlet finns för årskurserna 1–6 och i varje årskurs ges det ut 
två böcker, en A bok och en B bok, det ges även ut en bok i förskoleklass. Utöver lärobok och 
lärarhandledning finns även en läxbok som följer innehållet i elevboken, det finns även en 
digital värld som kallas Bingel där eleven har möjlighet för ytterligare träning. I 
lärarhandledningen framgår det tydligt hur läraren förväntas arbeta med varje kapitel och 
uppgift, det förekommer även ytterligare övningar och problemlösningsuppgifter. Läromedlet 
ges ut av förlaget Sanoma Utbildning. 
 
Koll på Matematik 3B består av fyra kapitel samt ett kapitel som kallas repstegen där eleven 
har möjlighet att repetera stora delar av det centrala innehållet som presenteras i Läroplanen för 
matematik. I slutet av läroboken finns Stora begreppskollen där eleven har möjlighet att visa 
sin förståelse för begrepp som förekommit i de tidigare kapitlen. Varje kapitel inleds med en 
startsida som presenterar kapitlets innehåll, sedan kommer grundsidor för gemensamt och 
enskilt arbete där de rosa sidorna innebär introduktion. Därefter kommer ett uppslag där eleven 
får träna problemlösning. Till kapitlet tillhör också mixsidor med olika matematiska aktiviteter 
samt Koll-på-sidor vilket sammanfattar kapitlet och ger elever möjlighet att arbeta med 
självbedömning. Varje kapitel avslutas med gula och gröna sidor där eleven ges möjlighet att 
arbeta vidare utifrån sin förståelse i självbedömningen. 
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4.3.4 Mera Favorit Matematik 
Mera Favorit Matematik (Asikainen, Haapaniemi, Mörsky, Tikkanen, & Voima, 2018; 
Asikainen, Nyrhinen, Vehmas, & Rokka, 2018) är ett basläromedel i matematik som har sitt 
ursprung från Finland. Det är den andra upplagan och innehållet är anpassat till Läroplanen med 
digital kompetens. Mera Favorit Matematik har samma lektionsinnehåll som Favorit 
Matematik men utmaningarna ökar i svårighetsgrad. Det finns en lärarhandledning (Asikainen, 
2013) till båda dessa upplagor där läraren kan gå igenom lektionens innehåll gemensamt med 
klassen för att sedan låta elever arbeta på sin nivå. Mera Favorit Matematik finns för 
årskurserna F–7 och för årskurserna 1–3 ges läromedlet ut i två böcker, en A bok och en B bok. 
Utöver elevens bok finns det ett digitalt läromedel som är kopplat till momenten i statistik och 
geometri samt programmering i visuell programmeringsmiljö. Läromedlet ges ut av 
Studentlitteratur. 
 
Mera Favorit Matematik 2B och Mera Favorit Matematik 3B består av fem kapitel vardera 
och varje kapitel har ett fokusområde. Varje kapitel innehåller ett visst antal lektioner där det 
står utskrivet från Läroplanen vilket mål de arbetar med samt vilken förmåga. Varje lektion 
innehåller grunduppgifter, därefter finns det en ÖVA-sida och en PRÖVA-sida där eleven får 
möjlighet att lösa ytterligare uppgifter inom samma lektion. Till varje kapitel finns även 
Favoritsidor där eleven genom lek och spel får arbeta med det som tagits upp i kapitlet. Varje 
kapitel avslutas med ytterligare en ÖVA-sida, en PRÖVA-sida och en sida med Vad har jag lärt 
mig?. På sidan Vad har jag lärt mig? ska eleven göra uppgifterna och fylla i ett trafikljus för 
varje genomförd uppgift samt ett trafikljus på hela kapitlet. Till sist kommer Sallys hinderbana 
där eleven får lösa fem olika uppgifter från kapitlet på ett annorlunda sätt. 
 

4.4 Analysmetod 
Vid genomförandet av analysen användes de 
analytiska frågorna samt avsnitt 3.1 Charles och 
Lesters problemkategoriseringar. Det första steget 
var att skapa ett analysprotokoll (Figur 1), där de 
analytiska frågorna samt forskningsfrågorna skrevs 
in. Analysprotokollet utformades för att skapa en 
tydlig överblick över studiens genomförande. Det 
andra steget var att analysera varje läromedel och 
till hjälp användes de två första analytiska frågorna. 
Vid analysen studerades ett läromedel i taget där 
antal uppgifter först räknades. För att skapa 
tillförlitlighet räknades uppgifterna i läromedlen av 
oss båda, varje sida för sig där antalet skrevs ner för 
att sedan räkna samman alla summor på varje sida. 
Det här genomfördes tre gånger, en gång var samt 
en gång tillsammans för att verkligen kontrollera att 
det stämde. Därefter räknades alla problem-
lösningsuppgifter och det utfördes på liknande sätt 
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som när de totala antalet uppgifter räknades, det vill säga att problemlösningsuppgifterna 
räknades tre gånger.  
 
Det tredje steget i analysen var att kategorisera problemlösningsuppgifterna utifrån Charles och 
Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992). Vid det här steget användes den fjärde 
analytiska frågan samt avsnitt 3.1 Charles och Lesters problemkategoriseringar. Analysen av 
varje enskild problemlösningsuppgift genomfördes tillsammans två gånger för att sedan placera 
dem utifrån Charles och Lesters problemkategoriseringar, alternativt om de hamnade under 
övriga problem. Det fjärde steget i analysen var när antalet gånger elever fick möjlighet att 
diskutera sina tillvägagångssätt i läromedlet. Till hjälp användes den femte analytiska frågan 
och det genomfördes på det sättet att alla tillfällen räknades av oss båda samt en gång 
tillsammans, det här för att säkra resultatet.  
 
Det femte och sista steget i analysen var när de tre lärarhandledningarna skulle analyseras och 
till det här användes de analytiska frågorna 3 och 6. Först räknades hur många extra 
problemlösningsuppgifter som förekom. Antalet problemlösningsuppgifter räknades först en 
gång var och sedan ytterligare en gång tillsammans. Därefter studerades det om det framgick 
om elever fick möjlighet att diskutera eller reflektera över sina tillvägagångsätt. Det här 
genomfördes på samma sätt som när problemlösningsuppgifterna räknades. 
 
Vidare följer en beskrivning av hur de analytiska frågorna har använts genom studien. För att 
svara på första forskningsfrågan har de analytiska frågorna nummer 1–3 använts. För att svara 
på andra forskningsfrågan har enbart den fjärde analytiska frågan använts. För att svara på tredje 
forskningsfrågan har analysfråga 5 och 6 använts. 
 
1. Hur många uppgifter innehåller läromedlet? 
För att ta reda på antalet uppgifter i läromedlet var det viktigt att först bestämma vad som 
klassificerades som en uppgift. I några av läromedlen var inte uppgifterna numrerade medan i 
andra läromedel var uppgifterna numrerade med exempelvis 1, 2, 3 och även 1a, 1b, 2a, 2b. I 
figur 2 visas exempel på hur det kan se ut i olika läromedel. Inom 1a finns det flera uppgifter 
vilket medför att alla uppgifter oavsett numrering ska räknas var och en för sig.  

 

 
Figur 2. Figur över exempel på hur uppgifter presenteras i 
läromedel. 
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2. Hur många problemlösningsuppgifter finns det i förhållande till alla uppgifter som 
framställs? 
Denna fråga besvarades genom att alla uppgifter som ansågs vara textuppgifter eller 
problemlösningsuppgifter räknades. Textuppgifterna räknades eftersom de eventuellt kunde 
kategoriseras i någon av Charles och Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992) som 
presenteras i avsnitt 3.1 Charles och Lesters problemkategoriseringar. 
 
3. Hur många problemlösningsuppgifter förekommer i lärarhandledningen? 
Denna fråga besvarades genom att räkna antalet problemlösningsuppgifter som förekom i 
respektive lärarhandledning. 
 
