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Abstract 

The purpose of this essay is to illustrate how fact families are present and form part of 

teaching materials in Swedish schools` year 1. This study focuses on how text book 

assignments teaches number sense, number ability and fact families up to 10, from a problem-

solving perspective. To fulfill the purpose of the essay, textbook assignments with fact 

families and parts of fact families are analyzed using Cummins´ analysis model, where the 

framework is sorted into four distinct levels depending on context and cognitive difficulty 

after categorization. The result was analyzed both quantitatively and qualitatively and showed 

that teaching materials train students in the part of facts completely independently. Very few 

teaching materials showed the relationship between the fact family and the whole and parts of 

addition and subtraction. The most common textbook task is a bare task with addition or 

subtraction that counts from left to right without the support of context. The study also raises 

thoughts about what the research shows versus how school books assignments are designed 

and also what the individual teacher needs to think about when making his or her choice of 

text book tasks for students. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas i 

läroboksuppgifter i årskurs 1, utifrån ett problemlösningsperspektiv. För att uppfylla syftet 

analyseras läroboksuppgifter med talfamiljer och delar av talfamiljer genom Cummins 

analysmodell där uppgifterna sorteras på fyra olika nivåer beroende av kontext och kognitiv 

svårighetsgrad efter att de kategoriserats. Resultatet blev både kvantitativt och kvalitativt där 

det framgick att läromedel tränar elever i talfamiljernas delar helt fristående. Ytterst få 

läromedel visade på talfamiljernas samband mellan talets helhet och delar. Den vanligaste 

läroboksuppgiften är en naken uppgift med addition eller subtraktion som räknas från vänster 

till höger helt utan stöd av kontext som bilder. Studien lyfter även tankar kring vad aktuell 

forskning säger kontra hur läroboksuppgifter är utformade och vad den enskilda läraren 

behöver tänka på när den ska göra sitt val av uppgifter till sina elever.   

Nyckelord 

Läroboksuppgifter, Läromedelsanalys, Talfamiljer, Talkamrater, Taluppfattning, 

Problemlösning 
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1 Inledning 

Taluppfattning är grunden för att kunna förstå och lösa matematiska problem. God 

taluppfattning innebär att ha en känsla för tal samt förståelse1 för operationers funktioner, till 

exempel att se talen som helheter vilka innehåller delar där helheten kan delas upp/förändras 

(Grevholm, et al., 2012; Neuman, 1987; Marton & Tsui, 2004). I början av lärprocessen ser 

eleven enbart tal som en helhet för att senare upptäcka att de består av delar som bildar 

helheten, och förstår därefter hur delar och helhet hänger ihop (McIntosh, 2008). Talfamiljer, 

se exempel nedan, ger elever möjligheter att upptäcka samband och se mönster inom och 

mellan olika tal. Neumans (1993) beskrivning av talfamiljer är att addition och subtraktion 

hänger tätt ihop. Talfamiljen ger ett naturligt sammanhang till hur talen kan kombineras med 

delar och helhet. Hon visar på vinningen med att lära sig talens delar och helhet med hjälp av 

talfamiljer, vilka möjliggör att eleven lär sig tre andra kombinerade uttryck på köpet 

(Neuman, 2013). 

Exempelvis: Talfamiljen 7, 4 och 3: 4 + 3 = 7 3 + 4 = 7 7 – 4 = 3 7 – 3 = 4 

I sammanställningen av de Nationella proven i åk 3 framkom att elever hade svårt för att lösa 

subtraktionsuppgifter (Skolverket, 2011b). Även Löwing (2016b) redogör för att elever 

vanligen har mycket svårare för subtraktion än addition och att ett omvänt räknande skulle 

kunna få dessa elever att förbättra sin subtraktionsräkning. Även Manges (1998) forskning 

gjord i Göteborg 1955–1980-talet visade detsamma. Elever som behöver stöd i räknandet har 

större problematik med de enklaste subtraktionerna medan de goda räknarna räknar med lika 

god säkerhet i båda räknesätten. Sollervall (2015) visar att det finns fler sätt att räkna 

subtraktion på än att ta bort genom minskning, borttagningsmetoden. Han beskriver 

utfyllnadsmetoden där eleven istället räknar skillnaden mellan två termer, differensen. Denna 

metod kan även ses som ett stegande uppåt på tallinjen. Metoden ger elever möjlighet att 

använda sig av addition när de ska subtrahera genom att räkna ut differensen.  

                                                 

1 Att veta varför en specifik procedur väljs eller val av lösningstrategi. 
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Bedömningsstödet i matematik2 för årskurs 1–3 förklarar att god taluppfattning är 

grundläggande för all matematikundervisning och matematikinlärning (Skolverket, 2017). 

Elever behöver ha både talförståelse och strategier3 till problemlösning för att kunna använda 

sin matematik. Taluppfattning är grunden i matematikundervisningen eftersom det är centralt i 

elevernas matematikkunnande för att kunna använda och förstå strategier som 

utfyllnadsmetoder, generaliseringar och problemlösning (McIntosh, 2008). Löwing (2016b) 

visar i sin studie att elever även har brister i djupkunskaper kring begrepp4 och taluppfattning 

vilka båda behövs vid problemlösning. Taluppfattning och problemlösning är tätt 

sammanflätade med varandra och Grevholm et al. (2012) talar om ett symbiotiskt förhållande 

de två emellan. Mange (1998) beskriver taluppfattningen som `pusselbitar´ av talens helhet 

och delar som behövs när eleven ska lösa problemlösningens `pussel´. Lgr11 uttrycker att 

undervisningen ska ske genom problemlösning i skolan. Problemlösning innebär att använda 

olika strategier, vilka behöver kopplas ihop med förmågan att förstå och använda talens delar 

och helhet i olika situationer inom matematiken (Skolverket, 2016a). 

 

De matematiska kompetenserna är även de tätt sammanflätade med varandra (Killpatrick, 

Swafford, & Findell, 2001; Niss, 2003; Neuman, 1987). De samstämmer också med Lgr11:as 

fem förmågor som är begrepp, resonemang, metod, problemlösning och kommunikation i 

matematik (Skolverket, 2016a). I läroplanen står det att undervisningen ska ge eleverna 

möjlighet att utveckla förmågorna. Förmågorna kan också kopplas till skolans 

kunskapsuppdrag, de fyra kunskapsformerna: fakta, färdighet, förståelse och förtrogenhet. De 

matematiska förmågorna kan tränas via läroböcker eller i problemlösande sammanhang som 

skapar en bra blandning av de fyra F:n genom att de bildar en helhet för eleverna (Skolverket, 

2016a). Skolan ska utveckla elevers kognitiva processer genom att eleverna får införskaffa 

faktakunskaper som med hjälp av tabellträning, rutinuppgifter5 och metoder skapar förståelse 

för hur matematiken används. Metoderna ger möjlighet att fördjupa förståelsen ytterligare 

genom att tillämpa matematik med problemlösning (Lester & Lambdin, 2007; Reys, Reys, & 

                                                 

2 Skolverkets Nya bedömningsstöd 2016 i matematik för årskurs 1–3 i grundskolan. 
3 Speciella metoder för att lösa problem exempelvis rita, gissa och pröva eller börja bakifrån. En plan för hur 

man ska göra. 
4 Ett matematiskt objekt som gestaltar en representation exempelvis subtraktion eller minus. 
5 Uppgifter som eleven klarar av med lätthet och har rutin på att lösa. 
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Emanuelsson, 1995). Förtrogenhet uppnås när eleven kan koppla ihop fakta, färdighet och 

förståelse och applicera detta vid lösning av nya problem, vilket utmanar de kognitiva 

processerna (Neuman, 2013). Mason (2006) förklarar att elever behöver kognitivt utmanande 

läroboksuppgifter6 eftersom de sätter fart på flera olika kognitiva processer som skapar och 

omskapar kunskap i minnet. Det har visat sig vara effektivt för det matematiska lärandet och 

minnet att få träna på mer kognitivt utmanande uppgifter (Pyc & Rawson, 2009). 

Undersökningar visar istället att elever mest tränar på proceduruppgifter7 enskilt med hjälp av 

läroboksuppgifter (Bergqvist & Österholm, 2010). Det är läroboksuppgifter som har den 

avgörande rollen att lära eleverna matematik eftersom det är vanligast att elever räknar enskilt 

i läroböcker på matematiklektionerna (Bentley & Bentley, 2016). I TIMSS8 (2009) visar det 

sig att svenska elever generellt får en begränsad undervisning med övervägande enskilt arbete 

med läroboksuppgifter – de får varken den undervisning de har rätt till eller behov av 

(Skolinspektionen, 2009). När Skolinspektionen studerade TIMMS år 2008 kom de fram till 

att elever tränar mycket på mekanisk räkning9 i läroboken och att de får för få övningar med 

gemensamma aktiviteter och samtal där de får möjlighet att träna förmågorna10 i matematik 

(Skolverket, 2009). 

 

Lindmeier (2011) för fram att enligt internationell forskning utvecklas förmågorna i samspel 

med kontexten11 i specifika kontexter som sätter uppgifter och problem i vardagliga 

sammanhang, som exempelvis privatekonomi. Ma (1999) beskriver att asiatiska läromedel har 

stödjande bilder som ger en kontext till matematiken i motsats till svenska läromedel som 

även har bilder för att skapa ett mer inbjudande estetiskt utseende, vilket inte har någon 

stöttande funktion till elevens uträknade av uppgiften. Poängen med den asiatiska modellen är 

                                                 

6 Matematikuppgifter i elevboken i matematik. 
7 Läroboksuppgifter som visas med ett exempel i läroboken och sedan får eleven träna på det specifika 

momentet. 
8 TIMSS- Trends in International Mathematics and Science Study- ett projekt med internationella jämförelser av 

elevers prestationer i matematik. 
9 Att återupprepa liknande uppgifter många gånger genom färdighetsträning som ska bidra till att eleven 

automatiserar sitt lärande. 
10 De matematiska förmågorna är att formulera och lösa problem, använda och förstå samband mellan begrepp, 

välja effektiva metoder och lösningsstrategier, föra och följa resonemang genom att samtala om, redogöra för 

och argumentera för sina och andras lösningar (Skolverket, 2016a). 
11 I ett sammanhang med stöd av bild eller text. 
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att presentera matematiken som `ett paket´ där delarna hänger ihop till en helhet i ett 

sammanhang till skillnad mot svenska läromedel där det matematiska innehållet är uppdelat i 

stoff, som i sin tur är delat i sina små delar där eleven arbetar med en del i taget (Säljö, 2014).  

Asiatiska elever får generellt mer begreppslig kunskap i problemlösningsaktiviteter än 

svenska elever som främst tränar på olika procedurer12 och nakna13 läroboksuppgifter i 

sifferform (Skolinspektionen, 2009). McIntosh (2008) poängterar att i den första fasen av 

inlärningen har laborativa aktiviteter visat sig effektivare för elevers matematikinlärning än 

skriftliga läroboksuppgifter, som är effektivare när kunskaperna behöver memoreras och 

befästas. Sammantaget blir det därför intressant att undersöka vad läroboksuppgifter erbjuder 

för träning inom området taluppfattning med talfamiljerna upp till 10 utifrån ett 

problemlösningsperspektiv. Det är även intressant för yrkesverksamma lärare att veta vilka 

slags uppgifter som erbjuds elever i läroböcker. 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas 

utifrån ett problemlösningsperspektiv i läroboksuppgifter för årskurs 1. Vidare är det av 

intresse att se vilka typer av läroboksuppgifter som förekommer sett till deras kontext och 

kognitiva svårighetsgrad. 

1.1.1 Frågeställning 

• I vilken utsträckning återfinns läroboksuppgifter med talfamiljer upp till 10?  

• Hur gestaltas talfamiljer i läroboksuppgifter? 

• I vilken kontext befinner sig läroboksuppgifter som erbjuds eleverna? 

• Vilken kognitiv svårighetsgrad har läroboksuppgifter som erbjuds eleverna? 

                                                 

12 På ett specifikt konkret sätt som eleven ska utföra en uppgift och som ofta visas med ett exempel i läroboken 

och sedan får eleven träna på proceduren. 
13 Sifferuppgift utan förklarande text. 
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2 Forsknings- och litteraturgenomgång 

I denna del kommer forskning presenteras inom taluppfattning med talets helhet, vilket kan 

kopplas till talkamrater och talfamiljer. Efter det behandlas problemlösning i 

läroboksuppgifter. Kapitlet kommer avslutningsvis att beröra läroböcker med 

läroboksuppgifternas kontext och kognitiva utmaning. 

2.1 Taluppfattning 

En definition på taluppfattning är att ha en känsla för tal, hur tal kan delas och sättas ihop på 

olika sätt (Reys, Reys, & m fl., 1995b). En god taluppfattning hos elever är en förutsättning 

för att kunna genomföra mer avancerade uppgifter som exempelvis problemlösning (2016a). 

Andrews och Sayers (2015) påvisar att Number sense, den engelska mer omfattande 

beskrivningen av taluppfattning, består av tre delar: begreppsförståelsen, förståelsen för 

mängder och förståelse i matematiska sammanhang. Emanuelsson & Emanuelsson (1997) 

presenterar olika aspekter av taluppfattning som grundar sig på förståelsen av talen och 

tillämpning av tal. De menar att elever aldrig blir fullärda inom taluppfattning utan ju mer de 

förstår och tillämpar desto djupare blir kunskaperna i en fortlöpande process. Unge (1994) 

beskriver att taluppfattning behövs till all matematik och han säger att elevers svårigheter 

inom matematiken oftast kan kopplas ihop med brister inom taluppfattningen. Björklund 

(2007) pekar på att eleven behöver få syn på likheter och skillnader i de olika relationerna 

mellan talets delar. Det är viktigt att elever ser och förstår att det finns relationer inom tal, 

mellan tal och i relation till talens omvärld. 

