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Sammanfattning 
I denna studie presenteras resultatet av den kvantitativa undersökning som gjorts med 
syfte att undersöka verksamma lärares inställning till hur vanligt förekommande läro-
böcker i matematik ger elever möjlighet att utveckla sin förmåga att lösa matematiska 
problem. Resultaten visar att en stor andel lärare som undervisar i årskurs 4-6anser att 
endast boken inte räcker till som underlag för att elever ska kunna utveckla sin pro-
blemlösningsförmåga, utan kompletterar med annat material. Resultatet visade att 
flertalet lärare önskar mer problemlösning i läroböckerna. Tidigare forskning visar att 
läroboken tar stort utrymme i undervisningen vilket betyder att läroboken måste vara 
omfattande för att täcka in allt centralt innehåll i kursplanen för matematik. De slutsat-
ser som dragits är att läroplanen för grundskolan (2018) ger ett stort tolkningsutrymme 
vilket kan bidra till olika uppfattningar om vad elever ska undervisas om. Det tycks 
finnas en skillnad mellan läromedelsförfattare och lärare med avseende på det material 
som används. Denna tolkning har gjorts beträffande problemlösningsuppgifter i olika 
läroböcker utifrån det val läromedelsförfattare gjort i förhållande till vad lärarna i stu-
dien anser att dessa uppgifter täcker in kunskapsområdet. 
 
 
Nyckelord: Lärobok, läroplansteori, matematik, problemlösning, årskurs 4-6. 
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Inledning  
Skolan har ett stort ansvar för att elever inhämtar och utvecklar kunskaper som är nöd-
vändiga för individer i ett samhälle. Här är problemlösning är ett av målen (Skolverket, 
2018). Det har visat sig att en stor del lärare förlitar sig på de läroböcker som används i 
matematikundervisningen och detta ställer höga krav på hur läroböckerna är utfor-
made, och att lärare är medvetna om hur väl läroboken täcker kursplanernas innehåll. 
Tidigare forskning har nämligen visat att läroböcker i matematik till övervägande del 
innehåller rutinuppgifter och att få av uppgifterna är av problemlösningskaraktär 
(Brehmer, 2015). Under den tid jag arbetat som klasslärare har jag reagerat över just 
detta som Brehmer beskriver. Därför väcktes ett intresse att undersöka flera olika läro-
böcker i matematik, med fokus på problemlösning utifrån ett lärarperspektiv. 
 
Förståelsen för den matematiska klassrumskulturen behöver utvecklas för att exempel-
vis få kunskap om viktiga faktorer för en framgångsrik matematikundervisning, något 
som Pepin och Haggarty (2001) resonerar kring; Det handlar till exempel om använd-
ning av läroböcker i klassrummet och vem som väljer vad som ska undervisas. Genom 
kunskaper om dessa faktorer kan undervisningen också utvecklas.  
 
Lepik, Grevholm och Viholainen (2015) menar att användningen av lärobok är mer ty-
pisk för matematikundervisningen än för något annat ämne. Det är en anledning som 
motiverar studien kring effekterna av användning av läroböcker i undervisningen. Yt-
terligare anledning till vikten av vidare studier av läroböcker är Brehmers (2015) tankar 
om att problemlösning är något som vi använder i både vardag och arbete, därför är 
det viktigt att elever får ut så mycket som möjligt av problemlösningsundervisningen i 
skolan.   
 
I denna studie undersöks alltså hur väl pedagoger, i åk 4-6, anser att några vanligt fö-
rekommande läromedel fokuserar på just problemlösningsförmåga och hur väl 
eleverna ges möjlighet att träna denna förmåga. Studien baseras på enkätsvar från verk-
samma pedagoger.  
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Bakgrund 
Problemlösning är ett begrepp som kan delas in i både vardaglig och matematisk pro-
blemlösning och i detta avsnitt beskrivs dessa enligt Skolverket, Nationellt Centrum för 
Matematik (NCM) och Programme for International Student Assessment (PISA).  

 
I vardagen använder individer sig av problemlösning och detta beskrivs enligt Eliasson 
och Pettersson (2018) som en förmåga att kunna använda olika kompetenser för att lösa 
vardagliga och matematiska uppgifter på olika sätt och tillsammans med andra. Skol-
verket (2018) skriver i kursplanen för matematik att ”Kunskaper i matematik ger 
människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsitu-
ationer och ökar möjligheten att delta i samhällets beslutsprocesser” (s. 54). I kursplanen 
står det även att kunskap i matematisk problemlösning är kopplat till den sociala, tek-
niska och samhälleliga utvecklingen, vilket kan tolkas som att människor lär sig att 
fungera bättre i samhället och i relationer med kunskaper i matematisk problemlösning. 
Förmågan att kunna lösa matematiska problem återkommer i kursplanens syfte, cen-
trala innehåll samt kunskapskraven. 
 
Problemlösning är ett vardagligt fenomen likväl som ett matematiskt:  

Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner 
till hur problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att finna 
en lösning. Matematiska problem kan också beskrivas som uppgifter som inte är av ru-
tinkaraktär. Oftast förekommer ett problem i en konkret situation som gör att eleverna 
behöver göra en matematisk tolkning av situationen. Ibland är problemen inommate-
matiska och saknar då direkt anknytning till en vardaglig situation. (Skolverket, 2017, s. 
25)  

 
I NCM´s (2014) rapport beskrivs matematisk problemlösning som något som kräver 
samarbete av flera matematiska förmågor, såsom att resonera, kommunicera och att 
hantera begrepp. Ett matematiskt problem räknas inte som en rutinuppgift utan det ska 
vara utmanande, kreativt och lockande för eleven. En uppgift som är ett problem för en 
elev kanske inte är det för en annan. I denna rapport beskrivs också att matematiska 
problem kan vara verklighetsanknutna vilket ger elever underlag att klara verkliga pro-
blem, exempelvis att sköta ekonomi och välja mobiloperatör. I ett sådant problem är 
utgångspunkten en social eller konkret situation som ska lösas vilket kan leda till bättre 
förståelse för problem som uppstår i verkliga situationer.  
 
