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Abstract 
The coursebook plays a key role in the mathematics education in the Swedish school. 
Because it has such an important role in the students’ abilities to practice and fortify their 
mathematical knowledge and abilities, there are high standards to be met for the 
coursebook to accommodate all of the students’ needs in the classroom. Despite this, there 
is no national review of coursebooks, which means that it is up to the teachers themselves 
to review them. According to the law, the education in schools should contribute to 
knowledge development to all students, regardless of their prior level of knowledge. For 
the subject mathematics, this means that the exercises and tasks being worked on by the 
students need to meet the needs of students with difficulties as well as giftedness. This 
study has examined to what extent four coursebooks in mathematics at the upper 
secondary level can support the knowledge development of gifted students. The results of 
the study show that the coursebooks meet one or some of the criteria research has shown 
supports mathematically gifted students. At the same time it is important to stress that the 
results of this study only show the potential that the coursebooks have, it is still up to the 
teacher to use the materials available to them and use them in such a way that they can 
contribute to the gifted students’ knowledge development.  
 
Keywords: Coursebook analysis, education, giftedness, gifted students, mathematics, 
mathematics coursebooks 
 



	

Sammanfattning 
Läromedlet spelar en stor roll i matematikundervisningen i den svenska skolan. På grund 
av att de har en sådan betydande roll för elevernas möjlighet att träna och befästa deras 
matematiska kunskaper och förmågor finns det höga krav på att läromedlet ska kunna 
tillgodose alla elevers behov i klassrummet. Trots detta finns det inte längre någon statlig 
läromedelsgranskning, något som innebär att det jobbet är upp till lärarna istället. Enligt 
skollagen ska undervisningen i skolan bidra till kunskapsutveckling för samtliga elever, 
oavsett tidigare kunskapsnivå. För matematiken innebär det att de uppgifter och problem 
som eleverna jobbar med måste kunna tillgodose behoven hos elever med svårigheter så 
väl som med begåvning. Denna studie har undersökt i vilken utsträckning fyra läromedel i 
matematik för gymnasieskolan kan ge stöd åt matematiskt begåvade elever. Resultatet av 
studien visar att läromedlen täcker något eller några av de kriterier som forskning visat ger 
stöd åt matematiskt begåvade elever. På samma gång är det viktigt att understryka att 
resultatet av studien endast visar potentialen läromedlen har, det är fortfarande upp till 
lärare att ta tillvara på det material som finns dem tillhanda och använda det på ett sådant 
sätt att det bidrar till begåvade elevers kunskapsutveckling. 
 
Nyckelord: Begåvade elever, begåvning, läromedelsanalys, matematik, 
matematikläromedel, undervisning 
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1 Introduktion  
Detta avsnitt inleds med en introduktion till studien (avsnitt 1.1) som sedan mynnar 
ut till studiens syfte och frågeställning (avsnitt 1.2).  

1.1 Inledning 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov” (Skolverket, 
2011, s. 2). Så börjar skrivelsen i den del av läroplanen som heter En likvärdig 
utbildning. Den innebär att undervisningen i den svenska skolan ska ge varje elev 
chansen att utvecklas, oavsett tidigare kunskapsnivå. Detta innefattar de elever som 
har svårigheter att nå målen i skolan, de elever som når målen samt de elever som är 
begåvade i något eller flera av skolans ämnen och når ämnets eller ämnenas mål med 
mycket god marginal. Trots detta finns det en tendens i skolan att fokusera mer på de 
elever med svårigheter att nå målen än de elever som redan når dem. Som resultat av 
detta får oftast inte de elever som är begåvade det stöd de behöver från läraren för att 
utveckla sina kunskaper.  

Men att ge stöd till dessa begåvade elever är inte en enkel sak, det är något som 
kräver kunskap av läraren för att uppnå på ett tillfredsställande sätt (Mellroth et al., 
2016). Precis som med andra elever är varje begåvad elev unik, det vill säga det finns 
inte en universallösning för att tillfredsställa deras specifika behov. Detta sätter press 
på lärarna att kunna ge en undervisning som kan ge stöd och stöttning åt samtliga 
elever.  

Matematikundervisningen i skolan har länge varit utformad kring läromedlet 
(Petersson & Wistedt, 2013), med lärare som byggt sin undervisning kring 
läromedlets uppbyggnad. Även om fler och fler lärare tar in annat material i 
undervisningen allt mer, är undervisningen ändå starkt präglad av läromedlens 
uppgifter som ger eleverna möjlighet till att befästa de kunskaper som undervisas. 
För att bedriva en framgångsrik undervisning som leder till ökad kunskapsinlärning i 
matematik är det viktigt att läromedlen som används i undervisningen har hög 
kvalitet och går i linje med den värdegrund som är skriven i läroplanen.  