4. Hur många av problemlösningsuppgifterna representeras i de olika problem-
kategoriseringarna? 
Vid denna fråga analyserades problemlösningsuppgifterna var och en för sig och allt eftersom 
de bedömdes placerades antalet in i analysprotokollet (Bilaga A) under berörd kategori. När 
denna analys genomfördes var avsnitt 3.1 Charles och Lesters problemkategoriseringar till 
hjälp för att genomföra en korrekt kategorisering. 
 
5. Vid hur många tillfällen blir elever uppmanade att redogöra för sina tillvägagångssätt 
för varandra i läromedlet? 
För att kunna besvara denna fråga räknades antal tillfällen i läromedlet där det framgick att 
eleven skulle redogöra för sina tillvägagångssätt. 
 
6. I vilken utsträckning framgår det i lärarhandledningen att elever ska diskutera och 
reflektera tillvägagångssätten? 
Denna fråga besvarades genom att studera lärarhandledningen för att se hur ofta det beskrevs 
att elever skulle diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt. 
 

4.5 Etiska principer 
När det genomförs en forskning i Sverige finns det skyldigheter att förhålla sig till. Dessa 
skyldigheter är de etiska principerna, vilka finns till för att skydda de respondenter som 
forskningen involverar (Bryman, 2011:131,132). Det här gäller för alla studier oavsett storlek, 
vilket gör att denna läromedelsanalys måste ta hänsyn till de etiska principer som finns. För 
denna läromedelsanalys finns det inga direkta etiska principer att förhålla sig till, eftersom den 
inte involverar några respondenter utan enbart grundar sig på olika läromedel. Däremot måste 
de läromedel som granskas, presenteras på ett respektfullt och rättvist sätt. Vetenskapsrådet 
(2002:4–11) framför att det som framställs i studier ska vara sanning samt att metoder och 
resultat ska redovisas öppet. Denna läromedelsanalys har inget syfte att rikta kritik mot de olika 
läromedelsförlagen eller redovisa vilket läromedel som är mest respektive minst fördelaktigt, 
utan det kommer endast analyseras utifrån de analytiska frågorna som i sin tur besvarar 
forskningsfrågorna.  
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4.6 Validitet och reliabilitet 
Vid genomförandet av en läromedelsanalys som denna, vilket räknas som en kvantitativ 
forskningsansats, ska begreppen validitet och reliabilitet användas för att beskriva 
tillförlitligheten och giltigheten. Reliabiliteten används för att bedöma tillförlitligheten i 
resultatet, medan vi genom validiteten tar reda på om en studie verkligen mäter det som avsetts 
att mätas (Eriksson Barajas et al., 2013:103,105). För att uppnå en hög reliabilitet krävs det att 
vem som helst ska kunna genomföra samma analys och komma fram till samma resultat vilket 
är i likhet med det Bryman (2011:49) och Larsen (2009:42) framför. Det här kommer vidare att 
diskuteras i metoddiskussionen där resultatet ställs i relation till vald metod. 
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5. Resultat och analys 
I det här kapitlet presenteras läromedelsanalysens resultat och analys som är genomförd för att 
kunna besvara forskningsfrågorna. Kapitlets resultat och analys presenteras i tre delar utifrån 
forskningsfrågorna. I den första delen redogörs det för i vilken utsträckning de olika läromedel 
och lärarhandledningar behandlar problemlösning i respektive årskurs. I den andra delen 
redogörs det för på vilket sätt problemlösningsuppgifterna har kategoriserats, det här redovisas 
läromedel för läromedel. I den tredje delen redogörs det för om det fanns underlag i läromedlen 
respektive lärarhandledningarna att använda sig av resonemang. Avslutningsvis framförs en 
sammanfattning av resultatet. 
 

5.1 I vilken utsträckning behandlar läromedlen och 
lärarhandledningarna problemlösning i respektive årskurs? 
En del av syftet var att analysera och beskriva i vilken utsträckning läromedel i matematik för 
årskurs 2 och 3 behandlar problemlösningsuppgifter. För att ta reda på det inkluderades först 
alla uppgifter i läromedlet, därefter alla problemlösningsuppgifter. Något att observera är att 
det totala antalet problem i figur 3 inte är kategoriserade i Charles och Lesters problem-
kategoriseringar (Ahlberg, 1992). 
 

 
Figur. 3 Antal uppgifter och antal problemlösningsuppgifter. 

 
Från figur 3 går det att utläsa antalet uppgifter i varje läromedel samt antalet problemlösnings-
uppgifter. Utgår vi enbart från de läromedel som berör olika sorters matematiska uppgifter 
skiljer sig antalet uppgifter avsevärt. Mellan Mitt i Prick Matematik 2B och Mera Favorit 
Matematik 2B är det en skillnad på 745 stycken, det vill säga skillnaden mellan de läromedel 
som har minst respektive flest antal uppgifter. Anledningen till att Kluris A och Kluris B inte 
räknas in bland den totala skillnaden är eftersom de läromedlet inte klassificeras som ett 
fullständigt läromedel som berör alla matematiska områden. Ändå skiljer sig inte antalet 
problemlösningsuppgifter i förhållande till totala antalet uppgifter avsevärt, eftersom 
läromedlen håller en nivå på 6–8 % när det kommer till antalet problemlösningsuppgifter. 
Däremot förhåller sig inte Koll på Matematik 3B inom denna ram, eftersom det läromedlet 

192 192

1585 1651

2168 2330 2210

192 192 121 151 73 146 184

KLURIS A KLURIS B MITT I PRICK 
2B

MITT I PRICK 
3A

KOLL PÅ 
MATEMATIK 

3B

MERA 
FAVORIT 2B

MERA 
FAVORIT 3B

Antal uppgifter och antal problem

1. Totala antalet uppgifter 2. Totala antalet problem



 - 24 - 
 

 

innehåller 3 % problemlösningsuppgifter. Utifrån Kluris A och Kluris B som enligt 
Bonnierförlaget Lära enbart är framtaget med ett innehåll som berör problemlösning, innefattar 
det 100 % problemlösningsuppgifter. 
 
Sammanfattningsvis går det att utläsa att samtliga läromedel befinner sig på en nivå mellan 6–
8 % när det kommer till problemlösningsuppgifter trots att det är en skillnad på 745 stycken av 
det totala antalet uppgifter. Det läromedel som sticker ut är Koll på Matematik 3B som har 3 % 
problemlösningsuppgifter medan Kluris A och Kluris B består av 100 %. 
 
5.1.1 Lärarhandledning 
Utifrån analysen av de tre lärarhandledningarna (Figur 4) förekom det extra problemlösnings-
uppgifter som läraren kunde genomföra tillsammans med eleverna. Bland antalet problem-
lösningsuppgifter som förekom i de olika lärarhandledningarna varierade antalet. 
 

 
Figur. 4 Antal problemlösningsuppgifter i de tre olika lärarhandledningarna. 

 
Den lärarhandledning där de förekom flest problemlösningsuppgifter var Mera Favorit 
Matematik 2B. Där presenterades 201 problemlösningsuppgifter med olika svårighetsgrad 
(Figur 4). Det framgår till exempel att eleverna ges möjlighet att utveckla problemlösnings-
förmågan under varje lektionstillfälle, samt att det förekommer tips på hur eleverna kan arbeta 
med problemlösning. I lärarhandledningen för Mitt i Prick Matematik 2B förekom det 98 
problemlösningsuppgifter utöver de som fanns i läromedlet, medan det i lärarhandledningen för 
Mitt i Prick Matematik 3A förekom det 83 problemlösningsuppgifter utöver de som fanns i 
läromedlet. I lärarhandledningen för både Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i Prick Matematik 
3A framgick det två till tre problemlösningsuppgifter per kapitel som kunde komplettera 
lektionen. De uppslag som förekom i läromedlet med problemlösningsuppgifter, förekom även 
i lärarhandledningen. Det som framgick på uppslagen i lärarhandledningen var syftet med 
undervisningen, hur läraren kunde inleda lektionen, tips på vad eleverna kunde göra samt 
förslag på avslutning och uppföljning. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att det förekommer tillfällen i lärarhandledningarna som 
ger eleven möjlighet till ytterligare problemlösningsuppgifter utöver de som förekommer i 
läromedlen. Det som däremot är anmärkningsvärt är att det framgick två till tre problem-
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lösningsuppgifter per kapitel i Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i Prick Matematik 3A. Det 
medför att eleverna får tillgång till ytterligare problemlösningsuppgifter vid arbete med varje 
kapitel, vilket medför ett kontinuerligt arbetssätt. 
 