Enligt senaste PISA-resultatet är svenska elever relativt duktiga på problemlösning och 
presterade tio poäng över OECD-genomsnittet på gemensam problemlösning (Organi-
sation for Economic Co-operation and Development). Något som dock syntes tydligt 
var att svenska flickor är betydligt bättre än svenska pojkar i problemlösning.  Då denna 
är en viktig förmåga i dagens samhälle behöver vi fundera över undervisningsformer 
för att utjämna skillnaderna mellan pojkar och flickor (Skolverket, 2017). 
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Lärobokens användning i matematikundervisning 
Läroboken i matematik ses som en viktig resurs för undervisningen. Lepik m.fl. (2015) 
hävdar exempelvis att boken ofta är den enda resurs som elever har tillgång till under 
matematiklektioner. Även Pepin och Haggarty (2001) menar att läroböcker är matema-
tikundervisningens främsta resurs och viktig för att koppla samman kunskapsområden 
till ämnet. Författarna menar även att det är allmänt antaget att läroböckerna tillsam-
mans med lärare är den viktigaste källan till ämnets innehåll.  
 
Lepik m.fl. (2015) menar att läroboken är ett stöd för många lärare för att planera läsåret. 
Boken används för att planera in läsåret i olika kunskapsområden och hur lång tid varje 
område får ta. Lärare förlitar sig i hög utsträckning på att läroboken innehåller de flesta 
övningar som behövs för elevernas inlärning, och dessutom uppskattas möjligheten att 
inte behöva planera själv. Även fast vissa lärare letar fler övningar på exempelvis inter-
net så blir de endast ett tillägg till det aktuella området i läroboken (Lepik m.fl., 2015). 
Brehmer (2015) har i en studie sett att av 5722 analyserade uppgifter kunde 312 stycken 
räknas som matematiska problem och dessa återfanns i slutet av varje kapitel i den del 
som var svårast för eleverna. Denna studie gjordes på läromedel i matematik för gym-
nasiet men det är ändå relevant kunskap i studier om läromedel för grundskolan 
eftersom att vissa läroböcker verkar ha liknande uppbyggnad.  

 
Skolinspektionen (2009) fann under en granskning av 23 grundskolors matematikun-
dervisning att elever inte får den undervisning de har rätt till; enskilt arbete dominerar 
under lektionerna vilket bidrar till konsekvensen att de gemensamma samtalen om ma-
tematik får för liten del i förhållande till det mekaniska räknandet i läroboken. 
Granskningen visade att undervisningen i stor utsträckning styrs av läroboken vilket 
ger konsekvensen att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin problemlösningsför-
måga, bland annat genom att de matematiska samtalen inte ges utrymme. En 
rekommendation från Skolinspektionen är att minska användningen av läroboken till 
förmån för andra läromedel och undervisningsmaterial. Då läroböckerna inte är hel-
täckande behövs en mer varierad undervisning. Detta skulle förhoppningsvis även öka 
elevernas motivation för matematik. Även Johansson (2003) menar att läroböcker i ma-
tematik inte håller måttet i relation till kursplaner för matematik, hon menar bland 
annat att de läroböcker hon studerat innehåller för liten andel matematiska problem 
med verklighetsanknytning. Hon menar dessutom att problemlösningsavsnitten ofta 
utlämnas för att hinna med boken, ett val som görs av bland annat eleven och läraren.  
 
Johansson (2003) menar att oron över läroböckernas roll kanske är en aning överdriven 
och att vi inte riktigt kan förstå konsekvenserna av den frekventa användningen av lär-
oböcker bara för att vi studerat det. Andemeningen i hennes diskussion är således att 
lärares kompetens inom matematik är den viktigaste faktorn och att lärare själva måste 
ta ansvar över innehållet i undervisningen. Brehmer (2015) fann i en studie att de flesta 
uppgifter av problemlösningskaraktär återfinns i slutet av ett kapitel, i den del som är 
svårast för elever. Detta kan tyda på att lärare måste ta ansvar för att se till att alla elever 
ändå blir undervisade i problemlösning. 
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Problemlösning i vardag och matematik 
Vad är matematisk problemlösning? 
Enligt Skolverket (2017) definieras matematisk problemlösning som följande:  
 

Problemlösning omfattar många delar av matematiken, såsom att använda matematiska 
begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att kunna resonera matematiskt. Det om-
fattar också att kunna reflektera över och värdera rimligheten i resultatet i relation till 
problemet. Att utveckla kunskaper om problemlösning handlar till stor del om att se att 
alternativa lösningar också kan vara en väg till resultatet. (s. 7) 
 

Lester (1996) har studerat forskning kopplat till problemlösning och funnit fyra huvud-
principer; 1. Elever måste lösa många problem för att förbättra sin 
problemlösningsförmåga, 2. Problemlösningsförmåga utvecklas långsamt under en 
lång period, 3. Elever måste tro på att deras lärare tycker att problemlösning är betydel-
sefullt för att de ska ta till sig undervisning, 4. De flesta elever tjänar på systematisk 
undervisning i problemlösning. Den princip som Lester anser viktigast är nummer 3, 
vilken attityd till problemlösning som läraren har, och om läraren ägnar mycket tid till 
detta så ägnar sig eleverna engagerat tillbaka. Vidare beskriver Polya i Hagland, 
Hedrén och Taflin (2005) fyra faser som en problemlösare går igenom; att förstå proble-
met, att göra upp en plan, att genomföra planen, att se tillbaka och kontrollera resultatet. 
Enligt författarna glömmer, eller struntar, elever att se tillbaka på sin lösning och kon-
trollera resultatet, vilket leder till färre korrekta svar. 
 
Olika forskare har definierat matematisk problemlösning. Taflin (2007), Brehmer (2015) 
och Lester (1996) definierar ett matematiskt problem som en uppgift där lösningen inte 
på förhand är tydlig utan att det krävs någon form av ansträngning från problemlösa-
ren. Taflin skriver:  

 
Matematiska problem är situationer eller uppgifter där eleverna inte på förhand känner 
till hur problemet ska lösas. Istället måste de undersöka och prova sig fram för att finna 
en lösning. Matematiska problem kan också beskrivas som uppgifter som inte är av ru-
tinkaraktär. Oftast förekommer ett problem i en konkret situation som gör att eleverna 
behöver göra en matematisk tolkning av situationen. Ibland är problemen inommate-
matiska och saknar då direkt anknytning till en vardaglig situation. (2007, s. 25) 

 