2.1.1 Talets helhet och delar 

Av tradition inom svensk matematikundervisning tränas elever att lära sig tabellkunskap med 

additions- och subtraktionskombinationer utantill, vilket automatiserar räknandet (Säljö, 

2014). Olsson (2000) menar att lära sig matematik inte är att kunna rabbla tabeller ”utan att få 

upptäcka och förstå samband och mönster” (s. 179). Malmer (1990) beskriver utifrån 

beprövad erfarenhet att eleven har ett stort behov av att få pröva och laborera själv för att 

förstå de matematiska begreppen –  som talets helhet och delar. Det bekräftas av McIntosh 

(2008)  som säger att dagens forskning kommit fram till att eleven själv klarar av att upptäcka 
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de grundläggande additions- och subtraktionskombinationerna om de bara får undervisning 

om dem och metoder14 för hur de upptäcker dem. Det räcker alltså inte med att bara visa och 

förklara för eleven för att den ska förstå. Även Ljungblad (2001) betonar vikten av att 

eleverna kan se talen som helheter och delar vilka har samband med varandra och kan ge 

olika kombinationer. Pramling Samuelsson och Mårdsjö Olsson (2007) talar om att eleven 

måste se talens sammansättning som en inre bild eller ett mönster i sina tankar för att förstå 

hur talet är uppbyggt av en mängd/antal. Elever ges chans att skapa inre bilder som de sedan 

kan koppla till symbolspråket, mattespråket, som skrivs i siffror (Neuman, 1987; McIntosh, 

2008).  

Neuman (2013) pekar på att elever behöver få möjlighet i att se samband som ”att om 9–7 är 

2, så måste 2+7 vara 9” (s. 9). Att se samband är en viktig insikt för att utveckla god 

taluppfattning. För att utveckla färdigheter i huvudräkning krävs det förståelse för hur varje 

tal kan delas i olika delar. Som exempelvis talet 8 som kan delas i kombinationerna 7+1, 6+2, 

5+3 och 4+4 och det omvända enligt den kommutativa15 lagen. Hon menar att ett viktigt 

moment är att låta elever upptäcka talen upp till 10. Neuman framhåller vikten av samband 

mellan helheten och delarna i ett tal. För att visa bastalens del och helhetsmönster har hon 

skapat en schematisk bild (se Figur 1). Hon talar om `de tio bastalen´ som har 25 olika 

talkombinationer tillsammans. Talkombinationerna hänger samman genom delar i form av två 

termer byggs ihop till en helhet som summan. Addition byggs ihop av delarna som skapar en 

helhet. I subtraktion utgår eleven ifrån helheten och plockar ner i delar, eller tar bort en del. 

                                                 

14 Ett visst tillvägagångsätt för att nå en lösning. 
15 Räknelag som säger att termerna i addition kan byta plats utan att summan förändras. a + b= b + a. 

Figur 1. Det tio bastalen och deras uppdelning, hämtad ur Att ändra arbetssätt och kultur inom den inledande aritmetikundervisningen 
(Neuman, 2013, s. 16). 
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Det går även att se på skillnaden, differensen, mellan helhet och del vid subtraktion. 

Talkamraterna är alla additionspar med samma summa. 

2.1.2 Talkamrater  

Talkamraterna är två termer av ett tal och dess helhet summan. Summan är densamma för alla 

tal inom en kamratgrupp, vilket skiljer dem ifrån talfamiljen där helhet och del kan byta plats. 

Talkamraterna ger additionen som kan vändas via den kommutativa lagen, men visar inte 

direkta sambandet med möjliga subtraktioner eller öppna utsagor utan bara på omvänd 

subtraktion. Olsson (2000) belyser att begreppet talkamrater oftast bara innefattar 

additionsparen i läroböcker. Inom talkamraterna finns de vanligaste talkamraterna som kallas 

tiokamrater eftersom alla paren bildar summan 10, vilka är:  0+10, 1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5, 

6+4, 7+3, 8+2, 9+1, 10+0 (Neuman, 2013). Hon menar att elever får träna mycket på 

talkamraternas additionspar men att subtraktionsparen förblir okända för eleverna. 

Talkamrater är en del av talfamiljer (ibid).  

2.1.3 Talfamiljer 

Talen 4, 5 och 9 kan skapa olika talkombinationer: 4+5=9, 5+4=9 som additions par och 

subtraktion paren 9–4=5, 9–5=4, vilka bildar en hel familj – talfamilj (Olsson, 2000; Neuman, 

1993). Talfamiljer visar sambandet mellan addition och subtraktion och ger elever möjlighet 

att förstå hur tal kan delas upp och bilda helheter (Neuman, 2013). För elevens vidare 

matematiska utveckling är det en fördel att upptäcka sambanden mellan räknesätten vilket 

möjliggör för metoder som omvänd subtraktion, gå via 10 och vidare generaliseringar med 

tio-, hundra- och tusental (McIntosh, 2007). Devlin (2001) framhåller att känslan för antal är 

medfödd medan kunskap kring tals delar och helhet är inlärd kunskap som måste utvecklas 

genom till exempel problemlösning. 
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2.1.4 Taluppfattning genom problemlösning 

Lester och Lambdin (2007) säger att ett mål med matematikundervisning är att utveckla 

taluppfattning genom problemlösning och det kan ske med stöd av läroboksuppgifter. 

Taluppfattning och problemlösning sitter tätt samman med varandra. Problemlösning hänger 

ihop med förståelsen av talen samtidigt som förståelsen fördjupar kunskaper i 

problemlösning. Likt en spiral utvecklas problemlösningsförmågan för varje varv och 

samtidigt fördjupas förståelsen kring taluppfattning (Killpatrick, Swafford, & Findell, 2001). 

Löwing (2016a) visar i sin studie att elever har ytliga kunskaper inom taluppfattning, vilket 

kan vara problematiskt när de ska lösa problemlösningsuppgifter. I mer kognitivt krävande 

utmaningar som till exempel problemlösning behövs djupkunskaper vilka saknas hos många 

av dagens elever menar hon.  

 

2.2 Problemlösning 

I problemlösningsförmågan ingår att kunna lösa okända problem eller uppgifter utan att på 

förhand veta hur man ska gå tillväga för att nå svaret. Eleven behöver både hitta och förstå 

problemet för att kunna välja en effektiv lösningsstrategi (Niss, 2003). Enligt forskare 

(Hagland, Hendrén, & Taflin, 2005) beskrivs ett matematiskt problem som  

• något som någon vill eller behöver lösa. 

• något som någon inte vet från början hur det skall lösas. 

• något som det krävs en extra ansträngning, kognitivt, för att lösa. 

Forskare framhåller vikten av att få möjlighet att förstå matematik genom problemlösning 

(Lester & Lambdin, 2007; Schoenfeld, 2016). Hagland, Hedrén och Taflin (2005) förespråkar 

användningen av problemlösning som en bro mellan matematiska områden. Lester och 

Lambdin (2007) tänker sig transfer16 som matematikundervisningens mål där elever kan 

använda sina kunskaper i sin vardag. Även Marton et al. (2004) talar om vikten av att eleven 

kan föra över kunskap mellan olika erfarenhetsområden genom att generalisera liknande 

erfarenheter till varandra. Lester och Lambdin (2007) har kommit fram till att förståelsen i 

matematik uppnås allra bäst med hjälp av problemlösningsuppgifter och Lesh och 

                                                 

16 Förmåga att föra över kunskap från ett sammanhang till ett annat sammanhang som exempelvis att föra över 

matematisk skolkunskap till verkligheten och tvärt om. 
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Zawojewski (2007) förordar att träna elever i mer kreativa strategier inom problemlösning 

som till exempel att pröva, rita bilder, göra tabeller och arbeta bakifrån för att elever inte ska 

fastna i fasta statiska metoder som låser deras tankar. Ahlberg (1995) beskriver 

problemlösning som en process där elever prövar sig fram till en lösning genom att förändra 

och pröva på nytt tills de når en lösning. Lithner (2008) tänker sig att kreativa resonemang17 

är viktiga för elevers matematiska utvecklig som exempelvis via diskussioner med andra 

kring argument och val av lösningar, vilka ger större effekt på matematiklärandet än 

färdighetsträning. 

  

Kontexten stöttar elever i problemlösningsuppgifter genom att skapa ett sammanhang till 

uppgiften vilket engagerar elever i matematiken. Genom kontexten kan elevens vardag knytas 

till läroboksuppgifter (Lester & Lambdin, 2007). Wyndhamn (1988) understryker att 

problemlösning är bunden till kontexter och därför blir det skillnad på problemuppgifter i 

läroböcker och vardagsproblem som eleven stöter på i verkliga livet. Både vardagsproblem 

och läroboksuppgifter kan ha olika kognitiva svårighetsnivåer och den största skillnaden är att 

den ena är upplevd och den andra oftast är skriftlig. Det gör att kontexten runt 

vardagsproblem och läroboksuppgifter är helt olika fast problemet formuleras lika. Elevers 

svårigheter inom problemlösning hävdas enligt Wyndhamn vara på grund av skillnaden 

mellan läroboksuppgifter och vardagens problem. Van de Walle (2003) argumenterar för att 

elever behöver undervisas genom problemlösning i olika kontexter för att minska glappet 

mellan verkliga problem och läroboksproblem. När elever får möjlighet att lyckas i 

problemlösning känner de tilltro till sin egen förmåga inom matematikundervisningen och 

vågar anta nya utmaningar (Lester & Lambdin, 2007). 

 

Zhu och Fan (2006) redogör för hur läroböckers problemlösningsuppgifter ofta är i form av 

benämnda tal, öppna uppgifter och utmaningar vilka ofta är statiska uppgifter med ett rätt 

svar. De problemlösningsuppgifter som finns i läroböcker är extrauppgifter som inte alla 

elever hinner med. Matematikundervisningens fokus har varit på att eleven först och främst 

ska räkna rätt på egen hand (Johansson M. , 2011). Van Bommel (2016) beskriver som ett 

exempel att elever som kan lösa problem på egen hand och utan stöd från laborativt material 

                                                 

17 Samtala, diskutera, argumentera och utbyta tankar. 
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anses ha en hög matematisk kompetens, samtidigt som Ljungblad (2001) betonar att 

problemlösning inte är något som elever alltid ska lösa enskilt utan att elever behöver 

varandra för att utveckla sina tankar. Förståelsen som eleven tillägnar sig genom att arbeta 

med problemlösning tillsammans med andra ger eleven möjlighet att fördjupa sina kunskaper 

ytterligare och få nya infallsvinklar. Problemlösning hjälper också eleven att på ett mer 

effektivt sätt befästa kunskaper genom att strategier kopplas till elevens sinnen när de löser 

problem. Elever blir mer självgående för varje gång de får möjlighet att lära sig matematik 

genom problemlösning vilket höjer deras tilltro till sin egen förmåga (Johansson M. , 2011). 

När elever får arbeta tillsammans på djupet med ett fåtal rika problem hittar eleverna 

matematiska samband och utvecklar sitt matematiska tänkande och språk (Wyndhamn, 

Riesbeck, & Schultz, 2000). Ahlberg (2001) framhåller att elever utvecklar sin 

problemlösningsförmåga i en process där de tillsammans med andra samtalar och diskuterar 

olika lösningar med ett processtänk, vilket sällan återfinns i läroboksuppgifter och som de inte 

kan göra enskilt. Gray och Tall (1994) pekar på att förståelse och färdighet hänger ihop och att 

dessa behöver utvecklas tillsammans och inte som separata delar. Det gör att gestaltning av 

taluppfattning och problemlösning behöver göras gemensamt i läroboksuppgifter.  

 

2.3 Lärobok  

Definitionen från läroplanskommittén på vad ett läromedel innefattar, är något som lärare och 

elever använder i undervisande syfte för att nå målen i kunskapskraven (SOU 1992:94, 1992). 

Juhlin (1994) kallar läromedlet lärobok för `elevens´ bok, en bok som eleven använder i 

undervisningen och enligt Selander (2003) är det ett specificerat läromedel, en bok i 

matematikundervisningen. Korsell (2007) beskriver läromedel som en förlagsproducerad 

lärobok. I denna studie använder jag termen matematiklärobok och däri ingår grundboken 

med dess läroboksuppgifter. 

2.3.1 Lärobokens dominerande roll i matematikundervisningen 

En flerårig trend är att elever i första hand får arbeta enskilt med en lärobok som styr deras 

kunskapande. Ensamarbetet har lett till att fler elever slås ut och visar sämre resultat i 

matematik. Proceduruppgifter dominerar i läroböcker, men samtidigt sker positiva 

förändringar där elever i årskurs 1–3 får allt mer av träning i att föra resonemang och 
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möjlighet att motivera sina lösningar (Bergqvist E. , et al., 2009; Bergqvist & Bergqvist, 

2017). Läromedlets dominans i undervisningen bidrar lätt till att elever mäter sin insats i 

kvantitet istället för kvalitet, det vill säga de mäter sin insats i hur många läroboksuppgifter 

och sidor de gjort i jämförelse med andra (Skolverket, 2003).  