5.2 På vilket sätt kan de problemlösningsuppgifter som förekommer i 
läromedlen kategoriseras? 
Denna forskningsfråga berör samma del av syftet som den första forskningsfrågan, vilket är att 
analysera och beskriva i vilken utsträckning läromedel i matematik för årskurs 2 och 3 
behandlar problemlösningsuppgifter. Resultatet av kategoriseringarna för de olika problem-
lösningsuppgifterna redovisas läromedel för läromedel. De kapitel som förekommer i 
läromedlet presenteras var och en för sig med anledning av att uppnå en tydligare struktur. 
Däremot presenteras inte Mera Favorit Matematik på liknande vis, eftersom de uppgifter som 
framkom inte bestod av samma omfång. Även läromedlet Kluris A och Kluris B redovisas på 
ett annorlunda vis eftersom det inte är ett läromedel som består av kapitel. 
 
5.2.1 Kluris 
Det första läromedlet som analyserades var Kluris A och Kluris B. I både Kluris A och Kluris 
B förekommer det en kort variant av lärarhandledning på de första sidorna. Där presenteras 
olika förslag till hur läraren kan genomföra sin undervisning för att underlätta elevernas 
arbetsgång. Det ges förslag på ledande frågor som läraren kan ställa under tiden eleverna löser 
uppgifterna. 
 

 
Figur 5. Problemkategorier i Kluris A och Kluris B. 

 
Utifrån figur 5 går det att utläsa hur problemlösningsuppgifterna blev kategoriserade. När 
uppgifterna analyserades närmare förekom det flest komplexa- och tillämpningsproblem i båda 
läromedlen. I Kluris A kategoriserades majoriteten av de 192 problemlösningsuppgifterna som 
tillämpningsproblem. Medan det var 63 stycken som kategoriserades som komplexa problem. 
Däremot var majoriteten av de 192 problemlösningsuppgifterna komplexa problem i Kluris B. 
Det förekom nämligen 104 komplexa problem medan det förekom 78 tillämpningsproblem. De 
problemlösningsuppgifter som kategoriserades som enkla- och processproblem befann sig på 
liknande nivåer i båda läromedlen. Däremot hade Kluris A fler övriga problem än Kluris B 
(Figur 5). 
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5.2.2 Mitt i Prick Matematik 
Det andra läromedlet som analyserades var Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i Prick 
Matematik 3A. Dessa innehöll båda fem kapitel vardera. Kapitlen var utformade efter samma 
upplägg men innehöll olika antal uppgifter och problemlösningsuppgifter. I nästan alla kapitel 
förekom det ett eller två uppslag som hette problemlösning. Dessa uppslag var placerade på 
olika ställen i varje kapitel och problemlösningsuppgifterna som befann sig på dessa sidor 
kategoriserades olika. I figur 6 går det att utläsa hur problemlösningsuppgifterna var 
kategoriserade i Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i Prick Matematik 3A. 
 

 
Figur 6. Problemkategorier i Mitt i Prick Matematik 2B och Mitt i 
Prick Matematik 3A. 

 
I det första kapitlet i Mitt i Prick Matematik 2B fanns det 33 problemlösningsuppgifter varav 
sex problemlösningsuppgifter förekom på uppslaget. De 33 problemlösningsuppgifterna kunde 
kategoriseras som enkla-, komplexa- samt övriga problem. Majoriteten var enkla problem 
eftersom det förekom tre komplexa problem och tio övriga problem. På uppslaget förekom sex 
av de tio övriga problemen. Fem av dessa handlade om sannolikhet och den sista var att eleven 
skulle visa och berätta för en klasskompis. Det här uppslaget var placerat i början av kapitlet 
men först efter sex sidor. 
 
I det andra kapitlet förekom det 29 problemlösningsuppgifter och av dessa var majoriteten enkla 
problem, eftersom det bara fanns två komplexa problem och fem övriga problem. I det här 
kapitlet förekom det ett uppslag som hette problemlösning, uppslaget bestod av två problem-
lösningsuppgifter som kategoriserades som övriga problem eftersom det redan fanns en angiven 
metod i form av en tabell där eleven skulle prova sig fram. Uppslaget var placerat i början av 
kapitlet, redan på första sidan. 
 
I det tredje kapitlet fanns det 16 problemlösningsuppgifter och av dessa kategoriserades fyra 
problemlösningsuppgifter som komplexa problem medan de övriga kategoriserades som enkla 
problem. I det här kapitlet förekom det inget uppslag som hette problemlösning. 
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I det fjärde kapitlet förekom det 41 problemlösningsuppgifter där majoriteten var enkla 
problem. Utöver de enkla problemen förekom det ett processproblem, åtta komplexa problem 
och tre övriga problem. I det här kapitlet förekom det två uppslag som hette problemlösning. 
På det första uppslaget som var placerat i mitten av kapitlet fanns det två problemlösnings-
uppgifter som kategoriserades som övriga problem. Den ena uppgiften var av den karaktär där 
eleven skulle rita och skriva vilka regler som gällde och vid den andra uppgiften skulle eleven 
göra en liknande uppgift och låta en klasskompis lösa den. På det andra uppslaget som var 
placerat i slutet av kapitlet, allra sist, förekom det sju uppgifter. Sex av dessa kategoriserades 
som komplexa problem och den sista som ett övrigt problem, eftersom det var en uppgift av 
den karaktär där eleven skulle visa och berätta för en klasskompis. 
 
I det femte kapitlet som bestod av sex sidor fanns det två problemlösningsuppgifter, dessa 
kategoriserades som enkla problem. Det förekom inget uppslag med problemlösning i det här 
kapitlet. 
 
I det första kapitlet i Mitt i Prick Matematik 3A förekom det 49 problemlösningsuppgifter samt 
ett uppslag som hette problemlösning. De 49 problemlösningsuppgifterna var kategoriserade 
som enkla-, komplexa-, process- och övriga problem. Majoriteten vilket motsvarade 66 % av 
dessa 49 var enkla problem. På uppslaget som befann sig närmare slutet av kapitlet fanns det 
sju uppgifter varav fyra av dessa kategoriserades som processproblem, de andra tre problem-
lösningsuppgifterna på den sidan kategoriserades som ett enkelt problem och två övriga 
problem. De två övriga problemen var att eleven skulle visa och berätta för en klasskompis 
samt att eleven skulle skriva en liknande uppgift som en klasskompis skulle lösa. 
 
I det andra kapitlet förekom det 57 problemlösningsuppgifter där majoriteten var komplexa 
problem. Av de 57 problemlösningsuppgifterna kategoriserades tio som enkla problem, sju som 
processproblem och två som övriga problem. I det här kapitlet förekom det två uppslag som 
hette problemlösning, det ena uppslaget var placerat i början av kapitlet medan det andra 
uppslaget var placerat mer mot slutet. På de två uppslagen fanns det totalt tio uppgifter varav 
sju av dessa var processproblem. Det förekom även två komplexa problem och ett övrigt 
problem. Det övriga problemet var av den karaktär där eleven skulle visa och berätta för en 
klasskompis. 
 