Varför problemlösning? 
Enligt Hagland m.fl. (2005) är problemlösning viktigt för att utveckla sin förmåga att 
tänka kreativt, arbeta självständigt och logiskt samt för att kunna arbeta systematiskt 
och strukturerat. De menar att arbete med problemlösning kan öka elevers lust och mo-
tivation att lära sig mer. Genom problemlösningsundervisning kan elever utveckla 
strategier som kan användas senare i livet, till exempel att kunna pröva och ompröva 
lösningar eller att hitta sätt att lösa ett problem. En fördel med undervisning i problem-
lösning, enligt Taflin (2007), är att möjligheter ges till grupparbete. Ytterligare en fördel 
är att genom vardagsnära problem se hur matematiken används i verkligheten. Lester 
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(1996) menar att undervisning i matematisk problemlösning är bra eftersom de proces-
ser som ingår i lösandet av ett problem är processer som också används i vardagen. 
Dessa processer innefattar lösandet av problem i flera steg. Problem som löses i skolan 
hjälper till att ”utveckla generella strategier för att förstå, planera och lösa problem samt 
för att utvärdera försök till lösningar” (Lester, 1996, s. 88). Författaren menar vidare att 
elever som har svårt för problemlösning ofta inte har lärt sig tillräckligt många strate-
gier att använda sig av. Skolverket (2011) har en ambition att elever ska få med sig 
strategier för problemlösning som går att använda i olika sammanhang. De olika stra-
tegierna måste prövas och användas i många olika tillfällen för att eleverna sedan enkelt 
ska kunna välja och använda strategi vid behov (Lester, 1996). Taflin (2007) ger exempel 
på sådana strategier:  

• Rita en bild,  
• söka mönster,  
• arbeta baklänges,  
• göra en lista,  
• skriva upp en ekvation,  
• dramatisera situationen,  
• göra en tabell eller diagram,  
• gissa och pröva sig fram,  
• lösa enklare problem eller använda laborativa material 

 
Höines (2000) menar att problemlösning inte endast handlar om att lösa problem utan 
också att hitta ett sätt att göra det. Ovan nämnda strategier ska alltså hjälpa elever att 
lösa allt svårare problem, men för att kunna använda dem krävs träning. Hagland m.fl. 
(2005) menar dock att man inte explicit ska undervisa om dessa strategier, utan att man 
ska uppmärksamma dem vid redovisningar i helklass. Anledningen till det är att olika 
problem kan ha flera lösningar med olika strategier. Helklassdiskussioner kan vara gi-
vande och ge eleverna möjlighet att utveckla förmågan att lösa problem och fördjupa 
sin förståelse för matematik (Larsson, 2015). Under lektionerna tränar eleverna också 
begreppsförståelse tillika sitt symbolspråk som utvecklar deras förståelse för matematik 
och förståelse för problemet i sig. Det kan vara viktigt att kunna omvandla problemet 
till matematiska beräkningar, till exempel att 5 gånger större kan skrivas som 5x. Om 
eleverna är bekant med olika symboler och begrepp ökar möjligheten att kunna lösa 
matematiska problem.  

 
Häggblom (2013) menar att om problemlösning är en naturlig del i undervisningen kan 
det hjälpa eleverna att utveckla ett naturligt förhållningssätt till matematik. Hon menar 
vidare att problemlösning behövs inom skolans alla ämnen samt i vardagslivet och att 
skolan behöver stödja eleverna tidigt i utvecklingen av denna förmåga. Lärare kan ex-
empelvis använda problemlösning med öppna eller flera svar för att öka uthålligheten 
hos barn som annars gärna nöjer sig med första bästa svar. Om elever får frågor med 
flera eller öppna svar måste den tänka extra på svaret i stället för att ge ett kort snabbt 
svar. Författaren menar att de starka eleverna märker om en metod inte fungerar och 
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söker då nya metoder, medan de svaga eleverna tycks vara nöjda med en lösning och 
därför behöver träna på att öka uthålligheten.   

Läsförståelse och inre representationer i problemlösning 
Sterner och Lundberg (2002) har i en rapport beskrivit tidigare forskning som pekar på 
att faktorer som bidrar mest till elevers lösningar av matematiska problem är deras läs-
förståelse och vilken kunskap de har om olika räkneoperationer. Den största 
anledningen till att elever i årskurs 4-9 har felaktiga lösningar i sina svar är att de inte 
verkar förstå innehållet i problemet. Det kan handla om att inte förstå enstaka ord eller 
vilket räknesätt som ska användas. Läsförståelse och beräkning av matematiska pro-
blem hör alltså ihop och att tolka texten i problemet är avgörande för hur uppgiften 
värderas och löses.  
 
Vidare beskriver Sterner och Lundberg (2002) att det finns vissa komponenter som be-
hövs för att förstå en text; Den “semantiska förståelsen” (s. 93) och förståelsen av vissa 
uttryck såsom mer än, tillsammans, mindre än osv. Den semantiska förståelsen innebär 
att eleven förstår innebörden av en text, vilket kan kopplas till läsförståelsen. Den andra 
komponenten är hur uppgiftens innehåll representeras, alltså vilken förmåga eleven 
har att konstruera en mental modell, att kunna skapa inre föreställningar av innehållet 
i texten. Författarna argumenterar för att elever behöver träna läsförståelse för att kunna 
läsa och förstå innehållet i matematiska problem, vilket kan kopplas till det de fyra fa-
serna (Polya i Hagland m.fl., 2005) en elev går igenom vid problemlösning. Om 
läsförståelsen brister kan inte eleven ens påbörja den första fasen på ett godtagbart sätt. 
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Teoretisk bakgrund 

Hasselskog (2010) beskriver John Goodlads fem olika läroplansnivåer (se nedan) som 
delvis används som ett teoretiskt ramverk i analysen av denna studie. Jag kommer även 
att beskriva hur läroplansbegreppet används.  

 
Goodlad har enligt Hasselskog (2010) argumenterat för att det finns flera läroplaner, 
och läroplan ska i detta sammanhang förstås som ett större fenomen än vår svenska 
läroplan, det vill säga hela den filosofi med fem olika läroplansnivåer som ligger bakom 
den konkreta läroplanen. 
 

• Den ideologiska läroplanen 
• Den formella läroplanen 
• Den uppfattade läroplanen 
• Den genomförda läroplanen  
• Den upplevda läroplanen 

 
Den ideologiska läroplanen ses i detta sammanhang som en politisk eller pedagogisk be-
skrivning av läroplanen, som ur deras perspektiv är den ideala skolan eller läroplanen. 
Detta utan hänsyn till “faktorer som exempelvis organisation, implementering eller för-
ankring” (2010, s. 86). Detta kan tolkas som att det finns en vision av hur olika parter 
ser på den idealiska skolan vilket i förlängningen kan tolkas som en idealisk syn på 
samhället.  
 