Bergqvist (2009) och Brändström (2003) beskriver att det är läraren som har ansvar att välja 

och beställa läroboken. Det har inte alltid varit så, utan tidigare fanns en förhandsgranskning 

av läromedel som staten styrde via Skolöverstyrelsen. Lärarna fick alltså hjälp med att göra 

ett urval som varade till i början av 1990-talet (Johannson Harrie, 2017). Idag måste läraren 

själv sätta upp kriterier när de ska göra sitt val (Harrie Johansson, 2009). Johansson och Wirth 

(2007) uppmanar ändå till att använda en lärobok för då slipper läraren uppfinna hjulet en 

gång till. Lärare anser att läroboken är ett stöd i undervisningen som står för att strukturera 

upp undervisningen och håller koll på vart eleven befinner sig rent kunskapsmässigt. Fördelar 

med läroboksuppgifter är att de sköter överförandet av kunskaper till eleven och på så sätt 

hjälper till att utbilda elever utan att missa viktiga delar. Läroboken upprätthåller kvalitén på 

undervisningen för lärarna och mer tid frigörs till elever som behöver lärarens handledning 

(Johansson M. , 2011; Bergqvist E. , et al., 2009). Även om olika lärare har samma 

matematiklärobok kan undervisningen se olika ut beroende på tolkning av uppgifterna och 

vad läraren kompletterar sin matematikundervisning med (Lloyd, 1999). Bergqvist och 

Bergqvist (2017) konstaterar att matematikundervisning börjar förändras mot mer 

problemlösning och resonemang i klassrummen i enlighet med Lgr11. Läroboksuppgifter 

däremot har inte förändrats i samma takt (Bergqvist E. , et al., 2009; Boesen, et al., 2014). 

2.3.2 Läroboksuppgifter 

Enligt Niss (2003) är läroboksuppgifter centrala i matematiklärandet eftersom de ger elever 

möjlighet att träna på matematik och befästa sina kunskaper. ”Uppgifter i läroböcker kan vara 

utan kontext (`nakna´ uppgifter), till exempel 3 + 4 = _ eller med kontext (textuppgifter)” 

(Johansson M. , 2011, s. 173). Bergqvist (2009) skriver att det är vanligt att elever mest sitter 

själva och lär in metoder i matematikläroböcker, vilket Wirth (2007) lyfter som problematiskt 

för att det öppnar upp för att de kan göra upprepade fel under en längre tid. Om läraren inte 

hinner rätta elevers böcker ofta kan det bidra till felinlärning hos elever. Vid alltför ensidig 
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färdighetsträning finns en risk att elever endast lär sig ytliga kunskaper som regler, metoder, 

tabellkunskaper och memorering genom inlärningsmodeller. Läroboksuppgifter är vanligen 

utformade som en mall vilken eleven ska följa stegvis och vars främsta mål är att ge ett rätt 

svar (Bergqvist E. , et al., 2009; Johansson M. , 2003). Mallen gör att eleven blir självgående i 

sitt räknande och ger eleven en tydlig struktur i arbetet fram till svaret. Språket och texten i 

läroboksuppgifter är ofta minimaliserad för att eleven ska bli självgående. Det gör att en stor 

del lärobokuppgifter blir nakna uppgifter, uppgifter utan text (Johansson M. , 2003). Det är 

lätt att rätta nakna uppgifter och för läraren att se hur mycket eleven gjort (Clarke, 2007). 

Nakna uppgifters svaghet är att läraren inte ser hur eleven har tänkt för att fokus hamnar på 

rätt svar och inte på vägen dit (Clarke, 2007). Wyndham (1991) talar om att eleven lotsas till 

att göra rätt utan att det krävs förståelse och risken blir att eleven bara `räknar mekaniskt´ utan 

att förstå. Lotsningen av elever ska leda fram till att elever automatiserar hantverket och under 

tiden kommer till insikt kring de matematiska teorierna. Samtidigt finns det forskningsbelägg 

för att för stort fokus på procedur och färdighetsträning inte ger eleven begreppförståelse som 

kan ställa till det när eleven ska tillämpa matematiken (Reys B. , et al., 1995c). Både 

Kilpatrick (2001) och Boesen et al. (2014) menar att alltför omfattande ensidig övning med 

tababellträning, algoritmer och räkneregler inte ger eleven möjlighet att utveckla 

begreppsförståelsen och förmågor. På samma gång poängterar de också att utantill träning är 

en viktig del för att få flyt i sitt räknande och avlasta arbetsminnet. Eleven slipper hålla många 

beräkningar i huvudet vid algoritmräkning18 vilket underlättar själva tänkandet i mer kognitivt 

utmanande uppgifter. 

Till läroboksuppgifternas stora andel färdighetsträning med nakna uppgifter finns en motpol 

som utgår ifrån elevers upplevelser och erfarenheter för att synliggöra elevens lärande i 

matematikundervisningen (Selander & Skjelbred, 2004). Det går ut på att elever får träna på 

hur talen är uppbyggda av olika delar genom att rent praktiskt dela upp dem med konkret 

material innan de nöter in metoderna. Tankeprocesser blir centrala när eleven behöver tänka 

och förstå samtidigt som de utför uträkningar vilket utmanar det kognitiva (Selander & 

Skjelbred, 2004; Taguchi, 2013; Hattie & Marsh, 2002). Även Lgr11 betonar det 

sociokulturella perspektivet där lärandet skapas mellan eleverna när de gör saker gemensamt. 

                                                 

18 Räkna med hjälp av uppställning. 
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Förmågorna är kopplade till det kognitiva där eleven tänker själv och sätter egna ord på sina 

kunskaper. När elever delar med sig av tankar till andra, lär de av varandra (Säljö, 2014). 

Lgr11 lyfter fram det metakognitiva, kommunikation, resonemang och argumentation som 

några förmågor för eleverna att utveckla i sitt lärande tillsammans med andra (Skolverket, 

2016a; Skolverket, 2017). Löwing (2016b) talar också om vikten att undersöka, upptäcka och 

pröva matematiken genom konkretisering i olika former och betonar värdet av att ge eleven 

alla aspekter av talen tidigt genom konkretisering. Szendrei (1996) skriver att läraren måste se 

till att koppla ihop det vardagliga med hjälp av konkretisering med det abstrakta matematiska 

språket. Van Bommel (2016 a) visar hur det rent teoretiskt skulle kunna gå till med att först 

träna elever i konkreta taluppfattningsmodeller som senare kan kopplas till halvkonkreta 

modeller i bildform och vidare till halvabstrakta modeller med talblock, för att till sist komma 

till den abstrakta formen med siffror. Hon beskriver att dessa talbilder stödjer elever att 

utveckla sin taluppfattning när de får se många olika representationer av talet, vilket ger 

eleven möjlighet att se talet på riktigt för att slutligen skapa egna bilder av inne i huvudet när 

de ser talet i sifferform. När eleven har talbilden klar för sig kan den börja träna att dela upp 

talet med hjälp av konkreta och abstrakta modeller. Elever behöver få möjlighet att koppla 

ihop den konkreta matematiken till den mer abstrakta som mest innehåller siffror och 

symboler (Möllehed, 2001; Killpatrick, Swafford, & Findell, 2001). Även Zhou & Peveily 

(2005) studier visar att konkret undervisning utan symboler gör att eleverna lär sig se talen 

och kan verbalt uttrycka vad som sker när de lägger ihop och delar upp ett tal. Det gör att när 

eleven går vidare och ska lära sig att räkna med symboler ser den direkt vad som saknas i talet 

och behöver inte stegräkna sig fram till ett svar utan har automatiserat sitt räknande. McIntosh 

(2007) menar att det beror på att eleven själv fått upptäcka räkningens mystik och kommer 

ihåg reglerna, vilket gör att det blir lättare att utveckla räknestrategier framöver. Schoenfeld 

(2007) framhåller att elevers matematiska kunskaper utvecklas bäst när de själva får 

konstruera sin kunskap med praktiska övningar än i läroboksuppgifter där en lösningsmall 

visas. 

I läroboksuppgifter inverkar många olika faktorer på elevens lärande som exempelvis 

textförståelse, visuell förståelse och eleven förståelse för talets helhet och delar. För att elever 

ska förstå språket i matematikuppgifter måste de både förstå och kunna en hel del 

matematiska ord och begrepp (Österholm, 2006). Läromedlets språk kan skapa svårigheter för 
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elever eftersom ämnesspråket som finns i läromedel är fyllt med matematiska begrepp. 

Möllehed (2001) visar i sin studie att elevers bristande problemlösningsförmåga ofta snarare 

beror på att eleverna inte har utvecklat en god textförståelse eller begreppförståelse. Därför får 

de svårare med att översätta uppgiften till matematik med siffror och symboler. När 

läroboksuppgifternas kognitiva utmaningar ökar i svårighetsgrad via ämnesspråket och 

uteblivet stöd ifrån kontext blir matematiken abstrakt och än mer avancerade tankar krävs 

(Pimm, 1987). När elever ska försöka förstå matematikuppgifter kan de få stöd av kontexten 

som ofta förstärks genom bilder och specifika ämnesord. Stödet från kontexten stödjer 

elevens tänkande och förståelse som eleven kan koppla ihop verkligheten genom olika 

referenser med kontexten och sätta samman dessa med sina egna upplevelser (Hiebert & 

Stigler, 2000; Ahlberg, 1995). Om eleven får stöd av kontexten sätts inte lika stor press på att 

förstå det matematiska språket fullt ut och kontexten stöttar även eleven till förståelse av det 

matematiska språket (Sandell, 2004).  
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3 Teoretiska perspektiv 

Här presenteras analysverktyget från Cummins och dess teori kring kunskap som är beroende 

av kontexten, det kognitiva tänkandet och språket. 

3.1 Cummins kunskapsmodell 

De kognitiva faktorerna är läsförmåga, minne och analytisk förmåga. Dessa kunskaper på 

olika nivåer som elever utvecklar genom att införskaffa faktakunskaper och begreppskunskap 

utvecklar deras matematiska förståelse för hur dessa hänger samman, vilket skapar möjlighet 

att använda dem i olika matematiska uppgifter (Löwing, 2016b).  

 

Det finns ett samband mellan lärande i matematik och språkkompetens där kunskap i 

matematik växer när elever resonerar och diskuterar matematik ihop. När matematiken lyfts 

ihop med andra i vardagssamtal stöds matematiken av kontexten och förståelsen ökas 

(Bergqvist & Österholm, 2010). I de lägre åldrarna är matematik inte bara siffror och 

symboler utan det är ett vardagsspråk som blandas med begrepp och ämnesspecifika ord där 

elever går från ett mer vardagsnära matematikspråk till ett mer abstrakt korrekt 

matematikspråk under skolåren. Det krävs att elever byter ut sitt matematiska språk efter hand 

och hela tiden lär nytt inom skolmatematiken, vilket skapar en kognitiv utveckling hos elever 

(Neuman, 1987). Förståelsen för matematiken och dess språk behöver utvecklas parallellt 

eftersom förståelsen utvecklar språket samtidigt som språket utvecklar den matematiska 

förståelsen, likt det konkreta som utvecklar det abstrakta och det abstrakta som utvecklar det 

konkreta. Eleven behöver få gå från ett vardagligt språk och sammanhang till ett mer abstrakt 

matematiskt språk, ett ämnesspecifikt språk med siffror och matematiska symboler 

(Österholm, 2006).  

 

Lenz Taguchi (2013) talar om att kunskap skapas mellan olika sorters material och mellan 

individer. Något som både Palmer (2011) och Malmer (1990) också pekar på; att 

matematiklärandet behöver knytas ihop med läroboksuppgifter som använder sig av både 

konkreta och abstrakta modeller. Lärmiljön behöver ge eleverna ”möjlighet att kommunicera 

i, med och om matematik” (Hansson, Trygg, & Lindahl, 2015, s. 5).  
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Cummins (2001) modell beskriver att lärmiljön både behöver vara tillräckligt kognitivt 

utmanande så att den håller igång elevens tänkande samt vara språkligt utmanande för eleven 

när de ska vidareutvecklas i sin matematik. Precis som i Vygotskijs proximala utvecklingzon 

behöver eleven lagom svåra utmaningar för att utvecklas i sitt tänkande vilket infaller 

optimalt i nivå C (figur 2). Han beskriver att kontexten går från en nivå som är kontextbunden 

(B, C) till en kontextreducerad (A, D). I nivå C är kontexten visuell i bildform och 

vardagsnära i ett sammanhang som eleven väl känner till. Den kognitiva nivån går från låg 

kognitiv svårighetsgrad med enkla tal (A, B) till hög kognitiv svårighetsgrad med abstrakta tal 

med siffror och symboler (C, D), alltså från enkla tal som nakna uppgifter i sifferform till 

textuppgifter och mer kognitivt utmanande läroboksuppgifter med siffror och symboler. 

Holmegaard och Wikström (2004) utrycker att kontexten underlättar att lära sig saker och 

förstå hur saker hänger ihop. De menar att ämnesstoffet stoppas in i ett sammanhang av 

verkligheten, en kontext, som stödjer inlärningen. I modellen delas de ytliga och de mer 

djupgående kunskaperna upp i olika nivåer. Modellen delar också upp kunskapen i 

kontextbunden kunskap som eleven finner i sin vardag (C, B) och en annan del med abstrakt 

kunskap där matematiken representeras av siffror och symboler (D, A), se figur 2. Alla 

delarna i fyrfältaren behövs för att eleven ska utvecklas i sina matematiska kunskaper 

(Cummins, 2001). 