I det tredje kapitlet fanns det 29 problemlösningsuppgifter där majoriteten var enkla problem, 
men det förekom även komplexa- och övriga problem. De uppgifter som räknades in under 
övriga problem var när eleven skulle läsa av en tabell och skriva in namnet som passade efter 
en beskrivning. I det här kapitlet förekom det ett uppslag som hette problemlösning och var 
placerat i mitten av kapitlet. På uppslaget förekom det sju uppgifter, tre av dessa kategoriserades 
som komplexa problem medan de andra fyra kategoriserades som enkla problem. 
 
I det fjärde kapitlet förekom det inget uppslag som hette problemlösning och det totala antalet 
problemlösningsuppgifter var 15 stycken. Dessa kategoriserades som enkla-, process- och 
övriga problem. De som kategoriserades som övriga problem var bland annat av den karaktären 
som förekom i kapitel tre, där eleven skulle läsa av en tabell och skriva i namnet som passade 
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efter en beskrivning. De andra problemlösningsuppgifterna som räknades in under övriga 
problem var där eleven skulle ringa in svaret som anses vara rimligt samt att eleven skulle visa 
och berätta för en klasskompis. 
 
I det femte kapitlet fanns det en problemlösningsuppgift och kapitlet handlade om 
programmering och bestod av sex sidor. Den problemlösningsuppgiften som förekom 
kategoriserades som ett komplext problem. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att inom varje kapitel kategoriserades majoriteten av de 
problemlösningsuppgifter som förekom i Mitt i Prick Matematik 2B som enkla problem. 
Resultatet utifrån Mitt i Prick Matematik 3A är detsamma förutom att det andra kapitlet 
framhävs annorlunda eftersom det innehöll flest komplexa problem. Utifrån båda läromedlen 
kategoriserades 70 % av problemlösningsuppgifterna som enkla problem.  
 
5.2.3 Koll på Matematik 
Det tredje läromedlet som analyserades var Koll på Matematik 3B. Det här läromedlet var det 
som inte höll en liknande nivå på antalet problemlösningsuppgifter i förhållande till det totala 
antalet uppgifter. I Koll på Matematik 3B förekom det totalt 2168 uppgifter varav 73 kunde 
kategoriseras som problem. Dessa 73 problemlösningsuppgifter delades upp i olika kategorier 
som går att utläsa i figur 7. Koll på Matematik 3B var uppbyggd på det viset att det fanns fyra 
kapitel och ett repetitions kapitel. De fyra kapitlen var utformade på samma sätt och i slutet på 
varje kapitel förekom det ett uppslag som hette problemlösning. På uppslaget fanns det även 
möjlighet att genomföra en kamratbedömning i form av två stjärnor och en önskan. Det 
framgick även på uppslaget att eleven skulle visa sin lösning genom att använda sig av 
tillvägagångssätten rita, pröva, tabell eller mönster. 
 

 
Figur 7. Problemkategorier i Koll på Matematik 3B. 

 
I det första kapitlet fanns det sex problemlösningsuppgifter, dessa kategoriserades som enkla-, 
komplexa-, process- och övriga problem. På uppslaget med problemlösning förekom det ett 
processproblem och ett övrigt problem. Det övriga problemet var av den karaktär där eleven 
skulle formulera ett liknande problem. 
 
I det andra kapitlet förekom det 16 problemlösningsuppgifter där majoriteten kategoriserades 
som enkla problem. Det var enbart på uppslaget som det förekom ett processproblem och ett 
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övrigt problem. Det övriga problemet kategoriserades som ett övrigt problem eftersom eleven 
skulle formulera ett liknande problem. 
 
I det tredje kapitlet förekom det fem problemlösningsuppgifter. Utöver uppslaget med 
problemlösning fanns det tre enkla problem. På uppslaget med problemlösning förekom det två 
uppgifter av kategorin process- och övriga problem. Det övriga problemet kategoriserades som 
övrigt eftersom eleven skulle formulera ett liknande problem. 
 
I det fjärde kapitlet fanns det 13 problemlösningsuppgifter, dessa kategoriserades som fyra 
enkla problem, sex komplexa problem, ett processproblem samt ett övrigt problem. 
Processproblemet och det övriga problemet befann sig på uppslaget som hette problemlösning 
och det övriga problemet var av den karaktär där eleven skulle formulera ett liknande problem. 
 
I repetitions kapitlet förekom det totalt 33 problemlösningsuppgifter och dessa kategoriserades 
som elva enkla problem, 14 komplexa problem samt åtta processproblem. I kapitlet fanns det 
ett avsnitt som hette problemlösning, ett avsnitt på två uppslag med totalt åtta problemlösnings-
uppgifter. På det första uppslaget förekom det tre processproblem samt ett komplext problem. 
På det andra uppslaget fanns det tre komplexa problem samt ett processproblem. Uppslaget var 
placerat i slutet av kapitlet. De andra problemlösningsuppgifterna var placerade på olika ställen 
i kapitlet. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att trots få problemlösningsuppgifter där flest 
kategoriserades som enkla- och komplexa problem, förekom alla problemlösningsuppgifter i 
slutet av varje kapitel. Det resulterar i att eleverna tagit del av de verktyg som behövs genom 
kapitlets gång innan de ska lösa problemlösningsuppgifterna som förekommer på sista sidan.  
 
5.2.4 Mera Favorit Matematik 
Det fjärde läromedlet som analyserades var Mera Favorit Matematik 2B och Mera Favorit 
Matematik 3B. Det här läromedlet var det som innehöll flest antal uppgifter av det totala antalet. 
Mera Favorit Matematik 2B innehöll 2330 uppgifter och av dessa var 143 problem-
lösningsuppgifter, medan i Mera Favorit Matematik 3B förekom det 184 problemlösnings-
uppgifter av det totala 2210 uppgifterna. I figur 8 redovisas fördelningen mellan problem-
lösningskategorierna. Placeringen av problemlösningsuppgifterna varierade från kapitel till 
kapitel i båda läromedlen och det förekom generellt inga specifika sidor eller uppslag som hette 
problemlösning med enbart problemlösningsuppgifter. Däremot fanns det i andra kapitlet i 
Mera Favorit Matematik 2B en sida som hette Strategier för problemlösning, textuppgifter. Det 
som dock kunde konstateras var att problemlösningsuppgifterna som befann sig på denna sidan 
kategoriserades som enkla problem. 
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Figur 8. Problemkategorier i Mera Favorit Matematik 2B och 
Mera Favorit Matematik 3B. 

 
Mera Favorit Matematik 2B innehöll fem kapitel och det var en variation på var 
problemlösningsuppgifterna var placerade. I det första kapitlet i Mera Favorit Matematik 2B 
fanns det sju problemlösningsuppgifter och dessa kategoriserades som fem enkla problem och 
två komplexa problem. I det andra kapitlet förekom det 29 problemlösningsuppgifter och av 
dessa var majoriteten enkla problem eftersom åtta problemlösningsuppgifter kunde 
kategoriseras som komplexa problem. I det tredje kapitlet fanns det 28 problemlösnings-
uppgifter och dessa kategoriserades som både enkla- och komplexa problem. Dock var 
majoriteten enkla problem eftersom 5 av 28 problemlösningsuppgifter kunde kategoriseras som 
komplexa problem. I det fjärde kapitlet förekom det 14 problemlösningsuppgifter. Av dessa 14 
kunde sex kategoriseras som komplexa problem medan resterande var enkla problem. I det 
femte och sista kapitlet fanns det 68 problemlösningsuppgifter och majoriteten av dessa 
kategoriserades som enkla problem, eftersom 18 problemlösningsuppgifter kategoriserades 
som komplexa problem. 
 