Den formella läroplanen räknas som den officiella läroplanen, dock inte det dokument 
som kallas läroplan i den svenska skolan. “Den formella läroplanen omfattar alla 
skrivna dokument som antagits nationella och/eller lokalt” (Hasselskog, 2010, s. 86). 
Detta innefattar alltså både Läroplanen för grundskolan (Lgr 11), skollagen, kommen-
tarmaterial, timplaner, lokala betygskriterier mm. Hasselskog menar att den formella 
läroplanen kan spegla samhällets förväntningar på skolan, i kompromiss till den ideo-
logiska läroplanen. Den formella läroplanen är ett resultat av olika överväganden 
såsom samhälleliga, ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska. Olika ämnesexper-
ter är inblandade i skrivandet av denna läroplan trots att deras ställningstaganden eller 
avsikter ej är kända.  
 
Den uppfattade läroplanen beskrivs av Goodlad i Hasselskog (2010) som “Curricula of 
the mind” (s. 87), alltså hur någon tolkar den formella läroplanen. Läroplanen kan upp-
fattas olika på olika nivåer eller av olika grupper, till exempel ett arbetslag, en skola 
eller föräldrar. Det kan också handla om vilken uppfattning enskilda lärare eller läro-
medelsförfattare har. 
 
Den genomförda läroplanen handlar om det som faktiskt sker i undervisningssituationen 
och i själva verksamheten. Det kan skilja sig mellan hur lärare ser på sin undervisning 
gentemot hur det i verkligheten är.   
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Den upplevda läroplanen är elevernas upplevelse av hur undervisningen ser ut, vilken 
kan vara svår att komma åt eftersom elever tenderar att svara så som de tror att de borde 
svara.  
 
Denna studie utgår i huvudsak från den formella, den genomförda och den uppfattade 
läroplanen. Det som är relevant i min studie är vilka intentioner Skolverket har med 
läroplanen i relation till hur den är utskriven och hur den uppfattas av lärare och läro-
medelsförfattare. Den formella läroplanen är enligt Hasselskog (2010) mer än bara Lgr 
11, men jag fokuserar i denna studie endast på Lgr 11 och dess kommentarmaterial när 
jag hänvisar till den formella läroplanen. 
 
Det man måste ha i åtanke när man tolkar en läroplanstext är att det inte kan analyseras 
enbart objektivt utan måste förstås i sin kontext, både tidsmässigt, ideologiskt och poli-
tiskt. Det som avgör hur den tolkas är vilken pedagogisk grundsyn och kunskapssyn 
som finns hos de lärare som verkar på den lokala skolan (Hasselskog, 2010). Detta är 
något som jag tar med mig i min analys av resultatet jag fått från enkäterna. 
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Syfte och frågeställning  
I denna studie är syftet är att undersöka hur väl lärare anser att några läroböcker svarar 
mot kraven i Lgr 11 om undervisning i problemlösning. Undersökningen har genom-
förts för att öka kunskapen om elevers möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga genom matematikundervisningen.   
 

Forskningsfrågor 
1. Vilka olika typer av läromedel används i matematikundervisningen i årskurs 

4-6? 
2. I vilken mån anser lärare att vanligt förekommande läromedel täcker in pro-

blemlösningsförmågan så som den skrivs fram i kursplanen för matematik? 
3. I vilken utsträckning anser lärare att deras lärobok innehåller uppgifter som 

tränar problemlösningsförmågan? 
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Metod 
Detta är en kvantitativ studie som undersöker hur väl lärare anser att elever ges möj-
lighet att träna sin problemlösningsförmåga i matematik genom undervisning i 
läroböcker. Detta kapitel beskriver hur undersökningen genomförts.  

Genomförande 
Empirin har samlats in via enkäter som skapats i ett Google Formulär. Enkäten innehöll 
frågor som handlade om hur väl lärare ansåg att läroböcker ger elever möjlighet att 
utveckla sin problemlösningsförmåga (se bilaga 1). Totalt ställdes sex frågor. Två frågor 
var öppna frågor (Eliasson, 2013) som gav möjlighet till lite djupare svar, resten var slutna 
eftersom att jag endast var intresserad av årskurs, typ av läromedel och så vidare.  
 
Utifrån begreppen problemlösning och läromedel, skapades frågor som kunde ge olika 
perspektiv. Eliasson (2013) menar att man bör skapa flera frågor för att öka validiteten 
i resultatet. Om någon fråga inte gett så många svar anser författaren att man inte bör 
analysera resultatet vidare, vilket var fallet på frågan om man använder annat lärome-
del för problemlösning. Där inkom en del svåranalyserade svar som inte användes. De 
som bedömdes oanvändbara var exempelvis svar som var tomma. En av enkätfrågorna 
innehöll en så kallad Likertskala (Punsch & Oancea, 2014) från 1-4 där lärarna fick svara 
på hur väl de ansåg att läroboken gav möjlighet att träna elevernas problemlösnings-
förmåga, där 1 motsvarar påståendet inte alls och 4 motsvarar mycket väl.  
 
Andra faktorer som spelade roll för utformningen av enkäten var hur korta frågorna 
var, om dessa innehöll negationer och/eller ledande frågor. Eliasson (2013) menar att 
frågor ska vara korta och att de inte ska svara på mer än en sak i taget. Hon menar även 
att negationer bör undvikas för att minska risken för missförstånd som kan leda till 
lägre validitet i undersökningen. Vid formuleringen av frågan om hur väl läroboken 
tränar problemlösningsförmågan var min intention att inte vara ledande, men jag ansåg 
ändå att frågan var nödvändig för att få syn på lärarnas synpunkter. Frågornas utform-
ning varierades, med förhoppning om att detta skulle motivera fler pedagoger att svara.  
 
Enkätfrågorna testades inledningsvis i en mindre grupp om fem stycken, en pilotgrupp, 
för att undersöka hur de kunde uppfattas och besvaras (Eliasson, 2013). Därefter distri-
buerades enkäten via sociala medier i olika undervisningsgrupper på Facebook som 
innehåller omkring 10 000 medlemmar. Dessa undervisningsgrupper består i huvudsak 
av verksamma lärare i grundskolan. Enkäten fanns tillgänglig i dessa grupper under en 
tidsperiod på fem dagar. De lärare som svarade arbetade i alla grundskolans årskurser, 
men flest arbetade i årskurs 4-6. När 362 stycken svar samlats in valde jag att avsluta 
insamlingen av empiri eftersom målet var 150 svar.  
 