 

För att kunna analysera läroboksuppgifter behövdes ett lämpligt analysverktyg som 

kategoriserade upp läroboksuppgifterna både systematiskt och analytiskt. Analysverktyget 

behövde kunna sortera fram i vilken omfattning läroboksuppgifter i årskurs 1 på olika nivåer 

återfanns inom talfamiljer. Därefter togs likheter och skillnader och eventuella mönster i 

resultatet fram (Johansson & Svedner, 2010). 

Figur 2. Cummins fyrfältmodell över läroboksuppgifters nivåer. Hämtad ur Språkets 
roll i matematiken (Hansson, Trygg, & Lindahl, 2015). 
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4 Metodologisk ansats  

Här beskrivs studiens möjliga metoder för ett genomförande samt vald metod som fokuserar 

på talfamiljers förekomst och gestaltning i läroboksuppgifter. Här presenteras även vilka urval 

och begränsningar som gjorts av läromedel och hur studien genomfördes av läroboksuppgifter 

med talfamiljer. Avslutningsvis beskrivs studiens reliabilitet och validitet genom att redovisa 

styrkor och svagheter i mätinstrumentet från Cummins (Stukát, 2005). Sist kommer etiska 

överväganden kring en studie av läroboksuppgifter. 

4.1 Val av metod 

Utifrån syftet att åskådliggöra hur taluppfattning genom talfamiljer upp till 10 förekommer 

och gestaltas i läroboksuppgifter söktes en lämplig metod. Genom frågeställningarna 

hamnade fokus på i vilken utsträckning uppgifter förekom och gestaltades i läroboksuppgifter 

för årskurs 1. Ett annat fokus riktades på uppgifternas kontext och uppgifternas kognitiva 

svårighetsgrad.  

 

En möjlig metod för att utföra studien skulle kunna vara en etnografisk studie med elever i 

klassrumsmiljön, där de kände sig trygga (Bryman, 2011). Det skulle kunna ske genom 

observation av elever som räknar utvalda läroboksuppgifter, med olika kontexter och olika 

kognitiva svårighetsgrader på uppgifterna kunde både lösningsstrategier och svar vara möjliga 

att analysera. Att fånga elevers tänkande är dock svårt och därför kan ostrukturerad 

observation med löpande protokoll göra det möjligt att få ett helhetsperspektiv på elevers 

lösningsväg i uppgifterna. Observationer hade kunnat ge svar på vilken kognitiv svårighet 

uppgifterna befann sig (Johansson & Svedner, 2010). Samtidigt är det svårt att uppnå hög 

reliabilitet vid observationer eftersom uppmärksamheten hos observatören är svår att 

upprätthålla samt den tidigare nämnda svårigheten med att fånga elevers tankar. En 

deltagande observation med möjlighet till att ställa frågor till eleverna hade givit säkrare svar 

på elevernas tankar samtidigt som observatören hade kunnat påverkat svaren genom att vinkla 

frågor och observatörens närvaro också sannolikt påverkat elevernas beteenden. Vid 

observation med frågeställningar skulle elever kunnat lämna svar som de trodde att 

observatören ville ha. `Försökskanineffekten´ skulle medföra att reliabiliteten skulle bli låg 

vilket validiteten också hade blivit eftersom de två hänger samman. Ett övervägande av 
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observationsmetodernas svårigheter att få fram ett resultat med hög reliabilitet och validitet 

gjorde att dessa metoderna valdes bort. Läroboksuppgifter däremot förändras inte över tid och 

påverkas inte av forskarens närvaro vilket ger möjlighet till hög reliabilitet och indirekt 

möjlighet till hög validitet. För denna studie valdes därför en kvantitativ och kvalitativ 

innehållsanalys som metod för studier av läroboksuppgifter i årskurs 1. Valet föll på en 

innehållsanalys av texten i utvalda läroböcker av forskaren själv (Bryman, 2011). 

Textbegreppet i läroboksuppgifter innefattade här i studien även bilder, siffror och symboler 

(Bergström & Boréus, 2012). 

 

Till studien användes ett analysverktyg som möjliggjorde att hela analysen genomfördes på 

samma sätt i alla läroböcker och läroboksuppgifter (Bryman, 2011). För att få fram 

karaktäristiska kategorier att sortera in läroboksuppgifterna i, behövdes ett analysverktyg. Det 

behövde erbjuda möjligheten att kvantitativt strukturera upp resultatet i olika grupper där 

resultatet kunde räknas i antal. Cummins analysverktyg har grupperingar av nivåer utefter 

kontext och kognitiv svårighetsgrad från låg till hög19 (Bryman, 2011; Bergström & Boréus, 

2012). 

Analysen fokuserade på kontexten till uppgifterna och deras kognitiva svårighetsgrad i 

koppling till problemlösning enligt Cummins (2001). Läroboksuppgifterna granskades 

                                                 

A. 19 Låg kognitiv nivå och kontextreducerad: Här hamnade enkla uppgifter, rutinuppgifter, fylla-i-

uppgifter, nakna uppgifter, uppgifter utan bilder och uppgifter med bilder som inte stödjer 

lösningstrategi eller svar.  

B. Låg kognitiv nivå med kontextstöd: Här hamnade enkla tal med siffer- eller textuppgifter med 

bildstöd, uppgifter i vardagssituationer och konkret material.  

C. Hög kognitiv nivå med kontextstöd: Här hamnade problemlösningsuppgifter som kan ge diskussioner 

om olika lösningar och lösningsstrategier. Uppgifterna har någon form av stödjande sammanhang. 

Kontexten är i form av bilder eller textformer som tex. en berättelse med ett vardagligt språk. 

D. Hög kognitiv nivå och kontextreducerad: Här hamnade textuppgifter utan bildstöd och utan stöd ifrån 

kontexten. Uppgifterna är i siffer-, symbol- och textform. Här hamnade öppna utsagor. 

(Cummins, 2001). 
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närmare via lärarhandledningen till den aktuella läroboken för att finna vad 

läromedelsförfattarna vill få fram för kunskaper till eleverna och hur läroboksuppgifterna var 

tänkta att utföras. Kategoriindelningen tillsammans med analysverktyget, med Cummins 

delar, gör att resultatet blir möjligt att replikera (Bryman, 2011). Begränsningen inom 

talfamiljer upp till 10 sattes för att dessa talkombinationer är centrala i räknande med 

samband och generaliseringar som exempelvis 2+1, 20+1, 200+1 (McIntosh, 2008). 

 

Resultatet gav inte svar på frågor kring varför-området, det analyserades istället fram ur 

resultatet med utgångspunkt i forskningen som återfinns i teoridelen (Bryman, 2011). Det var 

både en fördel och en nackdel att resultatet blev möjligt för forskaren att vinkla beroende på 

vilket resultat som lyft fram. Själva dataanalysen ska inte kunna förändras beroende av 

forskaren utan ska vara konsistent. Analysmanualen är tänkt som en referensram för att stärka 

upp för ett tillförlitligt resultat genom en konsistent analys (Bergström & Boréus, 2012). En 

svaghet är att resultatet från innehållsanalysen inte kan bli utförligare eller bättre än vad 

grundtexten är, vilket gör att om det jag vill få svar på inte finns där får jag inget svar ifrån 

texten utan behöver söka svar på andra håll (Bryman, 2011). 

 

4.2 Urval 

Från början var det tänkt att analysera matematikläroboksuppgifter från årskurs 1–3, men i 

förstudien uppmärksammades att talfamiljerna upp till 10 tränades främst på första halvan i 

årskurs 1 och repeterades mest i andra boken i årskurs 1. I årskurs 2 och 3 återfanns mestadels 

ett fåtal repetitioner av tiokompisarna, vilket medförde en begräsning av läroboksuppgifter för 

årskurs 1. 

Matematikläroböcker i åk 1 valdes utifrån en spridning mellan de ledande läromedelsförlagen 

(Bryman, 2011). För att få ett representativt urval av ett antal läroböcker som återfinns i de 

flesta klassrum (David & Sutton, 2016), användes läromedelsupphandlaren Läromedias 

topplistor med antal sålda exemplar i Mellansverige hösten 2016 (Läromedia, 2017). Ett par 

nyheter plockades med, Singma och Mondo, för att se om de kom att skilja sig mot övriga 

läromedel. En begränsning blev möjligheter att få tag i läromedlen och deras tillhörande 
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lärarhandledning. En annan begränsning som togs inom urvalet var att läroböckerna i studien 

är anpassade utefter Lgr11. 

4.2.1 Valda läromedel 

• Eldorado (Natur & Kultur) 

• Favoritmatematik (Studentlitteratur) 

• Koll på matematik (Sanoma) 

• Koppargruvan, Mattegruvan (Gleerups) 

• Lyckotal (Gleerups) 

• Mattemosaik (Liber AB) 

• Mondo (Gleerups)  

• Nya matematikboken (Liber AB) 

• Prima matematik (Gleerups)  

• Safari, Matte direkt (Sanoma, tidigare Bonniers) 

• Singma (Natur & Kultur) 

• Tänk och räkna (Gleerups) 

 

4.3 Genomförande av textanalysen 

Först genomfördes ett par förtester på fyra stycken läroböcker från två förlag för att se att 

analysverktyget fungerade som det var tänkt och att kategorierna räckte till. Det märktes 

snabbt att det var en svårighet med att begränsa studien till bara rena läroboksuppgifter med 

talfamiljerna upp till 10 eftersom dessa uppgifter saknades i många läroböckerböcker och om 

det fanns var det bara ett fåtal uppgifter. Området fick utökas till att även titta på delar av 

talfamiljerna, där eleverna tränar på delar av talfamiljen. Det upptäcktes också att några 

läroboksuppgifter hamnade emellan de olika uppsatta kategorierna. Detta fick modifieras ett 

par gånger genom att lägga till kategorier för att passa in i kodschemat. För att säkerställa 

kategoriernas funktion gjordes en mindre pilotstudie av fyra läromedel och det medförde inte 

några problem kring kategorisering av läroboksuppgifterna (Bergström & Boréus, 2012). 

Läroböckerna analyserades genom analysmanualen (se bilaga). Metodiskt togs läroböcker 

från samma förlag i tur och ordning med först A-boken (hösttermin) och sen B-boken 

(vårtermin). Systematiskt togs lärobok för lärobok och analyserades sida för sida, uppgift för 

uppgift. Lärarhandledningen användes som ett redskap för att förstå läroboksuppgifternas 

syfte och mål. För att förstå upplägget för läroboksuppgifterna fullt ut lästes instruktionerna i 
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lärarhandledningen vid varje läroboksuppgift. Läroboksuppgifterna räknades kvantitativt och 

klassificerades in i kategorierna inom talfamiljer i en hierarkisk ordning20. Uppgifterna 

analyserades vidare in i Cummins ramverk och därefter studerades de kvalitativt för att hitta 

mönster kring likheter och skillnader i resultatet (Bryman, 2011).  

Läroboksuppgifterna hade kategoriserats utefter de förutbestämda kategorierna talfamiljer, 

talkamrater, tiokamrater, samband, addition och subtraktion. Analysmallen hade delats in 

utefter kategorierna som därefter sorterades in i Cummins fyra nivåer som grupperade 

läroboksuppgifterna genom kognitiv svårhetsgrad och kontext som var graderade från låg till 

hög. Läroboksuppgifter med avsikt att räkna eller jämföra antal, hälften och dubbelt, tallinje, 

talens grannar, udda – jämt, pengar och handla, labyrinter, fler och färre, räkna med x, 

multiplikation, division, välja räknesätt eller likheter med likamedtecknet uteslöts.   

4.4 Studiens tillförlitlighet 

Genom den detaljerade beskrivningen på hur undersökningen genomfördes görs det möjligt 

för andra att replikera resultatet med hjälp av kategorierna och Cummins ramverk. För att få 

hög validitet har analysen genomförts på samma sätt genom alla böckerna utan några 

förändringar. För att kontrollera resultatets konsistent gjordes efterkontroller av analysen och 

resultatet (Stukát, 2005).  

 

Den fasta analysformen tillsammans med mätnoggrannheten och kontrollräkningen i 

räknandet av läroboksuppgifter har gett en hög precision i mätningarna och en hög reliabilitet 

av resultatet (Bergström & Boréus, 2012). Bredden på läroböcker som ingår i studien gör att 

resultatet inte förändras nämnvärt om ytterligare läroböcker ifrån årskurs 1 läggs till, vilket 

ger studien högre reliabilitet (Bryman, 2011). Genom användandet av förstudier 

utkristalliserades kategorierna genom justeringar. Kategorierna fick tydliga avgränsningar för 

att läroboksuppgifterna skulle passa in i en av kategorierna. Det gjorde det möjligt att gå 

vidare och sortera läroboksuppgifterna på nivåer utifrån Cummins modell.  