I Mera Favorit Matematik 3B fanns det också fem kapitel och problemlösningsuppgifterna var 
precis som 2B placerade med variation. I det första kapitlet i 3B fanns det 23 problemlösnings-
uppgifter och av dessa var det fyra som kunde kategoriseras som komplexa problem, resterande 
kategoriserades som enkla problem. I det andra kapitlet fanns det betydligt fler problem-
lösningsuppgifter eftersom det fanns 64 stycken. Av dessa var majoriteten enkla problem 
eftersom 13 problemlösningsuppgifter kategoriserades som komplexa problem. I det tredje 
kapitlet förekom det 45 problemlösningsuppgifter, tio av dessa kunde kategoriseras som 
komplexa problem medan resterande kategoriserades som enkla problem. I det fjärde kapitlet 
fanns det elva problemlösningsuppgifter och av dessa kunde två kategoriseras som komplexa 
problem medan resterande var enkla problem. I det femte och sista kapitlet förekom det 41 
problemlösningsuppgifter och majoriteten av dessa var enkla problem eftersom 13 stycken 
kunde kategoriseras som komplexa problem. 
 
Sammanfattningsvis visar resultatet att majoriteten av problemlösningsuppgifterna har 
kategoriserats som enkla problem. Det som är anmärkningsvärt är att det förekommer specifika 
sidor som enbart berör problemlösning men att de problemlösningsuppgifterna kategoriserades 
som enkla problem. 
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5.3 I vilken utsträckning skapar läromedlen och lärarhandledningarna 
förutsättningar för elever att använda resonemang? 
Den andra delen av syftet med denna läromedelsanalys var att analysera om elevers 
problemlösnings- och resonemangsförmåga hade möjlighet att användas i förhållande till de 
problemlösningsuppgifter som framgick i läromedlen samt i lärarhandledningarna. I figur 9 går 
det att utläsa hur många tillfällen eleverna blev uppmanade att redogöra för sina tillvägagångs-
sätt för varandra utifrån respektive läromedel. I figur 10 framförs antalet gånger det framgår i 
lärarhandledningarna att eleverna ska diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt. 
Anledningen till att Kluris A och Kluris B inte redovisas i figur 9 och i figur 10, är eftersom det 
framgår redan på de första sidorna i respektive läromedel att eleverna kan resonera och 
diskutera vid varje uppgift. 
 

 
Figur 9. Antalet tillfällen eleverna blev uppmanade att redogöra för 
sina tillvägagångssätt för varandra. 

 

 
Figur 10. Antalet gånger det framgår i lärarhandledningen att elever 
ska diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt. 

 
Utifrån Mitt i Prick Matematik 2B förekom åtta tillfällen som eleverna fick möjlighet att 
redogöra för sina tillvägagångssätt. Däremot förekom det i lärarhandledningen ytterligare 86 
tillfällen där eleverna gavs möjlighet att diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt. 
Utifrån Mitt i Prick Matematik 3A gavs eleverna sex tillfällen att diskutera och reflektera i 
läromedlet, medan det i lärarhandledningen förekom ytterligare 94 tillfällen. I läromedlet Mera 
Favorit Matematik 2B framgick det vid fyra tillfällen att eleverna fick möjlighet att diskutera 
och reflektera medan det i lärarhandledningen gav eleverna ytterligare 55 tillfällen. Det här är 
anmärkningsvärt med tanke på att Mera Favorit Matematik 2B med tillhörande lärar-
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handledning, är de material som innehåller flest antal uppgifter. Utifrån Koll på Matematik 3B 
förekommer det sex tillfällen, medan i Mera Favorit Matematik 3B förekommer det tre tillfällen 
som eleverna får möjlighet att diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt. 
 
Sammanfattningsvis framgår det utifrån läromedlen att eleverna ges få tillfällen att redogöra 
för sina tillvägagångssätt för varandra. Däremot ges det ytterligare tillfällen att diskutera och 
reflektera utifrån respektive lärarhandledning. 
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5.4 Sammanfattning av resultatet 
Sammanfattningsvis visar resultatet att läromedlen innehöll olika antal problemlösnings-
uppgifter samt att dessa befann sig på olika nivå. Utifrån figur 11 går det att utläsa hur många 
problemlösningsuppgifter av respektive kategorisering som förekom i de olika läromedlen. 
Medan det i figur 12 går att utläsa antalet problem i förhållande till det totala antalet uppgifter 
som förekommer i alla läromedel. De läromedel som innehöll flest problemlösningsuppgifter 
var Kluris A, Kluris B samt Mera Favorit Matematik 3B. Kluris A och Kluris B var de läromedel 
som innehöll flest tillämpningsproblem och komplexa problem, det här är inget som anses vara 
anmärkningsvärt eftersom materialet enbart är framtaget för problemlösning. Däremot håller 
uppgifterna en relativt hög nivå som ger eleverna möjlighet till utmaning samt möjlighet att 
utveckla problemlösningsförmågan. 
 

 
 Figur 11. Antalet problemlösningsuppgifter inom varje kategorisering per läromedel. 
 
Utöver Kluris A och Kluris B var det Koll på Matematik 3B samt Mitt i Prick Matematik 3A 
som innehöll problemlösningsuppgifter på en högre nivå, eftersom dessa innehöll 
processproblem (Figur 11). Mera Favorit Matematik 2B och Mera Favorit Matematik 3B (Figur 
11) klassificerades inte som ett läromedel med problemlösningsuppgifter på hög nivå, eftersom 
majoriteten kategoriserades som enkla problem. 
 

 
Figur 12. Antal problem av det totala antalet uppgifter och kategoriseringar i 
procent över alla läromedel. 

7 4

85
62

33

108

144

63

104

17
53

22 38 405 2 1 13 12 0 0

93
78

0 0 0 0 024 4 18 23 6 0 0

KLURIS A KLURIS B MITT I PRICK 2B MITT I PRICK 3A KOLL PÅ 
MATEMATIK 3B

MERA FAVORIT 
2B

MERA FAVORIT 
3B

Kategoriseringar per läromedel

Enkla Komplexa Process Tillämpning Övriga



 - 34 - 
 

 

 
Utifrån resultatet (Figur 12) går det att utläsa att det förekommer 9 % problemlösningsuppgifter 
från det totala antalet uppgifter som finns i de analyserade läromedlen. Av det totala antalet 
problemlösningsuppgifter som förekommer i alla läromedel kategoriserades 42 % som enkla 
problem. Tillsammans med komplexa problem som resulterade i 32 %, utgjorde det majoriteten 
av alla problemlösningsuppgifter.  
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6. Diskussion 
I följande kapitel redovisas en metoddiskussion och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen 
diskuteras bland annat reliabiliteten och validiteten, de analytiska frågorna samt resultatet i 
förhållande till vald metod. I resultatdiskussionen diskuteras resultatet i relation till tidigare 
forskning. Kapitlet avslutas med slutsats och didaktiska implikationer samt förslag på fortsatt 
forskning. 
 

6.1 Metoddiskussion 
Reliabilitet uppnås för denna analys, eftersom analysmetoden är nogsamt framskriven vilket 
resulterar i ett tydligt genomförande. Reliabiliteten stärks eftersom grunden för analysen utgår 
ifrån Charles och Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992). Dessa problem-
kategoriseringar har möjliggjort en kodning som framförs i analysprotokollet (Bilaga A). Denna 
kodning har i sin tur varit ett hjälpverktyg dels för att kategorisera alla problemlösnings-
uppgifter och dels för att skriva fram resultatet, vilket Bryman (2011:291) påstår är ett av de 
viktigaste stegen i en kvantitativ innehållsanalys. Det går däremot att diskutera tillförlitligheten 
gällande kategoriseringarna av problemlösningsuppgifterna. Det är enbart utifrån hur vi tolkat 
och bedömt problemlösningsuppgifternas svårighetsgrad som avgjort i vilken kategori de 
hamnat i. Genom att problemlösningsuppgifterna dels har räknats av oss båda och dels har 
kategoriserats av oss båda har det medfört en ökad tillförlitlighet till resultatet. Det som gör 
läromedelsanalysen genomförbar där ett liknande resultat skulle kunna uppnås, är med hjälp av 
den tydliga beskrivningen som finns av varje problemkategori. Givetvis skulle en annan person 
kunna tolka problemlösningsuppgifterna annorlunda, men har då rimligtvis även genomfört en 
annorlunda tolkning av problemkategorierna. Tack vare förklaringar på alla kategoriseringar 
samt förklaringar på de analytiska frågorna som använts för att besvara forskningsfrågorna, ger 
det ändå styrka till att resultatet är tillförlitligt. 
 