I enkäten fick läraren svara på frågan om vilket läromedel de i huvudsak använder i sin 
matematikundervisning. De läromedel som omnämndes av fler än 15 lärare redovisas 
i resultatavsnittet. De läromedel som färre än 15 lärare angav som huvudsaklig lärobok 
har slagits samman i kategorin Övriga. De lärare som säger att de inte använder någon 
lärobok redovisas under kategorin Ingen bok. 
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Därefter sammanställdes svaren i Excel och kategoriserades i två grupper utifrån om 
läraren enligt svaret kunde ställa sig positiv eller negativ till hur väl läroboken gav ele-
ven möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga. I analysen har svar 1 och 2 
slagits samman och bedömts som negativ inställning och svar 3 och 4 slagits samman 
och bedömts som positiva. De flesta respondenterna gav även positiva och negativa 
kommentarer. Inte alla kommentarer som var negativa hade ett negativt svar på Likert-
skalan. Sådana svar har inte exemplifierats här eftersom det var de negativa respektive 
positiva kommentarerna som var intressant i denna studie. Exempel på svar som be-
dömts negativa är: “tycker att boken i allmänhet är dålig. Svår att förstå för eleven och 
tillgodoser inte alla förmågor” och ”det finns bra problem men boken i sig räcker inte, 
måste till helt annan typ av undervisning”. Exempel på positiva svar är:”[n]ej. Behövs 
inte” och ”[d]en ger eleverna förutsättningar att tillämpa olika strategier och tillväga-
gångssätt vid problemlösning. Det finns dessutom färdiga avsnitt i boken som vi 
kontinuerligt arbetar med. Jag kompletterar även med annat material för att tillämpa 
innehåller med olika representationsformer”.  
 
Urval 
Den grupp lärare jag valt att undersöka är grundskolelärare inom åk 4-6. Det urval som 
använts är ett s.k. subjektivt urval som i Eliasson (2013) beskrivs som ett urval där fors-
karen själv väljer ut vilka som ska ingå i undersökningsmaterialet. Av de 362 svar som 
samlades in har de respondenter som uppgav att de undervisade i andra årskurser än 
4-6 uteslutits. Svar som bedömdes svåranalyserade valdes bort, exempelvis oavsiktliga 
kopior. Det slutliga antalet svar som användes i min studie var 331 st. En risk med att 
använda sig av sociala medier är att det enbart är de som är extra intresserade av ämnet 
som svarar och inte övriga.  
 
 

Forskningsetik och trovärdighet 
Det finns ett berättigat krav på att forskning ska bedrivas och därmed också ett krav på 
skydd för individer i ett samhälle där forskning bedrivs. Det finns därför fyra grund-
regler som ska följas vid forskning; Informationskravet som innebär att deltagarna ska 
informeras om att deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas, Samtyckeskra-
vet som innebär att deltagare ska lämna samtycke till att deras deltagande används till 
forskning, Konfidentialitetskravet som innebär att deltagarnas svar inte ska vara möjliga 
att spåra till en viss person samt nyttjandekravet som handlar om att de insamlade upp-
gifterna endast får användas till forskning (Vetenskapsrådet, 2003).  
 
Information kring detta gavs ut i samband med enkäten där jag beskrev enkätens syfte 
och möjligheten att vara anonym. Ett problem med att samla in svar via enkäter som 
distribueras via sociala medier är att respondenter som eventuellt ångrar sin medver-
kan är svåra att identifiera och utesluta ur materialet. 
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Validitet och reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida studien kan upprepas med liknande resultat. I en 
kvantitativ studie menar Eliasson (2013) att undersökningen ska kunna genomföras på 
samma sätt oavsett när och hur. Ett annat tips från författaren är att vara påläst om 
metoden som används för att samla in empiri, vilket jag gjorde genom att läsa bland 
annat Eliasson (2013) hur en kvantitativ undersökning kan genomföras samt att jag råd-
gjorde med min handledare.  
 
Gällande validiteten i en studie så är det viktigt att veta om studien verkligen mäter det 
som ska mätas (Eliasson, 2013). Detta skedde genom att jag i så stor utsträckning som 
möjligt stämde av att enkätfrågorna överensstämde med forskningsfrågorna. Enkätfrå-
gorna prövades även i en pilotgrupp för att jag skulle se hur väl de fungerade för att få 
svar på forskningsfrågorna. Validiteten var ändå osäker eftersom att det inte på förhand 
går att förutse vilka svar man får. 
 

Fördelar och nackdelar med enkätundersökning 
Att genomföra en enkätundersökning är ett kvantitativt sätt att samla in data. Att den 
metoden valdes för denna studie beror dels på intresset att undersöka lärares uppfatt-
ning om hur området problemlösning hanteras i flera olika läroböcker samt att jag ville 
få en större mängd svar att utgå från.   
 
Enkäten har distribuerats i sociala medier, närmare bestämt Facebook. En nackdel med 
detta är att endast Facebookanvändare har möjlighet att besvara enkäten, men möjlig-
heten att nå ett stort antal verksamma lärare bedömdes stor. En annan nackdel med att 
inte lämna ut enkäter personligen är att det finns tendenser till att svarsfrekvensen blir 
lägre (Eliasson, 2013). Jag valde ändå att distribuera enkäten via sociala medier för att 
nå ut till så många som möjligt, vilket inte skulle vara möjligt om jag lämnat ut den 
personligen. Ytterligare en nackdel kan vara möjligheten att få djupare svar, då meto-
den inte ger samma möjlighet till följdfrågor som intervjusvar ger.  
 
Fördelar med enkäter är att det är förhållandevis billigt jämfört med andra metoder, 
speciellt om man skapar och lämnar ut den via internet. Ytterligare en fördel är att re-
spondenten får svara när det passar. I den här studien är det också en fördel att få 
många svar då utfallet genom detta blir mer representativt (Eliasson, 2013). 
 
Genom att använda öppna frågor ges respondenten enligt Eliasson (2013) möjlighet att 
själv formulera sina svar och därmed ta upp det som hen själv anser är viktigt. I efter-
hand inser jag dock att jag borde ha valt sluten fråga på frågan som respondenten skulle 
ange vilken årskurs hen arbetade i. Jag fick istället svar i många olika varianter som 
blev lite svårare att analysera. Egentligen hade det räckt med en fråga om respondenten 
arbetade i åk 4-6 eller inte 
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Resultat 
I denna del redovisas de resultat som sammanställts från enkätens svar kvantitativt och 
med exempel på respondenternas svar. 