Statens läroboksnämnd, senare Statens institut för läromedelsinformation (SIL), 
hade tidigare ansvaret för att granska de läromedel som användes i den svenska 
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skolan, men lades ned 1992 då Skolverket inrättades. Sedan dess har det inte 
bedrivits någon granskning av de läromedel som finns på marknaden 
(Läromedelsgranskning, u.å.; Jablonka & Johansson, 2010). Att granska läromedlet 
man använder sig av i undervisningen, en tidskrävande och svår uppgift, har nu 
överlämnats till lärarna (Stridsman, 2014). Samtidigt har forskning visat att 
matematiskt begåvade elever upplever att de uppgifter de får i skolans 
matematikundervisning är alldeles för lätta och inte ger dem någon utmaning 
(Petersson & Wistedt, 2013). Med en undervisning som till mycket bygger på de 
uppgifter som finns tillgängliga i det läromedel man använder, kanske den verkliga 
problematiken ligger i huruvida detta läromedel faktiskt har kapaciteten till att förse 
de matematiskt begåvade eleverna med det stöd de behöver för att utveckla sina 
matematiska kunskaper och förmågor.  

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur väl matematikläroböckerna i den 
svenska skolan faktiskt når upp till Skolverkets krav att varje enskild elev ska få 
stöttning med sina individuella behov, med fokus på de elever som har särskild 
matematisk begåvning. För att uppnå detta syfte har jag arbetat utifrån frågan: 

• I vilken utsträckning tillgodoser läroböckerna som används i dagens 
matematikundervisning behoven hos elever med matematisk begåvning?  

Denna studie kommer inte att tydliggöra en definition av vad som är begåvning eller 
hur man identifierar begåvade elever. Detta för att det inte kan rymmas inom ramen 
för detta arbete (se nedan). Istället kommer fokus att ligga på det stöd man kan ge de 
elever som är begåvade i matematik i den svenska skolan efter att de har identifierats. 
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2 Bakgrund 
Detta avsnitt kommer att presentera begåvningsbegreppet och dess komplexitet 
(avsnitt 2.1), följt av en mer detaljerad beskrivning av matematisk begåvning (avsnitt 
2.2). En forskningsöversikt över det centrala för denna studie behandlas i avsnitt 2.3 
och framåt. Avsnitt 2.3 redovisar de faktorer inom undervisning som forskning visat 
ger stöd åt matematiskt begåvade elever. Sedan följer en överblick av vad skolan har 
för roll i begåvade elevers kunskapsutveckling (avsnitt 2.4). Avslutningsvis behandlas 
läromedlets roll för matematikundervisningen i skolan (avsnitt 2.5). 

2.1 Begåvningsbegreppet 
Definitionen av vad begåvning är för något är inte helt lätt att avgöra, speciellt inte då 
forskare är oense om inte bara vad som kännetecknas som begåvning utan också 
vilket begrepp man ska använda (Stålnacke, 2015). I det svenska språket använder 
man sig oftast av begreppen särbegåvning och talang för att beskriva olika sorters 
begåvning (Ziegler, 2010). Generellt ur ett internationellt perspektiv används 
begreppet ”gifted”, som på svenska kan översättas till begåvning, vilket också är det 
begrepp som kommer att användas i denna studie.  

Ur en utbildningssynpunkt är det av stor vikt att kunna identifiera vilka individer 
som är begåvade, eftersom man annars inte kan ge alla elever det stöd som de 
behöver för att nå sin fulla potential (Mönks & Katzko, 2005). Att identifiera just 
dessa individer är inte helt lätt. Genom historien har man använt sig av olika sätt att 
identifiera och urskilja begåvade individer i mängden. Dessa test och metoder har 
varit verksamma i omgångar, ibland har de förkastats till fördel av nyare upptäckter 
men ibland har de ändrats för att kompensera för brister och återanvänts i ny 
tappning. IQ-test (intelligenskvoten) har exempelvis varit en metod som länge 
identifierade begåvade individer. Vid större granskning har man dock upptäckt att 
detta sätt att urskilja begåvning inte har varit helt pålitlig då det framkommit flera 
undantag av individer som inte legat på IQ-skalans högre del, men som ändå har 
uppnått enastående resultat och framgångar som har klassats som begåvning. Likaså 
har det varit individer som fått ett högt värde på IQ-test, men som ändå inte visat 
större begåvning än de individer som ansetts ha normalintelligens. Till följd av detta 
har man konstaterat att det inte går att dra en direkt koppling mellan begåvning och 
intelligens och att dessa begrepp därför bör skiljas åt när man tar fram begåvade 
individer (Mönks & Katzko, 2005; Károlyi & Winner, 2005; Ziegler, 2010; Szabo, 
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2013). Mönks och Katzko (2005) fastslår detta med orden ”giftedness is an individual 
potential for exceptional or outstanding achievements in one or more domains.” (s. 
191), där de poängtera att enbart siffror inte kan visa en individs potential, då även 
personliga- och miljöfaktorer spelar en stor roll när man pratar om begåvning. 
Dessutom, menar Renzulli (2005) att det finns flera olika typer av intelligens, som då 
komplicerar begreppet ännu mer. 