                                                 

20 Den hierarkiska ordningen i denna studien är: talfamilj, talkamrat, tiokamrat, samband, addition och 

subtraktion. 
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Validiteten är ett trovärdighetsmått på Cummins mätinstrument som ett lämpligt 

analysverktyg som passade till syfte och frågeställningar. I resultatet blev utfallet att 

mätinstrumentet mätte det som skulle mätas, vilket gav en hög validitet till studien (Rosing, 

1996). Syftet och frågeställningarna besvarades av studien och källorna refererades via APA 

manualen, vilket också ökade validiteten (Eliasson, 2013). 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Det har tagits etiska övervägande och hänsynstagande till mätinstrument, läroboksuppgifter 

och övriga källor (Eliasson, 2013). När forskning bedrivs hamnar alltid forskarens intresse 

och rättigheter som motpol till forskningsområdets behov av hänsynstagande. Studien är av 

dokument som datakälla i en litteraturstudie/textanalys av läroböckers läroboksuppgifter i 

matematik årskurs 1 (Bryman, 2011). Här ingår inte individer men jag behöver referera på ett 

korrekt sätt via APA manualen för att visa respekt till källorna, som skrivits av individer 

(Stukát, 2005).   
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5 Resultat och analys 

5.1 Resultat 

Här presenteras vilket resultat som framkommit utifrån talfamiljer och underkategorier med 

talfamiljernas delar i läroboksuppgifter. Sedan visas Cummins nivåer på läroboksuppgifter för 

att visa på djupet av uppgifterna. Här visas också 6 stycken exempeluppgifter på Cummins 

olika nivåer (A, B, C och D) ihop med redovisningen av läroboksuppgifter i samtliga 

läroböcker. Om läsaren är intresserad av att ta del av specifika uppgifter ur resultatet återfinns 

dessa uppgifter även i bilagorna. 

Resultatet har framkommit genom en analys av 12 stycken olika läromedel varav 11 stycken 

hade A- och B- bok, vilket ger totalt 23 stycken elevböcker i årskurs 1. Till detta tillkom 19 

stycken lärarhandledningar till de olika läroböckerna, som i studien användes för att förstå till 

vad, och hur, läromedelsförfattaren hade tänkt att uppgifterna skulle användas. Brändström 

(2003) beskriver att läromedel inte kan värderas utifrån antal uppgifter utan behöver jämföras 

genom det sammansatta innehållet i förhållandet till helheten, därav redovisningen i 

procentform. I resultatet finns Favoritmatematik som är en omfattande matematikbok med 

många uppgifter totalt, kontra läromedlen Eldorado och Koll på matematik som, enligt 

lärarhandledningarna, bygger mycket mer på att tala matematik och att läraren kompletterar 

med annat. Att jämföra dessa läromedel rakt av med antal läroboksuppgifter mot varandra ger 

ingen rättvis bild av deras innehåll, därav procent-redovisning i möjligaste mån. 

En uppgift har definierats som enskild, även om läroboken grupperar flera uppgifter som en. 

9861 stycken uppgifter från samtliga läromedel passade in i denna studie och gick vidare till 

analysen genom analysverktyget. 

En 
uppgift 

Figur 3. Definition av en läroboksuppgift. Hämtad ur Favoritmatematik 1A (Ristola, Tapaninaho, & Tirronen, 2012, s. 158). Bilden visas med 
tillstånd av Studentlitteratur AB. 

En 
uppgift 

En 
uppgift 

En 
uppgift 

En 
uppgift 
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5.1.1 Läroboksuppgifter fördelat på kategorier 

Eftersom talfamiljer inte återfanns i många av läromedlen redovisas talfamiljers delar i 

kategorier. Kategorierna är talfamilj, talkamrat, tiokamrat, samband, addition och subtraktion. 

En uppgift skulle till exempel kunna tillhöra både talfamilj och addition på samma gång 

eftersom addition ingår i talfamiljsuppgifter, därför följdes kategoriordningen när en uppgift 

skulle bedömas inom vilken kategori den skulle tillhöra. Talfamiljskategorierna användes 

hierarkiskt i ordningen talfamilj, talkamrat, tiokamrat, samband, addition och subtraktion. 

Resultatet visade att läroboksuppgifter med talfamiljer utgör 4% (405 stycken) av alla 

läroboksuppgifterna i studien. Talkamrater utgör 14 % (1358 stycken) och tiokamrater utgör 

7,6 % (742 stycken). Läroboksuppgifter som visade samband mellan addition och subtraktion 

utgör 0,4% (78 stycken). Additionsuppgifter utgör 41% (4015 stycken) och 

subtraktionsuppgifterna är 33% (3263 stycken). I diagrammet syns det att få 

läroboksuppgifter lär ut sambanden mellan räknesätten, ca 5% (samband + talfamiljer) 

eftersom räknesätten presenteras separat i läroböckerna för eleverna. 

Figur 4. Kategorier av läroboksuppgifter. 
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5.1.2 Läroboksuppgifter fördelade på kognitiva nivåer och kontext  

I figur 5 visar cirkeldiagrammet hur läroboksuppgifterna inom taluppfattning är fördelade 

procentuellt i de fyra nivåerna från Cummins kunskapsmodell. Största delen av resultatet 

(58%) utgörs av läroboksuppgifter som befinner sig på nivå A med en låg kognitiv 

svårighetsgrad och är kontextlösa. Enkla tal med kontext i form av bildstöd, nivå B, utgör 

26%. Läroboksuppgifter med hög kognitiv svårighetsgrad som är kontextbunden, nivå C 

utgör 1%. Läroboksuppgifter med hög kognitiv svårighetsgrad som är kontextreducerade, 

nivå D, utgör 15% av uppgifterna. Lägger man ihop de två kontext-reducerade nivåerna A+D 

med varandra utgör de tillsammans 73% av läroboksuppgifterna, vilka är i siffer-, text- eller 

symbolform utan stödjande kontext till eleven. Läroboksuppgifter på nivå B och C som båda 

har hög kontext-bundenhet utgör 27% av uppgifterna. I tabellen (figur 6) redovisas nivåerna 

utifrån kategorierna. Nivå A domineras av additions- och subtraktionsuppgifter. Nivå B 

utgörs av talkamrater, talfamiljer och tiokamrater. Nivå C har endast ett fåtal 

läroboksuppgifter inom alla kategorier men andelsmässigt flest inom kategorin samband och 

nivå D har flest andelsmässigt inom kategorierna talfamilj, tiokamrat och talkamrat. 

Figur 6. Läroboksuppgifter fördelade på nivåerna fördelade inom kategorierna. 

Figur 5. Nivåer på läroboksuppgifter i samtliga läromedel. 

Nivå A
58%

Nivå B
26%

Nivå C
1%

Nivå D
15%

Nivå av läroboksuppgifter

Nivå A

Nivå B

Nivå C

Nivå D
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5.1.3 Läroboksuppgifter på nivå A 

I exempeluppgiften (figur 7) syns en läroboksuppgift på nivå A med låg kognitiv 

svårighetsgrad och kontextreducerad enligt Cummins. 

Figur 8 visar en jämförelse med läroboksuppgifter på nivå A med det totala antalet 

läroboksuppgifter från hela studiens resultat. Av dessa A-uppgifter var det 51% som bestod av 

addition- och subtraktion. Den mest frekventa läroboksuppgiften är av denna form som nakna 

uppgifter. Additionsuppgifterna uppgår till 27% och subtraktionsuppgifterna uppgår till 24%. 

Det skall påpekas att öppna utsagor, vilka också är nakna uppgifter men på en högre kognitiv 

nivå, inte återfinns i resultatet på nivå A utan kommer i nivå D:s resultat. 

  

Figur 7. Exempeluppgift på läroboksuppgift på nivå A. 
Hämtad från Koppargruvan, Grundbok 1A (Svensson & 
Östergren, 2005, s. 72). Denna exempeluppgift ingår i 
kategorin addition. Med syftet att eleven ska färdighetsträna. 
Bilden visas med tillstånd från Gleerups. 

B 

Figur 8. Kategorier av läroboksuppgifter på nivå A i jämförelse med totalen. 
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Läroboksuppgifter på nivå A för samtliga läroböcker 

Läroboksuppgifter på nivå A utgör 58% av alla uppgifterna. Resultatet visade att på nivå A är 

additionsuppgifter de mest representerade i läroböckerna och främst i A-boken förutom Koll 

på matematik och Singma. I Singma återfinns endast subtraktionsuppgifter på nivå A. 

Läromedlet Mattemosaik har huvuddelen av sina additionsuppgifter i A-boken med 492 

stycken uppgifter och huvuddelen av subtraktionsuppgifterna i B-boken med 419 stycken 

uppgifter. Det är endast Mattemosaik som har jämn fördelning av additions- och 

subtraktionsuppgifter mellan A- bok och B-bok inom talområdet upp till 10, övriga har fler 

additionsuppgifter. Även Favoritmatematik har en relativt jämn fördelning mellan additions- 

och subtraktions-uppgifter i A-boken med 347 stycken additionsuppgifter och 295 stycken 

subtraktionsuppgifter. I Singma 1A återfinns endast subtraktionsuppgifter. Singma 1B har inga 

Figur 9. Läroboksuppgifter på nivå A i samtliga läroböcker. 
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läroboksuppgifter på nivå A, vilket beror på att den direkt börjar i det utvidgade talområdet 

upp till 40. Mattemosaik är det enda läromedlet som har läroboksuppgifter som behandlar 

samband mellan räknesätten på nivå A med 30 stycken uppgifter. Läroboksuppgifter på nivå A 

med talfamiljer återfinns i Koll på matematik 1B med 16 stycken, Mattemosaik 1B med 28 

stycken och Mondo 1A med 36 stycken läroboksuppgifter. Talkamraterna presenteras i A-

böckerna i Koll på matematik, Lyckotal, Mondo, Nya matematikboken samt i Tänk och räkna. 

Endast i Favoritmatematik och Safari finns talkamrater i både A- och B- bok. 

5.1.4 Läroboksuppgifter på nivå B 

I exempeluppgiften figur 10 syns en läroboksuppgift på nivå B med låg kognitiv 

svårighetsgrad och kontext enligt Cummins. 

 

  

Figur 10. Exempeluppgift på nivå B Hämtad ur 
Favoritmatematik, Grundbok 1A (Ristola, Tapaninaho, 
& Tirronen, 2012, s. 98) Denna uppgift ingår i kategorin 
samband i syftet med att eleven ska få syn på och träna 
samband mellan addition och subtraktion. Bilden visas med 
tillstånd från Studentlitteratur AB. 
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Läroboksuppgifter på Nivå B för samtliga läroböcker 

Läroboksuppgifter på nivå B utgör 26% av alla uppgifterna. Läroboksuppgifter med kontext, 

som vanligen är ett visuellt stöd i form av bilder, återfinns främst i A-boken som i 

Favoritmatematik 1A (144 stycken), Koll på matematik 1A (341 stycken) och Safari 1A. I 

Tänk och räkna 1A (4 stycken), Mondo (12 stycken) och Mattemosaik 1A (15 stycken). 

Läroboksuppgifter på nivå B återfinns i mindre antal i B-böckerna som exempelvis som i Koll 

Figur 11. Läroboksuppgifter på nivå B i samtliga läroböcker. 
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på matematik med 441 stycken läroboksuppgifter i A-boken och 29 stycken läroboksuppgifter 

i B-boken. Eldorado 1A, Koll på matematik 1B och Singma 1A har alla nivå B uppgifter 

spridda över alla kategorierna. Resultatet visade att Eldorado 1B, Nya matematikboken 1B 

och Singma 1B inte har några läroboksuppgifter alls på nivå B.  

I diagrammet framträder främst kategorierna addition (865 stycken), subtraktion (669 

stycken) och talkamrater (617 stycken), vilka har flest läroboksuppgifter med enkla tal och 

kontext, nivå B. Medan Tänk och räkna 1A endast har läroboksuppgifter på nivå B inom 

kategorin addition. Eldorado 1A och Singma 1A är ensamma om att ha läroboksuppgifter 

inom samtliga kategorier på nivå B. I Lyckotal 1B finns vardera 3 stycken läroboksuppgifter i 

både addition- och subtraktions-kategorin på nivå B. 

5.1.5 Läroboksuppgifter på nivå C 

I figur 12 ses ett exempel på nivå C i en läroboksuppgift med hög kognitiv svårighetsgrad 

med kontext enligt Cummins. 

  

Figur 12. Exempeluppgift på nivå C. Hämtad ur Mondo 
matematik 1A (Brorsson Å. , 2016, s. 31). Denna 
exempeluppgift ingår i kategorin talkamrater i syfte att eleven 
ska få träna på problemlösning med hjälp av en kontext. 
Bilden visas med tillstånd från Gleerups. 
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Läroboksuppgifter på Nivå C med samtliga läroböcker 

Läroboksuppgifter på nivå C utgör 1 % av alla uppgifterna. Läroboksuppgifter med 

talfamiljer som har hög kognitiv svårighetsgrad och ingår i en kontext, uppgår till totalt 27 

stycken av alla läroboksuppgifterna. Eldorado 1A och Mattemosaik 1B har 12 stycken 

läroboksuppgifter vardera på nivå C. Koll på matematik 1A +1B har 1 styck läroboksuppgift 

vardera och även Koppargruvan har en enda uppgift på nivå C. 

Figur 13. Läroboksuppgifter på nivå C i samtliga läroböcker. 
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De övriga 10 läromedlen har inte någon läroboksuppgift på nivå C (se bilaga), det vill säga att 

57% har inte och 43% (13 stycken läromedel) har läroboksuppgifter på nivå C. Resultatet 

visar att Mondo 1A (32 stycken) och Eldorado 1A (26 stycken) är de två läromedel som 

sticker ut med flest uppgifter på nivå C. 

5.1.6 Läroboksuppgifter på nivå D 

I figurerna 14 och 15 syns exempeluppgifter på nivå D i läroboksuppgifter med hög kognitiv 

svårighetsgrad och kontextreducerade enligt Cummins. 