Vanligaste läroböckerna i matematikundervisning 
I enkäten ställdes frågan ”Vilken lärobok använder du i matematikundervisningen?”.  I tabell 
1 redovisas de matematikböcker som lärare uppgav att de använder samt antalet lärare 
som sade sig använda dessa.  I tabell 1 redovisas även antalet lärare som svarade att de 
inte använde någon matematikbok i sin undervisning. På just denna fråga svarade alla 
respondenter. 
 
Tabell 1 Resultat på frågan vilka läroböcker som används i matematikundervisningen. 

Lärobok Antal svar (N) Andel svaranden 
(%) 

Ingen bok 33 10 

Mattedirekt Borgen 94 28 

Favoritmatematik 70 21 

Alfa, beta, gamma 65 20 

Koll på matematik 30 9 

Övriga 39 12 

Summa 331 100 

 
 
Läroboken Mattedirekt Borgen är den bok som är mest frekvent använd. 28 procent sva-
rade att de använder den i sin undervisning. Favoritmatematik användes av 21 procent 
och Alfa, Beta, Gamma var nästan lika frekvent använda med 20 procent användare. 10 
% svarade att de inte använde någon lärobok alls i sin matematikundervisning.  

Inställning till läroboken 
På frågan om hur väl lärare anser att läroboken ger elever möjlighet att utveckla sin 
problemlösningsförmåga redovisas här andelen lärare som säger sig vara positivt in-
ställda eller negativt inställda till hur läroboken behandlar problemlösning. Frågan 
besvarades av 298 stycken; Matte Direkt borgen 94 stycken, Favoritmatematik 70 
stycken, Alfa, Beta och Gamma 65 stycken, Koll på matematik 30 stycken och Övriga 
läromedel 39 stycken. 
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Tabell 2 Andel svar som visar om respondenterna är positiv eller negativt inställd till lärobokens 
hantering av problemlösning. 

Lärobok Positiv 
(%) 

Negativ 
(%) 

Matte Direkt borgen 38 62 

Favoritmatematik 81 19 

Alfa, beta, gamma 78 22 

Koll på matematik 73 27 

Övriga 65 33   

 
Den andel lärare som säger sig vara positiva till hur väl läroboken tränar problemlös-
ning är högst för läroboken Favoritmatematik med 81 procent och närmast i frekvens var 
användare av Alfa, beta, gamma med 78 procent. Av de som uppgav att de använder 
Mattedirekt Borgen svarade 38 procent att de var positiv till problemlösning i läroboken. 
För kategorin Övriga svarade 65 procent att de var nöjda med hur läroboken behand-
lade området problemlösning, 33 procent uppgav att de var negativt inställd. Endast 
kategorin Koll på matematik hade tomma svar. En återkommande kommentar var att det 
fanns för lite uppgifter av problemlösningskaraktär i alla böcker.  
 
En användare av Mattedirekt Borgen uppgav exempelvis att ”Tycker att bokens problem-
lösning inte är så bra.” En annan lärare svarade att ”det borde finnas mer, att det inte 
finns tillräckligt med problemlösning.” Några lärare som var positiva till läroboken sva-
rade att ”I boken finns sidor där eleverna bara arbetar med problemlösning och där 
problemlösningsstrategier gås igenom.” Och att det finns ”Uppslag där man får träna 
på olika strategier man kan använda sig av vid problemlösning” 
 
Gällande Favoritmatematik svarade lärare att ”Det finns särskilda kapitel med lite mer 
inriktning på problemlösning, men jag upplever att det är mer text/läsuppgifter än pro-
blemlösning.” och att ” Ofta hinner eleverna inte till de uppgifterna eftersom det alltid 
ligger proceduruppgifter först”. Bland de positiva respondenterna fanns svar 
såsom ”Boken är uppbyggd av en blandning av problemlösning och olika andra sätt att 
utveckla sin matematiska förmåga.” och ”I varje lektionsdel finns detta med”, med detta 
menar respondenten problemlösning.  
 
Gällande läroboken Alfa, Beta, Gamma fanns positiva kommentarer såsom ”Finns många 
problemlösningar i olika svårighetsgrader” och att ” Den tar upp olika strategier som 
lika typer av uppgifter i varje kapitel. ”Bland de negativa svaren fanns lärare som me-
nade att ”Det finns nästan inga problem. De som finns är inte alltid relaterade till 
innehållet. Problemlösning blir för lösryckt.” En annan lärare skrev att ”Problemen är 
ofta mer av läsuppgiftskaraktär.” 
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Slutligen har användare av Koll på matematik svarat att ”Det finns sidor i anslutning till 
de olika kapitlen där eleverna får träna förmåga och problemlösningar.” och ”Gillar 
sidorna med förmågorna där klurigare problemlösning finns.” Även för denna lärobok 
fanns negativa kommentarer. En lärare beskrev att det är ”Inte tillräckligt då jag anser 
att problemlösning är ett enormt viktigt område där elevernas alla matematiska för-
mågor sätts på prov samt att dessa förmågor utvecklas och fördjupas.” och en annan 
menade att ” Man skulle kunna ha mer problemlösning”. Två av lärarna svarade att 
problemlösningsuppgifterna endast var textuppgifter, vilket inte anses vara samma sak. 

Annat material för undervisning i problemlösning 
I enkäten ställdes frågan Använder du annat material till undervisning i problemlösning? 
Svaren kunde ges som Ja eller nej. Denna fråga besvarades av 298 stycken. 
 
Tabell 3 Andel svar (Ja eller Nej) på frågan om respondenterna använder annat material eller 
läromedel i sin undervisning än läroboken. 

Lärobok Ja 
% 

Nej 
% 

Mattedirekt bor-
gen 

91 3 

Favoritmatematik 72 12 

Alfa, Beta, 
Gamma 

80 10 

Koll på matema-
tik 

97 3 

Övriga 85 5 

 
En stor del, 91 procent, av de lärare som använder Mattedirekt Borgen använder också 
annat material till undervisning i problemlösning. 97 procent av användarna av Koll på 
matematik svarade att de använde annat material. Bland de som använde Favoritmate-
matik uppgav 72 procent att de använde annat material och bland användare av Alfa, 
Beta, Gamma uppgav 80 procent att de använde annat material. 
 
Material som flera respondenter uppgav att de använder är exempelvis problem från 
Skolverkets problembank, Strävorna från NCM1, Kängurumatte2 och Rika matematiska 
problem3. Många av respondenterna betonar vikten av att arbeta i par och ofta med EPA-
modellen, som innebär att arbeta först enskilt med problemet, sedan diskuteras detta i 
par och slutligen i helklass med alla. Ett flertal respondenter svarade att det är lite pro-
blemlösning i boken och därför används ytterligare läromedel, gärna många olika. En 

 

1 http://ncm.gu.se/stravorna  

2 http://ncm.gu.se/kanguru  

3 Hagland, Hedrén och Taflin, 2005 

http://ncm.gu.se/stravorna
http://ncm.gu.se/kanguru
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lärare svarade att hen ”Blandar olika material så eleverna får möjlighet att vara mera 
kreativa och laborativa i sitt utövande. Viktigt för att utveckla sina kunskaper i mate-
matik”.   
 