Validiteten är svår att avgöra i många avseenden vilket även Stukát (2011:134) poängterar. 
Likväl uppnår denna läromedelsanalys en hög validitet eftersom analysen dels har en hög 
reliabilitet och dels att det som analyserats, verkligen är det som var avsett att analyseras från 
början. Stukát (2011:134) framför nämligen att en studie uppnår hög validitet om analyseringen 
genomförts utifrån det som var avsett från studiens begynnelse. Larsen (2009:26) poängterar 
att en hög validitet är beroende av hur väl undersökningen förberetts innan, samt att den 
påverkas negativt om en slutsats dras utifrån ett för tunt underlag. Med tanke på att det här är 
en läromedelsanalys kan innehållet inte påverkas av det som analyserats. Det kan enbart dras 
en slutsats utifrån respektive läromedel vilket inte anses vara ett för tunt underlag eftersom 
denna läromedelsanalys innehåller sju läromedel och tre lärarhandledningar. 
 
De analytiska frågorna som använts till denna läromedelsanalys har utformats utifrån 
forskningsfrågorna. För att det på ett strukturerat sätt skulle vara genomförbart att få ett tydligt 
resultat men även möjligt att genomföra en analys med relativt många läromedel och 
lärarhandledningar. Genom att de analytiska frågorna skrevs in i ett analysprotokoll (Bilaga A) 
gav det en tydlig struktur genom arbetets gång. Hade inte de analytiska frågorna använts hade 
det upplevts svårare att genomföra denna läromedelsanalys på ett systematiskt sätt. Med andra 
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ord har de analytiska frågorna som skrivits fram varit till hjälp för att nå fram till ett resultat. 
Givetvis hade denna läromedelsanalys varit genomförbar utan dessa analytiska frågor, men 
förmodligen hade det blivit svårare och tillvägagångssättet hade varit annorlunda. Utifrån 
Eriksson Barajas et al. (2013:49) krävs det att analysen framgår på ett beskrivande vis om den 
ska klassificeras som en kvantitativ innehållsanalys. Det uppfylldes genom att Charles och 
Lesters problemkategoriseringar (Ahlberg, 1992) utgjorde kodningen i analysprotokollet 
(Bilaga A), det vill säga enkla översättningsproblem, komplexa översättningsproblem, 
processproblem och tillämpningsproblem. Med hjälp av de analytiska frågorna gav det senare 
svaret på de olika kategorierna i analysprotokollet (Bilaga A). Det medförde i sin tur att 
resultatet kunde skrivas fram på ett beskrivande och förklarande sätt, eftersom det fanns en bra 
grund att utgå ifrån. Utifrån analysfråga fyra gällande problemkategoriseringarna finns exempel 
att tillgå i Bilaga B, på hur några av problemlösningsuppgifterna har kategoriserats utifrån de 
olika läromedlen. I Bilaga B under övriga problemlösningsuppgifter finns det flera exempel på 
hur en problemlösningsuppgift kan se ut där eleverna blir uppmanade att redogöra för sina 
tillvägagångssätt för varandra.  
 
Anledningen till att enbart läromedel för årskurs 2 och 3 var av intresse, var eftersom vi 
genomfört vår slutpraktik i dessa årskurser. Ytterligare en anledning var för att synliggöra på 
vilken nivå de olika läromedlen befinner sig på i årskurs 3, eftersom de nationella proven 
genomförs på vårterminen. Eftersom det här är en liten studie där endast sju läromedel och tre 
lärarhandledningar (Tabell 2) analyseras utifrån ett analysverktyg, kan det upplevas som svårt 
att diskutera trovärdigheten. Att tre lärarhandledningar valdes berodde på att det inte fanns 
tillgång till fler. Trots att tillgången var låg, valdes ändå de tre lärarhandledningarna att 
analyseras eftersom det var av intresse att synliggöra vad som förekom utöver läromedlen. 
Resultatet utifrån lärarhandelningarna stärker inte resultatet för läromedlet eftersom de står för 
sig själva. Resultatet hade inte påverkats om det funnits tillgång till alla lärarhandledningar 
eftersom det uppnåtts en mättnad genom de tre lärarhandledningar som analyserats. Resultatet 
för samtliga lärarhandledningar (Figur 4 & Figur 10) visade nämligen att det förekom 
ytterligare uppgifter som berörde problemlösnings- och resonemangsförmågan.  
  
Det bör poängteras att det material som tilldelades från Bonnierförlagen Lära, enbart var 
läromedel som berörde problemlösning och geometri. Det här kan ha påverkats genom det mejl 
som skickades till förlaget, där det framkom att det skulle genomföras en läromedelsanalys med 
fokus på problemlösning. Förlaget kan trots det ha fler läromedel som berör problemlösning 
och även om läromedlet som berörde geometri innehöll problemlösningsuppgifter, valdes de 
ändå bort eftersom mängden problemlösningsuppgifter som förekom var få för att bidra med 
ett påverkningsbart resultat. Ytterligare en orsak till varför materialet inte valdes att tas med var 
för att två läromedel, Kluris A och Kluris B, redan valts ut från det förlaget.  
 
De styrkor vi upplever utifrån denna läromedelsanalys är att resultatet skrivits fram på ett 
systematiskt och genomtänkt sätt. Den analytiska utgångspunkt som varit grunden, har bidragit 
med ett strukturerat analytiskt arbete som inte går att misstolka. En av studierna som använts i 
bakgrund och tidigare forskning kan på ett sätt ses som en svaghet i och med att Brehmers et 
al. (2015) studie är genomförd på gymnasienivå. Utgår vi däremot från dess innehåll är studien 
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relevant att använda, eftersom det är en läromedelsanalys där svårighetsgraden på problem-
lösningsuppgifterna analyserats samt vad dess placering har för betydelse.  
 

6.2 Resultatdiskussion 
Forskning har visat att undervisning oftast sker utifrån läromedel samt att läraren ofta förlitar 
sig på att läromedlet tar upp alla delar som berörs i matematiken (Bremler, 2003:11; Johansson, 
2006:27,29). Genom att matematikböcker tar upp en stor del av undervisningen har det bidragit 
till att lärare har ett stort förtroende till användningen av läromedlet vilket kan resultera i 
svårigheter för eleverna (Johansson, 2006:26). Även om eleverna får ökad undervisningstid i 
matematik kommer inte deras problemlösningsförmåga eller resonemangsförmåga utvecklas 
om denna undervisningstid enbart bedrivs utifrån läromedel. Neuman et al. (2014:222,223) 
poängterar att Skolinspektionen kritiserade de lärare vars elever lämnades ensamma att arbeta 
med läromedlet, vilket var vanligt förekommande. I och med att granskningen av läromedel har 
upphört i Sverige är det viktigt att dagens lärare får tillgång till forskningsbaserade studier som 
har i syfte att vägleda och stötta lärare i deras val av läromedel (Juhlin Svensson, 2000:18,19; 
Stridsman, 2014). 
 