 

Figur 14. Exempeluppgift på nivå D. Hämtad ur 
Prima 1A, Grundbok (Brorsson Å. , 2013, s. 
33). Denna exempeluppgift ingår i kategorin 
Subtraktion i syfte med att eleven ska träna och 
förstå subtraktion i öppna utsagor. Bilden visas 
med tillstånd av Gleerups. 

Figur 15. Exempeluppgift på nivå D. Hämtad ur Prima 1A, Grundbok (Brorsson Å. , 2013, 
s. 33). Denna exempeluppgift ingår i kategorin Addition i syfte med att träna eleven att skapa 
egna räknehändelser. Bilden visas med tillstånd av Gleerups. 
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Läroboksuppgifter på Nivå D med samtliga läroböcker 

Läroboksuppgifter på nivå D utgör 15% av alla uppgifterna. I diagrammet syns att Tänk och 

Räkna 1B (237 stycken), Eldorado 1A (118 stycken), Mondo 1A (111 stycken) och Prima 1A 

(242 stycken) har många kontextlösa läroboksuppgifter med text och sifferuppgifter med 

högre kognitiv svårighet. Favoritmatematik 1A (46 stycken), Mattemosaik 1A (40 stycken), 

Koll på matematik 1A (34 stycken) och Singma 1A (0 styck) har färre eller inga 

läroboksuppgifter alls på den här nivån. Prima har fördelat sina läroboksuppgifter på addition, 

subtraktion och talkamrater inom sina kategorier medan Tänk och Räkna, Mondo har fler 

spridda läroboksuppgifter över alla kategorierna. Lyckotal 1B (44 stycken) och Safari 1B (10 

stycken) har endast additionsuppgifter på nivå D, vilket Favoritmatematik 1A (44 stycken) 

nästan har fast den innehåller 2 stycken subtraktionsuppgifter också.  

Figur 16. Läroboksuppgifter på nivå D i samtliga läroböcker. 
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5.2 Analys 

På nivå A återfanns 58% av samtliga läroboksuppgifter. Hela 51% av samtliga 

läroboksuppgifter ingår i kategorierna addition och subtraktion på nivå A (se figur 10). De var 

nakna uppgifter med en låg kognitiv nivå och kontextreducerade. När innehållet studerades i 

läroböckerna Eldorado, Mattemosaik, Favoritmatematik, Safari samt Tänk och räkna fanns 

hundratals nakna läroboksuppgifter inom addition och subtraktion, vilka är tänkta att eleverna 

ska färdighetsträna med (figur 9). Detta bekräftar tidigare forskningsresultat att elever främst 

sitter enskilt och tränar nakna läroboksuppgifter för att befästa tabellkunskaper (Säljö, 2014; 

Neuman, 2013; Grevholm, et al., 2012; Bentley & Bentley, 2016).  

 

På nivå B återfanns 26% av samtliga läroboksuppgifter och dessa uppgifter presenterades med 

en stödjande kontext på låg kognitiv nivå. Nivå B fanns i stor andel i böckerna Eldorado, Nya 

Matematikboken 1 A och Koll på Matematik 1A, som utgår från bildstödjande 

läroboksuppgifter när elever ska lära sig enkla rutinuppgifter (figur 11). I läroboken Koll på 

matematik syns detta i kombination med att träna på att dela upp tal i verklighetsnära 

kontexter som exempelvis att dela upp tre köttbullar på två tallrikar och vilka kombinationer 

det kan bli rent bildligt (Almström & Tengvall, 2014, s. 75). Van Bommel (2016) visar på att 

kontexten har betydelse genom att koppla uppgifter till elevers vardag och in i ett 

sammanhang. På nivå B återfanns störst andel av kategorierna talkamrater, talfamiljer och 

tiokamrater i läroboksuppgifterna (figur 11).  

 

På nivå C visade resultatet att endast 1% av samtliga läroboksuppgifter fanns. I 

läroboksuppgifter på nivå C förväntas eleverna tala och diskutera matematik tillsammans med 

ett problemlösningsperspektiv (Gibbons, 2013). Läroboksuppgifter på nivå C återfanns inte 

alls i 43% av läromedlen, i de övriga kunde endast ett fåtal uppgifter identifieras; mellan 1–14 

stycken. I resultatet finns ett par trendbrytare som Eldorado, Mondo och Koll på matematik 

som har fler diskussionsuppgifter på nivå C än övriga läroböcker, de har också färre 

rutinuppgifter på nivå A än de andra läroböckerna (figur 9 och 13). Neuman (2013) beskriver 

att problemorienterad undervisning är vanligare i Japan där diskussioner kring metoder och 

lösningar är centrala för att elever ska förstå. ”Spontan kunskapsutveckling börjar alltid med 
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att en vagt uppfattad helhet efter hand allt tydligare avslöjar sina delar” (s. 39). Hon menar att 

matematikundervisning ska fokusera mer på att elever ser och tänker matematik än på 

minneskunskap för att utveckla elevers matematiska förmågor. 

 

Läroboksuppgifter på nivå D (figurerna 14 och 15) är uppgifter som är kontextreducerade på 

en hög kognitiv nivå vilka utgjorde 15% av samtliga läroboksuppgifter. Favoritmatematik 1A, 

Lyckotal 1B och Safari 1B hade i princip hela sin andel av uppgifter inom addition på nivå D 

med främst öppna utsagor. Medan Lyckotal 1A, Koll på matematik 1A, Nya matematikboken 

1A samt Tänk och räkna istället har en stor andel av sina uppgifter inom talkamrater på nivå 

D (figur 16). Niss (2003) talar om att elever har uppnått matematisk kompetens när de själva 

kan välja en effektiv lösningstrategi till ett tal. Wyndhamn, Riesbeck, & Schultz (2000) 

beskriver att när eleven får möjlighet att skapa sin egen kunskap, där de genom att skapa egna 

läroboksuppgifter visar att de bemästrar en högre kognitiv matematik. I Prima 1A ombeds 

eleven att hämta ett par stenar och gruppera dem i olika kombinationer som ska diskuteras 

med en klasskamrat kring hur de kommit fram till olika svar (Brorsson Å. , 2013, ss. 6-7). 

 

Resultatet visade också att addition lärs in i A-boken medan subtraktion lärs in senare i A-

boken eller i B-boken (figur 11), vilket bekräftar att svenska läroböcker har en tradition att 

träna på ett moment i taget (Säljö, 2014). Resultatet visade också att läroboksuppgifter lär ut 

räknesätten i separerade delar som visas i kategorier i studien (figur 6) även om forskningen 

tydligt påvisar att sambandet mellan addition och subtraktion underlättar för elever att bygga 

vidare på sina matematikkunskaper (Neuman, 2013; Ljungblad, 2001; Björklund, 2007).  

 

Forskningen säger att eleven behöver få ta avstamp i det konkreta och utgå ifrån helheten för 

att finna delarna (McIntosh, 2007; Marton & Tsui, 2004). Det betyder att eleven egentligen 

borde få strategier att utgå från subtraktion som är en helhet där bitarna plockas bort. I de 

flesta läroböcker, som resultatet visar, utgår eleven istället från additionen och ska sätta ihop 

delarna till en helhet (Neuman, 2013). Här blir även Sollvervalls (2015) utfyllnadsmetod 

intressant att använda när eleven räknar på skillnad och kan använda sig av omvänd addition. 

Favoritmatematik är det enda läromedlet, som jag kunde se, som skickar med plockmaterial 
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med grundboken till eleven. Samtidigt som forskningen säger att fokus behöver riktas mot 

elevers förståelse av matematik genom att utgå ifrån den konkreta verkligheten med 

plockmaterial mot halvkonkreta och kontextstödjande läroboksuppgifter innan de får gå 

vidare mot den abstrakta matematiken (Liljekvist, 2014; Löwing, 2016a; Neuman, 2013). 

Talfamiljer utgör 4% av läroboksuppgifterna i resultatet (figur 6) och tränas främst på nivå B 

och D. Det fanns även en uppgift i Favoritmatematiks 1A lärarhandledning med talfamiljer 

där elever får visa hur talet hänger samman genom att dela upp 5 flickor och 2 pojkar i olika 

grupperingar (Haapaniemi, 2012, ss. 94,100). Lärarhandledningen ska ses som en del av 

läroboken eftersom den förklarar och fördjupar uppgifter för både elever och lärare 

(Brändström, 2003). Neuman (2013) menar att läraren kan ta stöd i effektiva metoder som 

talfamiljer för att påvisa sambandet mellan räknesätten och talens delar och helhet som i 

ovanstående exempel. Talkamrater med 14% (1358 stycken) och tiokamrater med 7,6% (742 

stycken) har större utrymme i läroboksuppgifter än vad talfamiljerna har med 4% (405 

stycken) av samtliga läroboksuppgifter. Samband mellan räknesätten addition och subtraktion 

har en liten del med 0,4% (78 stycken), vilket visar att elever inte tränas i att upptäcka och 

förstå sambanden mellan räknesätten även om det står i Lgr 11 (Skolverket, 2016a; Löwing, 

2016b). Samband mellan räknesätten (förutom talfamiljer) återfinns endast i 6 stycken av 23 

stycken läroböcker (figurer 9, 11, 13 och 16).  

De tio första bastalen återfinns främst i A- boken och i B-boken går läromedlen vidare till ett 

utvidgat talområde upptill 20 och senare upptill 100. Neuman (2013) trycker på att det krävs 

att läraren förstår vikten av de 10 bastalen (figur 1) till den vidare matematiken med 

generaliseringar och samband. Hon förordar att läraren ska våga stanna upp i sin undervisning 

och få med sig alla elever innan de går vidare i ett utökat talområde.  

  



Tina Honnér   Examensarbete VT 2017 

41 

  

5.2.1 Slutsatser 

Sammanfattningsvis visar resultatet att det återfanns flest läroboksuppgifter inom nivå A, 

58%, med kontextreducerade uppgifter och på en låg kognitiv nivå på medan nivå B utgjorde 

26% med uppgifter på låg kognitiv nivå med stöd från kontexten. Läroboksuppgifter på nivå 

C med 1% av resultatet var klart underrepresenterande även om de är kontextstödjande och på 

en hög kognitiv nivå det vill säga utvecklar elevers matematiska- och 

problemlösningsförmåga. Uppgifter på nivå D med 15% utgjordes till stor del av öppna 

utsagor och textuppgifter med en hög kognitiv utmaning samtidigt som de var 

kontextreducerade. 

 

Resultatet visade att matematiken lärs in i separata delar utan samband mellan talets delar och 

helhet eller räknesätt på det sätt som talfamiljer gör. Talfamiljer utgjorde endast 4% av 

läroboksuppgifterna fastän de både stöttar elevers inlärning via samband mellan räknesätten 

och sätter talen i ett sammanhang.  

 

Det återfanns fler läroboksuppgifter i A- boken än i B-boken inom talområdet upp till 10, för 

att B- boken fortsätter med ett utvidgat talområde. Lärare behöver förstå vikten av tiobastalen 

för den vidare matematiken med generaliseringar och samband samt välja läroboksuppgifter 

som får elever att upptäcka samband inom och mellan tal.  

 

Kontexten ökar elevers förståelse, ändå återfinns stora mängder av nakna uppgifter i 

läroboksuppgifterna i resultatet. Kontextuppgifter med bilder åter främst i A-boken. 

Elever tränar tabellkunskap genom färdighetsträning med nakna uppgifter som är 

kontextreducerade och på en låg kognitiv nivå – trots att forskning säger att elever behöver få 

en förståelse för matematiken med stöd av konkreta material och stöd från ett vardagligt 

sammanhang.  

 

Det är också av vikt att tala matematik vilket ger elever kognitiva utmaningar och få dela 

kunskap om olika lösningsstrategier. Problemlösningsuppgifter kan vara kontextbundna och 

på hög kognitiv nivå samtidigt som elever kan både lära av varandra och utmana varandra. 

Problemlösningsuppgifter tränar också elever i förståelse för och tillämpning av matematiken. 
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6 Diskussion 

Syftet med studien är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas 

inom taluppfattning i läroboksuppgifter för årskurs 1 ur ett problemlösningsperspektiv, sett till 

deras kontext och kognitiva svårighetsgrad. Här diskuteras resultatet som studien visat kring 

talfamiljer i läroboksuppgifter ihop med forskning och teori. Därefter följer metoddiskussion, 

diskussion om undersökningens värde för kunskapsutveckling inom området och tankar om 

vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 

Ur resultatet dras slutsatsen i denna studie att den vanligaste formen av läroboksuppgifter är 

färdighetsträningsuppgifter vilket innebär nakna uppgifter med enkla additioner och 

subtraktioner i sifferform som räknas från vänster till höger på nivå A. Resultatet bekräftas av 

studiens forskning som menar att dagens elever främst färdighetstränar med läroboksuppgifter 

som visar hur eleven ska gå till väga genom fasta exempel med nakna uppgifter (Bergqvist E. 

, et al., 2009; Boesen, et al., 2014; Johansson M. , 2011). I läroboksuppgifterna återfinns oftast 

uppgifter med ett rätt svar. Istället för att försöka förstå vad eleverna förstår, alltså 

uppmärksamma kritiska aspekter, får eleverna träna vidare på uppgifter av samma karaktär. 

Detta leder till att de inte förstår sina misstag (Bentley & Bentley, 2016). Wyndham (1991) ser 

faran med detta och poängterar vikten av att istället fokusera på förståelsen av matematiken. 