Användare av Mattedirekt Borgen uppgav att de använder ”Eget material, t ex förbe-
redda PowerPoint-presentationer med problem. Eleverna skriver på mini-whiteboard 
eller på papper. Ofta indelat i fyra rutor; ”ord”, ”bild”, ”plock” och ”ma-språk”. Arbetar 
kooperativt vid problemlösning, det ger enligt mig bäst resultat.”, eller att ”Jag får 
plocka uppgifter från nätet för att få in det i undervisningen. "Rika problem" är något 
jag brukar plocka från.” 
 
Nästan alla som uppgav Matte direkt Borgen och Koll på matematik som lärobok an-
vänder annat material i sin undervisning gällande problemlösning. Ett flertal uppger 
att de skapar eget material och/eller söker olika problem på internet. En lärare skriver 
att hen ”Plockar från strävorna och andra material för att få bra problemlösning 
material” och en annan skriver att ”Ja, letar på nätet och gör egna som passar temat vi 
arbetar med.  
 
De respondenter som har färst andel som använder annat material är användare av 
Favoritmatematik. Flera lärare svara att elever behöver många olika problem för att ut-
veckla sin problemlösningsförmåga och väljer därför att blanda in andra uppgifter. En 
lärare skriver att ”Jag skapar egna problemlösningsuppgifter med olika svårighetsgrad 
som eleverna löser enligt EP(E)A = enskilt, i par, (enskilt igen) och i helklass”. En annan 
svarar att ”Ja diverse för att fylla på de luckor som jag anser att alla läromedel har plus 
att kunna göra min grej av det och få undervisningen roligare”. 
 
Slutligen har användarna av läroboken Alfa, Beta, Gamma uppgett att de kompletterar 
med annat material som de söker reda på samt skapar själva för att läroboken inte 
räcker till eller för att variera undervisningen och befästa kunskaper. En lärare skrev att 
hen använder ”Diverse nätsidor och andra läromedel” och en annan svarade att ”Ja, för 
att kunna fördjupa kunskaper. För att öva flera gånger och befästa. För att få en under-
visning som är på elevernas nivå”.  
 

Hur problemlösning presenteras i läroböckerna 
I detta avsnitt presenteras kort de olika böckernas presentation av problemlösning. 
Ingen hänsyn har tagits till lärarhandledningar. 

Mattedirekt borgen 
Författarna till denna läromedelsserie presenterar på första sidan att problemlösning 
tränas i varje kapitel under rubriken Utmaningen. I sista boken som heter 6B finns även 
ett eget kapitel som heter Problemlösning som tränar några problemlösningsstrategier 
(Falck & Picetti, 2013). 
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Favoritmatematik 
I denna läromedelsserie presenterar författarna något som kallas Favoritsidor där pro-
blemlösning sägs tränas. Det finns även en extra arbetsbok till varje årskurs som heter 
favoritmatematik tankenötter som ger möjlighet till träning i problemlösning (Karppinen, 
Kiviluoma & Urpiola, 2016). 

 

Alfa, Beta, Gamma  
Jag fick kontakt med en av författarna till denna läromedelesserie som berättade att 
varje kapitel avslutas med ett avsnitt om problemlösning. I de tre första kapitlen, i varje 
bok, presenteras dessutom en problemlösningsstrategi som sedan tränas i de tre sista 
kapitlen. Utöver detta finns även ett extrahäfte som heter Utmaningen som innehåller 
ännu mer problemlösning för de elever som behöver mer utmaning (Undvall, Melin, 
Ollén Johnson & Welén, 2013). När jag öppnade boken själv upplevde jag att det var 
svårt som läsare att förstå hur problemlösning hanteras i boken. 
 
Koll på matematik 
I detta läromedel tränas problemlösning i varje avsnitt. Ett antal uppgifter är då sam-
lade och är av problemlösningskaraktär (Björklund & Dalsmyr, 2015). 
 
Övriga läroböcker 
Eldorado, Prima, Gleerups digitala, Pixel, Mattespanarna, Sigma, Matteboken och Singapore-
matte som har fått färre än 15 svar vardera, vilket jag anser är ett för litet antal för att 
göra en tillförlitlig analys av.  
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Diskussion 
Den lärobok som hade flest lärare som var positiva till hur problemlösning behandlades 
var Favoritmatematik. Användare av detta läromedel hade även störst andel som uppgav 
att de inte använder annat läromedel (12 %). Men det är ändå 72 procent som använder 
annat material. En mer trolig slutsats är därmed att läroboken är för omfattande och att 
lärare inte hinner med något annat, som en respondent uttryckte det. Det skulle kunna 
vara ett tecken på att dessa lärare inte är så styrda av läroboken som den tidigare forsk-
ningen har visat. Dock ska det påpekas att hela 72 procent anger att de använder annat 
material, vilket är en förhållandevis stor andel. Men samtidigt beror det på i vilken ut-
sträckning som de använder annat material, vilket inte framkommit i denna studie. 
 
Matteborgen hade flest användare men var samtidigt det läromedel som hade flest andel 
negativa respondenter som sade sig vara negativt inställda till hur väl läromedlet trä-
nade elevers problemlösningsförmåga. Det kan vara ett tecken på att läroplanen 
uppfattas olika mellan användare och läromedelsförfattare (Hasselskog, 2010). Trots 
den stora andel som sade sig vara missnöjda är ändå 38 procent nöjda med läroboken, 
vilket är ytterligare ett tecken på hur läroplanen uppfattas olika mellan författare och 
lärare. Författarna till detta läromedel presenterar att problemlösning tränas i varje ka-
pitel, framförallt i delen som heter Utmaningen. En anledning till att lärare ändå inte är 
helt nöjda kan vara att denna del ligger sist i kapitlet, något som enligt Brehmer (2015), 
är den del som de flesta elever inte hinner med. Om alla elever hann arbeta i denna del 
finns möjligheten att ytterligare lärare skulle vara nöjda. 
 