Läromedelsförlagen hävdar att deras läromedel är utformade utifrån Läroplanen, men den 
uppfattningen delar inte vi med dem eftersom problemlösning i Läroplanen har en relativt stor 
del. Problemlösning förekommer redan i de två första kapitlen som skrivs fram i Läroplanen. I 
syftet skrivs det fram att elever ska utveckla problemlösningsförmågan bland annat genom att 
formulera och lösa problem (Skolverket, 2018a:55). I det centrala innehållet i matematik för 
årskurs 1–3 har problemlösning en egen punkt och det framgår även i kunskapskraven. Med 
tanke på att problemlösning har en relativt stor del i Läroplanen blir det enligt vår bedömning 
svårt för elever att nå upp till kunskapskraven i matematik om undervisningen enbart bedrivs 
utifrån läromedel. Det har visat sig att nivån av de problemlösningsuppgifter som förekommer 
i majoriteten av de analyserade läromedlen är låg (Figur 11). Det här är i likhet med det 
Calderon (2015b) påtalar, eftersom förlagen inte håller vad de lovar. Det är därför märkligt att 
läromedlen inte innehåller fler problemlösningsuppgifter med en högre svårighetsgrad, med 
tanke på de kunskapskrav som elever ska uppnå på vårterminen i årskurs 3. 
 
Resultatet för denna läromedelsanalys visar att problemlösningsuppgifterna håller en relativt 
låg nivå, eftersom majoriteten av de problemlösningsuppgifter som förekommer är enkla 
problem (Figur 12). Det resulterar i att de problemlösningsuppgifter som kategoriserats som 
enkla problem, bör utifrån Haglands et al. (2005:27) definition istället klassificeras som 
rutinuppgifter. Även Ahlberg (1995:11) poängterar det här eftersom enkla problem enbart 
kräver ett steg att lösa, vilket därför bör klassificeras som en rutinuppgift istället. Eftersom 5 av 
7 läromedel (Figur 11) innehåller flest enkla- och komplexa problemlösningsuppgifter, 
resulterar det i att svårighetsgraden inte är på en tillräckligt hög nivå för att elever ska få 
möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. Det här är något som även Lester 
(1996:87,88) poängterar då han framför att uppgifterna behöver befinna sig på en lämplig 
svårighetsgrad samt att elever är i behov av att lösa många problemlösningsuppgifter för att 
förbättra sin problemlösningsförmåga. Vi upplever inte det som möjligt med tanke på de 
problemlösningsuppgifter som förekommer i dessa läromedel. 
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De läromedel som däremot innehar en variation av problemlösningsuppgifter är både Mitt i 
Prick Matematik 3A och Koll på Matematik 3B (Figur 6 & Figur 7). Det möjliggör att elever 
får större möjlighet att ta del av de olika aspekterna som förekommer i problemlösnings-
uppgifterna. Däremot krävs det att elever tillsammans med andra får möjlighet att reflektera 
och diskutera tillvägagångssätten för att optimera lärandet. Enligt Lester (1996:88) bör 
tyngdpunkten på problemlösningsuppgifterna vara på processproblemen om elever ska få 
möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. Utifrån resultatet (Figur 11) visade det sig 
vara en skillnad mellan de olika läromedlen när det kom till antalet processproblem. Det fanns 
fem läromedel som hade processproblem, varav Mitt i Prick Matematik 2B hade en sådan 
uppgift och Kluris B hade två (Figur 11). I de resterande tre läromedlen varierade antalet 
processproblem, de två läromedel som hade bland det högsta antalet processproblem var Koll 
på Matematik 3B och Mitt i Prick Matematik 3A (Figur 11). Dock var det fortfarande en liten 
del av problemlösningsuppgifterna i dessa läromedel som kunde kategoriseras som 
processproblem, eftersom den med högst antal processproblem hade 13 stycken. 
 
Placeringen av problemlösningsuppgifterna har visat sig ha betydelse eftersom det påverkar 
elevers förutsättningar att lösa problemlösningsuppgifterna. Utifrån Koll på Matematik 3B 
visade resultatet att problemlösningsuppgifterna var placerade i likhet med resultatet som 
presenterades i Brehmers et al. (2015:585,586) studie. Det vill säga att majoriteten av 
problemlösningsuppgifterna var placerade i slutet av varje kapitel, vilket förespråkar goda 
förutsättningar att lösa problemlösningsuppgifterna. Genom att problemlösningsuppgifterna är 
placerade i slutet av varje kapitel resulterar det i att eleverna tillgodogjort sig de rätta verktygen 
för att lyckas med lösningen. I de andra läromedlen förekom problemlösningsuppgifterna både 
i början, i mitten och i slutet. Utifrån Koll på Matematik 3B visade det även i likhet med det 
Brändström (2005:11) presenterar i sin studie, att många av problemlösningsuppgifterna 
presenterades med en redan given metod. Det leder i sin tur till att eleverna inte behöver vara 
speciellt kreativa vid genomförandet av problemlösningsuppgifterna. 
 
Genom att läromedlen innehåller få problemlösningsuppgifter, finns det en risk att elever inte 
får tillräckligt med möjlighet att utveckla problemlösningsförmågan. Frågan är om det här kan 
vara orsaken till att resultaten för de nationella proven gällande problemlösning visar på lägst 
resultat (Skolverket, 2015; Skolverket, 2016; Skolverket, 2017b; Skolverket, 2018b). Det kan 
upplevas som att elever inte besitter tillräcklig kunskap gällande problemlösning, vilket 
åtminstone kan vara en av orsakerna. I likhet med Neuman et al. (2014:215) poängteras det 
nämligen att läromedlet är skulden till de sjunkande resultaten, vilket framkommit genom den 
svenska debatten. Det lärarna behöver göra för att kompensera det som inte förekommer i 
läromedlet är att använda sig av exempelvis extramaterial som berör dessa förmågor. En 
likartad uppfattning har även Lepik et al. (2015:148) som belyser att extramaterial behövs för 
att komplettera de läromedel som finns. Det som framkom genom analysen av 
lärarhandledningarna var att det förekom ytterligare problemlösningsuppgifter utöver de som 
förekom i läromedlen (Figur 4). Använder läraren dessa kommer eleverna få större möjlighet 
att utveckla sin problemlösnings- och resonemangsförmåga i förhållande till om under-
visningen enbart bedrivs utifrån läromedlet. I likhet med vad Johansson (2006:26) poängterar 
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behöver läraren komplettera med ytterligare material beroende på vilket läromedel läraren 
använder sig av, om eleverna ska nå upp till kunskapskraven för matematik. Ett extramaterial 
skulle kunna vara Kluris A och Kluris B eftersom det är ett läromedel som enbart berör 
problemlösningsuppgifter men även ger eleverna möjlighet till diskussion. Det framgår 
nämligen på lärarhandledningssidorna att eleverna ska lösa uppgifterna i par eller i grupp samt 
att det ska föras en diskussion över hur eleverna löser problemlösningsuppgifterna. I det stora 
hela är huvudsaken att läraren nyttjar extramaterial i undervisningen som berör 
problemlösnings- och resonemangsförmågan. Dels för att ge eleverna möjlighet att lösa fler 
problemlösningsuppgifter och dels för att ge eleverna möjlighet till att diskutera och reflektera 
över sina tillvägagångssätt med varandra. 
 
I och med att flera av läromedlen som analyserats innehåller få problemlösningsuppgifter och 
få tillfällen där eleven kan diskutera och reflektera över sitt tillvägagångssätt, ställer det stora 
krav på läraren (Figur 3 & Figur 9). Genom att läraren använder den lärarhandledning som finns 
till läromedlet, kan det resultera i ytterligare problemlösningsuppgifter att arbeta med. 
Resultatet utifrån lärarhandledningarna visar att det förekommer ytterligare tillfällen där 
eleverna ges möjlighet att diskutera och reflektera över sina tillvägagångssätt (Figur 10). I likhet 
med vad Arends et al. (2017:7) förespråkar, framgår det i lärarhandledningen för Mitt i Prick 
Matematik 3A att beskrivning och reflekterande av tillvägagångssätt i par eller grupp möjliggör 
för eleverna att sätta ord på sina tankar. Det i sin tur ger en god inverkan på det matematiska 
lärandet. Även i lärarhandledningen för Mera Favorit Matematik 2B poängteras det att 
problemlösningsuppgifterna ska lösas genom gemensam diskussion. Trots att det förekommer 
ytterligare tillfällen för diskussion och reflektion i lärarhandledningarna (Figur 10) ges det ändå 
inte tillräckligt med tillfällen för eleverna att diskutera och reflektera över sina 
tillvägagångssätt. Det i sin tur påverkar elevernas möjlighet att utveckla problemlösnings- och 
resonemangsförmågan. 
  