McIntosh (2008) påpekar att lärare inte får blanda ihop elevers inlärningsfaser med fasen när 

de ska befästa kunskapen. Både Clarke (2007) och McIntosh (2008) varnar för att 

läroboksuppgifternas fokus endast hamnar på metod och procedur, där eleven endast följer 

lärobokens exempel och räknar utan att förstå. Bergqvist och Österholm (2010) framhåller 

elevers behov av att skapa förståelse för möjliga val av tillvägagångsätt när de löser uppgifter. 

Elever behöver förstå texten i uppgiften men också veta varför de väljer specifika metoder när 

de löser en uppgift och framförallt förstå vilken metod som är mest effektiv till en specifik typ 

av uppgift. I kommande läraryrke är det av intresse att först fokusera på elevers förståelse och 

taluppfattning innan färdighetsträningen intensifieras. Taluppfattning och förståelse utvecklas 

främst genom en inledande laborativ fas där eleven får öva och pröva på att dela upp tal med 

konkret material, som kopplas till halvkonkreta modeller och till sist till abstrakt matematik 

(McIntosh, 2008). För att underlätta elevers förståelse för talens samband kan med fördel 
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talfamiljer användas till att koppla ihop sambandet mellan addition och subtraktion (Neuman, 

2013; McIntosh, 2007). Även problemlösningsuppgifter vilka har större effekt på elevers 

utveckling av förståelse och taluppfattning än tabellkunskap och färdighetsträning kan med 

fördel ökas i undervisningen (Lester & Lambdin, 2007). 

 

Resultatet visade att läroböcker lär ut matematiken i delar trots att framstående forskare 

(Neuman, 2013; Olsson, 2000; Ljungblad, 2001; Björklund, 2007) pekar på vikten av att elever 

lär sig relationer inom och mellan tal, talens olika kopplingar till varandra som är talfamiljernas 

syfte. Dessa saknas oftast i de undersökta läromedlen. Talfamiljer påvisar sambanden naturligt 

för eleven och ändå fanns talfamiljer endast i åtta av de undersökta läromedlen i resultatet. En 

lösning skulle kunna vara att fler läromedel presenterar talfamiljer för elever samt visar på 

kopplingen och sambandet mellan de olika räknesätten. Eleverna får också samtidigt stöd med 

att minska på mängden memorerad tabellkunskap och hjälp med att enbart behöva lära sig 

hälften av kombinationerna, när de förstått att de också kan vända på kombinationen via den 

kommutativa lagen.  

 

Neuman (2013) betonar värdet av att eleverna ska lära sig de första 10 bastalen för att kunna 

komma vidare i den matematiska utvecklingen. Förståelsen och vikten av att använda sig av 

talfamiljer är något som varje yrkesverksam matematiklärare borde få kunskap om. Hon menar 

att det är matematiklärarens viktigaste uppgift att se till att eleven får syn på sambanden mellan 

helheten och delarna i ett tal exempelvis i subtraktion (där eleven utgår ifrån helheten och 

plockar ner i delar) och i addition (där eleven bygger ihop delarna och skapar en helhet). Om 

läroboksuppgifter hade visat på sambanden inom och mellan tal, vilket inte återfanns i resultatet 

hade eleverna fått större förståelse i att förstå räkningens innebörd. Även Löwings (2016a) 

forskning visar att elever behöver kunna bemästra talen upp till 10 redan i årskurs 1 vilket också 

överensstämmer med Lgr11:as progression. Hennes resultat visar att många elever inte når upp 

till de kraven. Det borde vara oroväckande för yrkesverksamma lärare att många elever inte 

fullt bemästrar talområdet upp till 10. Löwing såg att 18% av eleverna inte klarade av 

additionsuppgifter och 38% inte klarade av subtraktionsuppgifter inom talområdet upp till 10 i 

slutet av årskurs 1. Ännu mer oroväckande var att dessa resultat inte utvecklades nämnvärt 

genom hela grundskolan utan att elever avstannade i sin matematiska utveckling fast 

undervisningen gick vidare, vilket gör att elever slås ut tidigt i matematikundervisningen som 
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är en effekt av att lärare inte upptäcker kritiska aspekter. Löwing (2016a), Bentley och Bentley 

(2016) menar att elever inte utvecklar sina matematiska kunskaper om de inte samtidigt får 

undervisning i området och eftersom läroböcker går vidare till ett utökat talområdet får eleven 

inga nya chanser att lära in talområdet upp till 10 om inte läraren kompletterar sin undervisning 

med sådana uppgifter. 

 

Resultatet visar istället att elever lär in olika kategorier av uppgifter var för sig och främst 

genom enkla additions och subtraktionsuppgifter (figur 8). Grundtanken med att eleven ska 

lotsas i en viss hierarkisk ordning för att slutligen sätta ihop kunskaperna och förstå helheten 

gör att eleven inte förstår varför de ska lära sig varje delmoment. Delarna bli värdelösa för 

eleven när den inte ser helheten och kunskapsutvecklingen uteblir (Johansson M. , 2011). Det 

är problematiskt att elever tränar på många läroboksuppgifter inom talområdet upp till 10 (i 

genomsnitt 430 stycken/lärobok) men utan att resultatet förbättras enligt nationella och 

internationella tester. Sannolikt behöver elever träna mer och få möjlighet att träna på många 

olika slags läroboksuppgifter (Skolinspektionen, 2009). Läroboksuppgifter med talfamiljer 

ger möjlighet till variation mellan räknesätten och träning i att dela upp tal. 

 

Av de resultat som framkommit ligger huvuddelen av läroboksuppgifterna inom 

taluppfattning upp till 10 i A-boken, och i B-boken är det vanligt att de fortsätter till utvidgade 

talområden trots att forskare som bland andra Löwing anser att många elever ännu inte har 

förstått eller automatiserat grunderna (Löwing, 2016a). Ahlberg (1995) varnar för att gå för 

fort fram, vilket kan få ödesdigra konsekvenser för elever som har en långsammare 

inlärningstakt i matematik. Enligt Neuman (2013) skulle talfamiljer kunna vara en lösning på 

problematiken eftersom de visar på naturliga samband mellan addition och subtraktion. Detta 

skulle ge elever många fler talkombinationer gratis då eleverna enbart behöver lära sig hälften 

av kombinationerna när de förstår sambanden. Förståelsen ligger också i att ta avstamp i den 

konkreta matematiken. Favoritmatematik skickar med konkret plockmaterial till eleverna för 

att de ska kunna öva matematiken konkret ihop med läroboksuppgifterna som är mer 

abstrakta. Andra läromedel som Prima, Singma och Koll på matematik uppmanar i 

lärarhandledningen till att använda sig av konkret material till läroboksuppgifterna. 

Tankeväckande är att det kan bli en skillnad för elever om läraren använder sig av 

lärarhandledningen eller inte genom att läraren riskerar att missa en väsentlig poäng om inte 
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lärarhandledningens instruktioner tas tillvara. Det visar på att den yrkesverksamma lärarens 

roll är viktig genom att styra upp sina elevers räknande av läroboksuppgifterna och inte lämna 

dem ensamma i räknandet, vilket Säljö (2014) beskriver som problematiskt. Aktuell forskning 

som finns idag och beprövad erfarenhet pekar på att läraren behöver börja i verkligheten med 

plockmaterial när elever ska lära sig matematik (Malmer, 1990; Palmer, 2011; Ahlberg, 1995; 

McIntosh, 2007; Neuman, 2013). Ändå är det få läroböcker som använder sig av konkret 

material utan det blir läraren som får koppla ihop detta med läroboksuppgifter. 

  

Resultatet visade att det fanns 26% kontextstödjande enkla uppgifter som främst fanns i 

Favoritmatematik, Koll på matematik och Safari. Läroboksuppgifter med kontext återfinns 

främst i A-boken, vilket känns logiskt att elever får stöttning i sin inledande inlärning vilket 

underlättar förståelsen. En av slutsatserna i undersökningen var att kontexten i 

läroboksuppgifter stödjer elevers inlärning, eleven kan se matematiken och förstår den lättare 

på så sätt. Lundberg och Sterner (2006) talar om att eleven utvidgar sin förståelse genom 

bilder. I enkla kontextstödjande läroboksuppgifter får eleverna färdighetsträning med hjälp av 

visuella bilder (som halvkonkreta modeller) som fungerar som en bro mellan den konkreta 

matematiken (där eleven både kan se och känna på talen), till den helt abstrakta matematiken 

med endast siffror och symboler (Van Bommel, 2016 a).  

 

Resultatet visar att de flesta läroböcker startar med abstrakta uppgifter redan från de första 

sidorna i årskurs 1 (figur 5) eftersom läroböckerna är fyllda med 73% läroboksuppgifter som 

är kontextreducerade (nivå A och D). Aktuell forskning säger att det inte räcker att träna på 

abstrakta läroboksuppgifter (nivå A och D) med text och symboler för att skapa förståelse och 

förtrogenhet med matematiken utan elever behöver samtidigt koppla ihop det konkreta och 

halvkonkreta (nivå B) till det abstrakta (Palmer, 2011; Malmer, 1990; Taguchi, 2013). 

Problemlösning har effektiva metoder för att utveckla matematisk kompetens vilket gör att det 

behövs grundkunskaper inom metoder, lagar, regler och färdigheter inom matematiken (Lesh 

& Zawojewski, 2007). Därför är det viktigt att elever färdighetstränar med läroboksuppgifter 

inom nivå A och D vilka befäster kunskapen och möjliggör arbetsminne till de kognitiva 

processerna som behövs vi problemlösning (Killpatrick, Swafford, & Findell, 2001). I 

problemlösningsuppgifter utmanas elever kognitivt vilket släpper fram kreativa lösningar som 

utvecklar eleven matematiskt (Lesh & Zawojewski, 2007). 
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I resultatet fanns 1% läroboksuppgifter inom nivå C (figur 5). Det är främst på nivå C som 

eleven hamnar i Vygotskijs utvecklingzon och kan utveckla sina matematiska kunskaper 

tillsammans med andra. På nivå C upprätthålls elevens kognitiva processer genom att eleven 

får diskutera, argumentera och resonera med andra om sina lösningar.  

Kontexten stöttar upp på nivå C och ger eleven en ram att hålla sig till. Inom nivå A och nivå 

D finns ingen stöttande kontext vilket försvårar den matematiska utvecklingen om den inte 

grundats i nivå B. På nivå B får eleven stöd av kontexten men uppgifterna är enkla och snart 

får eleven rutin på uppgifterna. Det blir färdigsträning som befäster kunskap men som inte 

vidareutvecklar kunskap. Detta visar på vikten av att undervisningen ligger inom alla fyra 

nivåerna som Cummins förespråkar (Gibbons, 2013). Ändå återfinns det bara en handfull av 

nivå B läroboksuppgifter i varje läromedel i studien. Bergqvist m.fl. (2010) visar på att 

läroboksuppgifter främst består av proceduruppgifter och alltför sällan av matematiskt 

aktiverande uppgifter som utvecklar elevers förmågor som gör att de `blir´ problemlösare. 

Lärare behöver komplettera med problemlösningsuppgifter för att elever ska få möjlighet att 

utveckla sin förståelse för matematikens samband och möjligheter. Forskare är överens om att 

det blir problematiskt för elever att utveckla ett matematiskt språk och utbyta idéer och 

kunskap om de enskilt arbetar och räknar i matematikläroböckerna. Det är viktigt att läraren 

skapar arbetssätt och metoder som även syftar till gemensamma diskussioner där elever får 

möjlighet att lära av varandra (Holmegaard & Wikström, 2004; Bergqvist E. , et al., 2009; 

Liljekvist, 2014). ”Det är väsentligt att elever får fler tillfällen att använda kreativa 

matematiska resonemang för att lära sig lösningsmetoder, exempelvis samband och formler, 

och först därefter mängdträna” (Liljekvist, 2014, s. 46). Rystedt och Trygg (2009) 

understryker att elever behöver både vägledning kring olika material och strategier för att 

förstå abstrakta idéer och utveckla matematiska inre bilder. De pekar också på vikten av att 

tala och diskutera matematik där hög kognitiv nivå som utvecklar förståelsen kring det 

matematiska språket. De menar också att elever måste tränas i det för att kunna delta och till 

det behövs aktiverande uppgifter. Läroboksuppgifter på nivå A som är på en låg kognitiv nivå 

tränar elever till att kunna anta uppgifter på nivå D med en högre nivå kognitiv nivå vilket 

Kilpatrick m.fl. (2001) uttrycker att det är viktigt att elever lär sig tabellkunskaper, 

räkneregler och räknelagar för att kunna anta mer kognitivt utmanande uppgifter. När elever 

ska förstå och befästa kunskaper är kognitivt utmanande uppgifter på nivå C och nivå D 
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effektiva. Kognitivt utmanande läroboksuppgifter skapar och omskapar kunskap i elevens 

matematiska minne och utvecklar de matematiska förmågorna (Pyc & Rawson, 2009). 

Tyngden i läroböcker läggs ofta på att få eleverna självgående och läraren får tid över att 

hinna stötta de som behöver extra stöd. Tyvärr har nytänkande läroböcker som framhäver 

gemensamma diskussioner svårigheter att inta marknaden. Det krävs både tid och kunskap 

hos lärare för att förstå upplägget av en matematiklärobok och oftast vinner en lättarbetad 

lärobok valet (Johansson M. , 2011). Ett enda optimalt läromedel finns egentligen inte 

eftersom att elevers behov och kunskaper skiljer sig åt. Det går att dra slutsatsen att det vilar 

ett tungt ansvar på den enskilda läraren att välja ett läromedel med läroboksuppgifter som 

utmanar eleverna samtidigt som de lär sig de matematiska grunderna (Bergqvist & Österholm, 

2010). Samtidigt som att det är viktigt att läraren förstår läromedlet och känner sig bekväm 

med dess upplägg. Läraren behöver också veta vilka förmågor och kunskapskrav i matematik 

som det utvalda läromedlet mäter av för att veta vad för slags läroboksuppgifter som den 

behöver komplettera matematikläroboken med (Bergqvist & Bergqvist, 2017). 