Studiens resultat är intressanta eftersom läroboken i matematik ses som den främsta 
och oftast enda resurs elever har tillgång till i matematikundervisningen (Brehmer, 2015; 
Lepik m.fl., 2015). Eftersom tidigare studier har visat att matematikboken även anses 
vara en viktig resurs som speglar det centrala innehållet i matematiken (Lepik m.fl., 
2015), kan det tyda på att kursplanen för matematik tolkas på flera olika sätt, sett till de 
olika läroböcker som finns på marknaden. Det kan med studiens resultat tolkas som att 
lärare tolkar läroplanen olika eftersom det även finns lärare som är nöjda med sin läro-
bok, tolkningsskillnaden finns alltså inte endast mellan författare och lärare. Dock vill 
jag påtala att även vissa positiva lärare använder annat material eftersom att de anser 
att det inte räcker med endast boken. 
 
En anledning till lärares negativa inställning kan vara att problemlösning i vissa fall 
återfinns i speciella avsnitt i läroböckerna. Problemet uppstår när elever inte hinner ar-
beta klart allt och då väljs ofta problemlösningsdelen bort (Johansson, 2003). Dessutom 
menar Johansson att det inte är läromedelsförfattarnas ansvar att böckerna inte inne-
håller hela det centrala innehållet för matematik, utan att kursplanen är för generell för 
att kunna täcka in allt i en bok. Både lärare och läromedelsförfattare behöver göra vissa 
ställningstaganden när de väljer ut vad som ska ingå i undervisningen eller i läromedlet. 
Det kan ju vara så att exempelvis läromedelsförfattare bara kan få plats med en viss 
mängd text av olika anledningar och att de därför tvingas sovra. Det behöver ju inte 
betyda att författarna tolkar kursplanen felaktigt. Dessutom kan jag inte svara på frågan 
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om vad som är rätt sätt att tolka läroplanen eller fel, eller om det ens finns ett rätt och 
fel i det eller bara olika sätt, som Hasselskog (2010) skriver om.   
 
Undervisningens utformning är beroende av vem som tolkar styrdokumentet. Lärare 
kan ofta bli förvånade när de ser sig själva inspelade, vilket är en bekräftelse på att det 
skiljer sig mellan den uppfattade läroplanen och den genomförda (Goodlad i Hassel-
skog, 2010). I denna studie har jag upptäckt att skillnaden verkar ligga i hur 
läromedelsförfattare och verksamma lärare uppfattar läroplanen, eftersom en viss del 
tycks vara missnöjda med lärobokens möjlighet till att träna problemlösningsförmågan. 
Det skiljer sig även mellan olika lärare som svarat vilket kan tolkas som att läroplanen 
uppfattas olika även i lärarkåren. Detta tolkar jag som att den formella läroplanens syfte 
inte riktigt kommer till uttryck, eftersom att den verkar vara ha ett stort tolkningsut-
rymme. 
 
Genom att lärarna i hög utsträckning säger sig använda ytterligare material för pro-
blemlösning visar de medvetenhet om att olika böcker inte till fullo täcker detta område, 
trots att Lepik (2015) funnit detta i sin studie. Därmed visar dessa lärare också att pro-
blemlösning är ett viktigt område. På så sätt uppfyller de kriteriet som Lester (1996) 
anser vara viktigast för att lyckas, nämligen att elever måste vara införstådda och tro 
på att lärarna anser problemlösning vara viktigt och betydelsefullt. 
 
Slutligen, de resultat jag funnit i denna studie kan vara användbara för lärare verk-
samma inom matematik i alla olika årskurser, eftersom att tidigare forskning visar att 
det inte endast är läroböcker inom årskurs 4 – 6 som behandlar problemlösning på olika 
sätt, utan även ända upp till gymnasiet. Alla lärare behöver ta ansvar över sin under-
visning för att säkra att alla elever får möjlighet att öva på alla förmågor på sin egen 
nivå, och varje lärare behöver göra en enskild bedömning av både elev och det aktuella 
läromedlet. Skolverket (2018) skriver ju i kursplanen för matematik om vikten av god 
problemlösningsförmåga för att klara vardagssituationer. Tidigare forskning har visat 
att det krävs mycket träning inom problemlösning för att bli duktig på det, och då krävs 
att lärare har kunskap om elevernas förståelse (Häggblom, 2013; Lester, 1996). Dessu-
tom räcker det inte med enbart undervisning i läroboken för att utveckla en god 
problemlösningsförmåga, annat arbetssätt och material behövs för en varierad under-
visning (Johansson, 2003; Skolinspektionen, 2009). 
 

Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning på detta område skulle kunna vara att ta reda på i vilken utsträckning 
lärare använder annat material, för att få en ökad förståelse angående hur väl läro-
böcker ger möjlighet att träna problemlösning. Lärare som använder ytterligare 
material till sin undervisning kan göra det varje lektion eller en gång i månaden. Det 
skulle även vara intressant att studera lärares uppfattningar inom andra årskurser.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
I denna bilaga redovisas hur enkäten utformades. Följande frågor ställdes. 
 
Hej! 
Jag studerar min 7:e termin på Mittuniversitetet, till grundskolelärare i åk 4-6. Denna 
enkät ligger till grund för ett antal läroböcker som ska analyseras med inriktning mot 
kursplanen i matematik och problemlösning.  
Dina svar är anonyma och resultaten används endast i forskningssyfte. Jag kommer 
inte att lagra några personuppgifter och deltagande är frivilligt. Jag är väldigt tacksam 
för ditt deltagande! 
Mvh Annette Svensson 
 
Vilken årskurs arbetar du i? 
Vilken lärobok använder du i matematikundervisningen? 
Hur väl tycker du att boken tränar elevens problemlösningsförmåga? 
Inte alls       Lite         Ganska väl          Mycket väl 
Kommentar (valfritt): 
Använder du ytterligare läromedel/material i undervisningen för problemlösning? 
-Om ja, varför? 
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Bilaga 2 
 

Matematikböcker 
 
Falck, P., & Picetti, M. (2013). Mattedirekt Borgen. 5 B. (2. uppl.) Stockholm: Sanoma ut-
bildning. 
 
Undvall, L., Melin, C., Ollén, J., Johnson, K., & Welén, C. (2013). Matematikboken 
Gamma Grundbok Onlinebok Grupplicens 12 mån. Stockholm: Liber. 

 
Karppinen, J., Kiviluoma, P., & Urpiola, T. (2016). Favorit matematik 5B Bas. (1. uppl.) 
Lund: Studentlitteratur. 
 
Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2015). Koll på matematik 5A. (1. uppl.) Stockholm: Sa-
noma utbildning 
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