Avslutningsvis ser vi att det är av vikt att analysera läromedel även idag, med tanke på vilka 
förmågor elever ska besitta när de börjar mellanstadiet. Att lärare inte hinner analysera det 
material som används är ingen nyhet, därför bör Skolverket och Skolinspektionen tänka över 
de beslut som fattades där det är upp till lärarna att analysera valt läromedel. I likhet med 
Stridsmans åsikt (2014) är det viktigt att alla läromedel granskas för att ge våra elever möjlighet 
att utveckla de matematiska förmågorna men även uppfylla de kursmål som finns för respektive 
årskurs. Ska matematikundervisningen enbart bedrivas utifrån läromedel är det hög tid att göra 
något åt det här. 
 

6.3 Slutsats och didaktiska implikationer 
Syftet med denna läromedelsanalys var att analysera och beskriva i vilken utsträckning olika 
läromedel i matematik för årskurs 2 och 3 behandlade problemlösningsuppgifter, samt 
analysera i vilken utsträckning elevers problemlösnings- och resonemangsförmåga kunde 
användas i förhållande till de problemlösningsuppgifter som framgick i läromedlen samt 
lärarhandledningarna. 
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Utifrån den första forskningsfrågan, som lyder I vilken utsträckning behandlar läromedlen och 
lärarhandledningarna problemlösning i respektive årskurs? är slutsatsen att majoriteten av 
läromedlen innehåller en liten del problemlösningsuppgifter. De analyserade läromedlen 
innehåller 3–8 % problemlösningsuppgifter om vi bortser från Kluris A och Kluris B som enbart 
innehöll problemlösning. 
 
Utifrån den andra forskningsfrågan, som lyder På vilket sätt kan de problemlösningsuppgifter 
som förekommer i läromedlen kategoriseras? går det inte att dra en generell slutsats eftersom 
resultatet utifrån varje läromedel står var och ett för sig. I figur 11 går det att utläsa resultatet 
av kategoriseringen av respektive läromedel. En slutsats som däremot går att dra är att 5 av 7 
läromedel innehåller till mestadels enkla översättningsproblem. 
 
Utifrån den tredje forskningsfrågan, som lyder I vilken utsträckning skapar läromedel och 
lärarhandledningar förutsättningar för elever att använda resonemang? är slutsatsen att elever 
inte ges möjlighet att använda sig av resonemangsförmågan utifrån de läromedel som 
analyserats. Det är så lite som tre till åtta tillfällen som de olika läromedlen framför att elever 
ska resonera om tillvägagångssätten (Figur 9). Däremot framgår det i lärarhandledningarna att 
elever har större möjlighet att använda sig av men även utveckla resonemangsförmågan (Figur 
10). Däremot kan en egen slutsats utifrån Kluris A och Kluris B dras eftersom det läromedlet 
belyser att elever kan ges möjlighet att resonera vid varje löst problemlösningsuppgift. 
 
En generell slutsats som kan dras över hela läromedelsanalysen är att de läromedel som har 
analyserats, innehåller problemlösningsuppgifter som befinner sig på en relativt låg nivå vilket 
bidrar till att elever inte får möjlighet att utveckla problemlösnings- och resonemangs-
förmågan. Det bidrar med att det krävs ett extramaterial för att elever ska tillgodogöra sig det 
optimala matematiska lärandet. Det krävs även att elever har en medveten lärare som ser till att 
alla delar av matematiken berörs. 
 
Ett mål med denna läromedelsanalys har dels varit att fördjupa oss i något som vi kommer att 
handskas mycket med i vår framtida yrkesutövning och dels har målet varit att kunna bidra med 
kunskap till andra lärare om hur olika läromedel behandlar problemlösning. De didaktiska 
implikationerna och de lärdomar vi ser utifrån denna läromedelsanalys är att det kan vara 
relevant och intressant för alla som arbetar inom skolvärlden, både för den enskilda läraren som 
för lärarlagen. Läromedelsanalysen visar en tydlig genomgång av olika läromedel vilket kan 
vara en bra utgångspunkt om de ska skifta läromedel eller är i behov av att komplettera. De ges 
även förutsättningar att reflektera över relationen mellan läromedlet och Läroplanen, det vill 
säga om det finns tydliga kopplingar som leder till att elever får möjlighet att uppnå 
kunskapskraven i matematik. Det upplevs inte som enkelt att välja läromedel, oavsett om det 
är en nyexaminerad lärare eller en lärare med flera års erfarenhet som ska välja. Det kan även 
vara intressant för läromedelsförfattare att ta del av denna studie eftersom de kan få förslag på 
vad de behöver utveckla och om de behöver arbeta fram ett kompletterande material med enbart 
problemlösningsuppgifter som även förespråkar diskussion och reflektion. Utifrån denna 
läromedelsanalys gör vi det även möjligt för yrkesverksamma lärare att genomföra en liknande 
läromedelsanalys. Det synliggörs ett resultat för de lärare som använder sig av dessa läromedel 
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vilket kan leda till att berörda lärare uppmärksammar utformningen av den egna 
undervisningen. Med det menar vi att de lärare som använder sig av något berört läromedel får 
syn på vad som fattas när det kommer till att utveckla elevernas problemlösnings- och 
resonemangsförmåga men ges även tips på vad som kan användas som extramaterial.  
 
Fortsatt forskning utifrån det här området kan vara att genomföra en studie som bidrar till en 
metod som lärare kan använda sig av vid analysering och identifiering av kvaliteter i läromedel. 
Det anses vara högst relevant eftersom resultatet ser ut som det gör, men även att ansvaret ligger 
hos lärarna att analysera de läromedel som ska användas. Som Stridsman (2014) belyser har 8 
av 10 lärare inte tid att genomföra en analys, därför tar lärarna det material som finns till hands. 
Kan vi genom en fortsatt studie ta fram verktyg som är enkla att använda vid en analys skulle 
det underlätta för verksamma lärare att analysera det material som används. 
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Bilaga B 
Exempel på problemlösningsuppgifter från olika läromedel. 
 
 Exempel från läromedel 

Enkla översättningsproblem Det var 567 kronor i kistan. Nu är det 527 kronor kvar. 
Hur mycket pengar har det försvunnit ur Helge 
Hamsters kista? 
(Mera Favorit Matematik 2B, s.101) 

Komplexa översättningsproblem Ella har 17 spelkort. Li har bara sju. 
Hur många spelkort ska Ella ge Li för att de ska ha 
lika många var? 
(Koll på Matematik 3B, s.118) 

Processproblem Manuel skär en rulltårta i 9 bitar. Hur många gånger 
behöver han skära? 
 
Hur många gånger behöver han skära för att få… 
12 bitar? 20 bitar? 
(Mitt i Prick Matematik 3A, s.46) 

Tillämpningsproblem Malkolm ansvarar för klassbiblioteket. Böckerna är 
indelade i lättlästa, spänning, humor och fakta. Nu ska 
han ställa böckerna i ordning i hyllorna och göra en lista 
över alla de 73 böckerna.  
Hur många böcker kan det finnas av vardera sorten? 
(Kluris A, s.63) 

Övriga problemlösningsuppgifter Gör en symmetrispegling av figuren. 
(Kluris A, s.38) 
 
Skriv ledtrådar och egna tal. 
Visa och berätta för en kamrat. 
(Mitt i Prick Matematik 3A, s.19) 
 
Formulera ett liknande problem. 
(Koll på Matematik 3B, s.64) 
 
Rita, måla och berätta om en matematikskog, visa och 
berätta för en kamrat. 
(Mitt i Prick Matematik 2B, s.5) 
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