6.2 Summering 

Sammanfattningsvis vill jag avsluta med att visa på värdet av studiens resultat för 

matematiklärare. Lärare har möjlighet att välja utvecklade läroboksuppgifter utifrån 

kunskapen att talfamiljer sätter matematiken i ett sammanhang. Vikten av detta sammanhang 

stödjer både inlärning och förståelse samt att problemlösningsuppgifter utvecklar elevers 

matematiska förmågor. Denna studie kom fram till att det fanns få läroboksuppgifter med 

talfamiljer upptill 10 och särskilt uppgifter som var kopplade till problemlösning, vilket gör 

att lärare behöver göra medvetna läroboksval och val av kompletterande uppgifter till 

matematikläroboken. Läroboksuppgifter tränar främst talfamiljer i delar och ytterst få satte 

uppgifter i en stödjande kontext ihop med hög kognitiv svårighetsgrad, utan flest uppgifter 

återfanns på en låg kognitiv nivå i ett kontextreducerat sammanhang. 
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6.3 Metoddiskussion 

Metodens syfte är att åskådliggöra hur talfamiljer upp till 10 förekommer och gestaltas utifrån 

ett problemlösningsperspektiv i läroboksuppgifter för årskurs 1. Det blir intressant att 

undersöka om de återfinns i läroböcker eller inte och hur de gestaltar sig eftersom läroböcker 

har en dominans inom matematikämnet och därför föll det sig naturligt att undersöka 

läroboksuppgifter i denna studie (Säljö, 2014).  

Det var en svårighet att hitta läroboksuppgifter som endast innehöll talfamiljer med tanke på 

att talfamiljer är en smal del av matematiken. Ett förvånande resultat var ändå att talfamiljer 

saknades i de flesta läroböcker och i princip endast tränades i årskurs 1. Svårigheten att finna 

talfamiljuppgifter i läroböcker öppnade upp för att bredda kategorin talfamiljer till delar av 

talfamiljer som talkamrater, tiokamrater, samband, addition och subtraktion. Det är en svaghet 

för studien att bredda, samtidigt är det så det ser ut i de flesta läroböcker. I undersökningens 

början märktes det att en uppgift kunde hamna inom flera kategorier och därför bestämdes 

den specifika ordningen av kategorierna i analysen. För att kontrollera att den hierarkiska 

ordningen fungerade gjordes en pilotstudie. I analysen kontrollerade jag först om det var en 

talfamiljsuppgift och om inte fortsatte jag till talfamilj och så vidare med övriga kategorier. 

 

Om undersökningen bara analyserat talfamiljer hade resultatet bara visat på en avsaknad av 

dessa läroboksuppgifter. Det utvidgade undersökningsområdet vidgade resultatet och påvisade 

att talfamiljer tränas i delar och att sambanden inte lärs ut, vilket bekräftar vad tidigare 

forskning sett (Löwing, 2016a; Neuman, 2013). Trots breddningen anser jag att min studie är 

relevant för läroboksuppgifter med talfamiljer upp till 10. Det krävdes ett par förstudier för att 

få fram med ett mer specifikt resultat för ändamålet, vilket medförde att kategorierna 

utvidgades. I och med kategorierna och nivåerna föll läroboksuppgifter in under ett möjligt 

utfall vilket visade att analysverktyget var relevant. Förstudierna, som användes för att få till 

lämplig kategoriindelningen, är en bidragande orsak till att validiteten höjdes (Bryman, 2011). 

 

Resultatet mätte läroboksuppgifter utefter talfamiljernas kategorier i Cummins nivåer vilket 

gav ett utfall på hur talfamiljer förekommer och gestaltas i läroböcker. I Cummins nivåer gavs 

svaret på vilken nivå läroboksuppgifterna hamnade på genom den kognitiva svårighetsgraden 
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och antingen kontextbundenhet eller kontextreducerad vilket också höjer studiens validitet 

(Bryman, 2011). Bortfallet var obefintligt för att det valdes läroböcker som fanns tillgängliga 

och även fanns i det statistiska urvalet hos Läromedia (2017), vilket höjer studiens validitet. 

Vidare har studien inga individer att ta hänsyn till vilket gör att mätningar och resultatet inte 

påverkas av yttre påverkan, som exempelvis att resultatet kan manipuleras i efterhand –  

vilket inte går med en textanalys där svaren finns kvar och vem som helst kan gå tillbaka och 

replikera studien för att få ett likadant utfall, vilket höjer studiens reliabilitet. 

Läroboksuppgifter som analyseras har fördelen att de inte utvecklas under tiden utan de håller 

över tid, tills de revideras, vilket höjer reliabiliteten ytterligare. Även det representativa 

urvalet stärker upp reliabiliteten ihop med noggrann mätning kvantitativt via 

analysinstrumentet. Studien är möjlig att generalisera på ytterligare läroböcker i årskurs 1 

även om 23 stycken läroböcker indikerar på ett stabilt resultat, vilket är bra för både 

validiteten och reliabiliteten. Det som hade gått att förfina i Cummins modell är att gradera 

den kognitiva svårighetsgraden och kontextbundenheten för att få spridning inom nivåerna på 

läroboksuppgifter. Eftersom det i denna studie skiljer en del mellan läroboksuppgifters 

kognitiva svårighetsgrad inom nivåerna som till exempel mellan öppna utsagor och skriftliga 

räknehändelser hade fler graderingar stärkt reliabiliteten ytterligare. För att öka reliabiliteten 

skapades en manual till analysen för att inte kriterierna skulle ändras under tiden (Bryman, 

2011).  

6.3.1 Vidare forskning 

En vidare intressant vinkling på studien hade varit att fördjupa sig i den asiatiska modellen 

där taluppfattning serveras som `ett paket´ till elever, där talen presenters som en helhet 

innehållande delar (Ma, 1999). Många asiatiska länder har länge legat högt i olika 

internationella tester (Skolverket, 2016b) och därför blir deras inlärningsmodeller intressanta 

att lära sig av för att utveckla vår svenska matematikundervisning. Det skulle också vara 

intressant titta på Finland och Flandern (Belgien) som har ett anpassat symbolsystem till det 

svenska systemet och som också tänker sig ett `helhetspaket´ av matematikundervisningen. 

De har annorlunda läroboksuppgifter och fokuserar mer på samspelet mellan lärarens 

undervisning och elevens lärande. Det skulle vara av intresse att studera deras grepp i 

läromedel utifrån en läromedelsanalys. Lärarna syn på olika sorters läroboksuppgifter hade 

varit ytterligare ett intressant område att forska vidare kring.  
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8 Bilågör 

Här redovisas det kvantitativa resultatet efter räknande i läroböckerna. Resultatet redovisas 

utifrån läroböckerna, kategorierna och Cummins nivåer. Tabellerna återfinns med två sidor 

per nivå. Alla läromedel utom Koppargruvan har en A- bok som är tänkt att användas på 

höstterminen och en B- bok som är tänkt att användas på vårterminen. Svaren är i antal 

läroboksuppgifter, se figur 5 för definition av en uppgift. Varje läroboksuppgift hamnade 

endast i en kategori. Läroboksuppgifter med avsikt att räkna eller jämföra antal, hälften och 

dubbelt, tallinje, talens grannar, udda-jämt, pengar och handla, labyrinter, fler och färre, räkna 

med x, multiplikation, division, välja räknesätt eller likheter med likamedtecknet uteslöts.  

Analysmanual 

• A. Låg kognitiv nivå och kontextreducerad: Här hamnar enkla uppgifter, rutinuppgifter, fylla i uppgifter, nakna uppgifter, 
uppgifter utan bilder och bilder som inte stödjer lösningstrategi eller svar. Exempelvis 5 + 4 = _ 

• B. Låg kognitiv nivå med kontext stöd: Här hamnar enkla tal med bildstöd, vardagssituationer och föremål (plockmaterial). 

Enkla siffer- eller textuppgifter med bildstöd. 

• C. Hög kognitiv nivå med kontext stöd: Här hamnar problemlösningsuppgifter som kan ge diskussioner om olika lösningar. 

Läroboksuppgifterna har någon form av stödjande kontext i bild eller textform (berättelse) tillsammans med ett vardagsspråk. 
Även Taflins (2007) rika problem med uppgifter som kan ha flera lösningssätt och/ eller flera olika svar. 

• D. Hög kognitiv nivå och kontext reducerad: Här hamnar textuppgifter utan bildstöd och utan stöd från kontext. Uppgifter med 

bara mattespråk i form av siffror och symboler eller textuppgifter i bara text och symbolform. Problem med en enda lösning, 
vilket ger ett rätt svar. Öppna utsagor ex:  _ + _ = 6, 2 + _ = 6 eller    _ + 4 = 6 
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Nivå A Talfamilj Talkamrater Tiokamrat Samband Addition Subtraktion 

Eldorado 1A     31 29 

Eldorado 1B     10 10 

Favoritmatematik 1A  70 55  347 295 

Favoritmatematik 1B  53 51  39 33 

Koll på matematik 1A  10 7  13  

Koll på matematik 1B 16    89 96 

Koppargruvan  4   166 128 

       

Lyckotal 1A  73 6  150 163 

Lyckotal 1B     22 22 

Mattemosaik 1A   11  492 15 

Mattemosaik 1B 28  32 30 15 419 



Tina Honnér   Examensarbete VT 2017 

III 

  

Nivå A Talfamilj Talkamrater Tiokamrater Samband Addition Subtraktion 

Mondo 1A 36 2 10  162 146 

Mondo 1B     16 13 

Nya matematikboken 1A  63   237 88 

Nya matematikboken 1B   18  35 45 

Prima 1A     190 155 

Prima 1B   50  108 77 

Safari 1A  28 26  267 267 

Safari 1B  10 6  61 61 

Singma 1A      20 

Singma 1B       

Tänk och räkna 1A  37 22  230 205 

Tänk och räkna 1B     21 21 
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Nivå B Talfamilj Talkamrater Tiokamrat Samband Addition Subtraktion 

Eldorado 1A 19 76 19 4 14 12 

Eldorado 1B       

Favoritmatematik 1A  70 55  152 142 

Favoritmatematik 1B   6  22 10 

Koll på matematik 1A 5 140 18  175 103 

Koll på matematik 1B 3  16 4 4 2 

Koppargruvan 54 59 32  19 18 

       

Lyckotal 1A  30   57 33 

Lyckotal 1B     3 3 

Mattemosaik 1A 4    11  

Mattemosaik 1B 6  10    
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Nivå B Talfamilj Talkamrater Tiokamrater Samband Addition Subtraktion 

Mondo 1A  13 32  10 4 

Mondo 1B     12  

Nya matematikboken 1A 39 135   96 45 

Nya matematikboken 1B       

Prima 1A  31   49 55 

Prima 1B   12  19 2 

Safari 1A  35 16  138 179 

Safari 1B     9 14 

Singma 1A 19 28 9 12 61 47 

Singma 1B       

Tänk och räkna 1A     4  

Tänk och räkna 1B       
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Nivå C Talfamilj Talkamrater Tiokamrat Samband Addition Subtraktion 

Eldorado 1A 12 9   5  

Eldorado 1B     3  

Favoritmatematik 1A    1 3 2 

Favoritmatematik 1B       

Koll på matematik 1A 1    1  

Koll på matematik 1B 1      

Koppargruvan 1 1 1  6  

       

Lyckotal 1A       

Lyckotal 1B       

Mattemosaik 1A       

Mattemosaik 1B 12      
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Nivå C Talfamilj Talkamrater Tiokamrater Samband Addition Subtraktion 

Mondo 1A  10 14  8  

Mondo 1B    10  1 

Nya matematikboken 1A  11     

Nya matematikboken 1B       

Prima 1A  1   2  

Prima 1B       

Safari 1A       

Safari 1B       

Singma 1A  1  3 1  

Singma 1B       

Tänk och räkna 1A  5 3    

Tänk och räkna 1B       
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Nivå D Talfamilj Talkamrater Tiokamrat Samband Addition Subtraktion 

Eldorado 1A 50 16 25  25 2 

Eldorado 1B     5 5 

Favoritmatematik 1A     44 2 

Favoritmatematik 1B     6 4 

Koll på matematik 1A 2 22 7  3  

Koll på matematik 1B 18  25    

Koppargruvan   11  28 1 

       

Lyckotal 1A 12 40 20  11 8 

Lyckotal 1B     10  

Mattemosaik 1A 3  11  29  

Mattemosaik 1B 8    15 43 
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Nivå D Talfamilj Talkamrater Tiokamrater Samband Addition Subtraktion 

Mondo 1A  10 27 2 30 42 

Mondo 1B     5 11 

Nya matematikboken 1A 33 2 19  10 14 

Nya matematikboken 1B  27 16  12  

Prima 1A  85   96 61 

Prima 1B   16  14 17 

Safari 1A  12 3  33 43 

Safari 1B     10  

Singma 1A       

Singma 1B  13  12 11  

Tänk och räkna 1A 23 126 25  33 30 

Tänk och räkna 1B       

 