Forskning gjord av Renzulli (2005) menar att begåvning är en kombination mellan 
förmågor utöver det vanliga, inre motivation och uthållighet samt kreativitet. Att 
begåvning finns hos individen håller Nolte (2012) och Petersson och Wistedt (2013) 
med om, men de menar också att begåvning innebär en kombination av flera 
faktorer. En särskild komponent som de poängterar är de utomstående faktorerna, 
såsom stöd från vårdnadshavare, skola och lärare. Om potential finns måste den 
också tas tillvara på och stöttas för att kunna utvecklas (Károlyi & Winner, 2005; 
Pettersson & Wistedt, 2013). En annan viktig iakttagelse är att det enbart är de 
individer som faktiskt har åstadkommit något som har blivit igenkända som 
begåvade. Har man inte förvaltat och använt sin begåvning spelar det ingen roll hur 
bra man har presterat på olika tester etc., med andra ord ”the definition of giftedness 
is extended beyond those abilities that are clearly reflected in tests of intelligence, 
achievement, and academic aptitude” (Renzulli, 2005, s. 258).  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att begåvningsbegreppet är mycket 
komplext, både till hur det ska definieras men också till hur man ska urskilja 
begåvade individer i mängden. Detta är något som kompliceras ännu mer då det inte 
heller finns någon gemensam uppfattning om hur stor del av världens befolkning 
som kan klassas som begåvade. Mayer (2005) och Ziegler (2010) konstaterar att 
forskare skiljer sina gränsdragningar med allt från 1 % av populationen till 20 %. 
Detta innebär att spannet för begåvning är väldigt godtyckligt och egentligen inte kan 
berätta något om hur många som faktiskt är begåvade.  

I ett försök att specificera just vad begåvning är för något kan man ändå säga att 
utomordentliga prestationer är vad som kännetecknar att en individ är begåvad 
(Zeigler, 2010; Szabo, 2013). Mayer (2005) uttrycker detta genom att säga att ”In 
their youth, gifted people are precocious – showing extraordinary speed and 
commitment in mastering a domain – and, in adulthood, they are high achievers – 
showing extraordinary levels of productivity” (s. 442). Samtidigt är det viktigt att 
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komma ihåg att alla begåvade elever inte uttrycker sig, kan behandlas eller utvecklas 
på samma sätt. De, precis som alla andra, är unika och kommer att lära sig och 
utvecklas på olika sätt (VanTassel-Baska, 2005; Stålnacke, 2015). 

2.2 Vem är matematiskt begåvad? 
Inte heller inom matematiken finns det någon enhetlig definition av vem som är 
matematiskt begåvad (Mellroth et. al, 2016). En gemensam faktor bland forskare 
inom matematisk begåvning är förtrogenheten för V. A. Krutetskiis definitioner av 
vad som är förmågor som uppvisas av matematisk begåvade individer. Dessa 
förmågor återfinns i Skolverkets stödmaterial för särskilt begåvade elever: 

• Förmåga att formalisera matematiskt material: att skilja form från innehåll, att operera med 

formella strukturer av relationer och samband. 

• Förmåga att generalisera matematiskt material. 

• Förmåga att operera med siffror och andra symboler. 

• Förmåga att sekventiellt, logiskt resonerande: kunna skilja på förutsättningar för, och 

slutsatser av, ett resonemang och förmågan att dra slutsatser från givna förutsättningar 

• Förmågan att förkorta resonemang, klart och enkelt i slutsatser. 

• Förmågan till flexibilitet och reversibilitet, skifta tankemodeller och vända tankegångar. 

• Förmågan att minnas matematisk information som gör det möjligt att använda erfarenheter i 

nya problemlösningssituationer, exempelvis relationer mellan storheter och 

argumentationsscheman. 

• Generell fallenhet och intresse för matematik i en lust att söka matematiska aspekter av 

omvärlden (Eriksson & Petersson, 2015, s. 7). 
 
Det är svårt att identifiera matematisk begåvning då den, precis som all typ av 
begåvning, visar sig på olika sätt hos olika individer. Olika forskare har under åren 
tagit fram flera olika tabeller och listor som sägs hjälpa vid identifiering av 
matematisk begåvning, likaså finns det mängder av litteratur som sägs göra 
detsamma. Robinson (2005) och Mellroth et. al. (2016) poängterar att det är viktigt 
att vara införstådd med den litteratur som ligger bakom vardera lista/tabell då de 
oftast är framtagna för ett specifikt sammanhang som inte alltid stämmer överens 
med det sammanhang man själv är i. Vad som framkommit i bland annat Mellroth et 
al:s (2016) forskningscirkel är att vid identifikation av matematiskt begåvade elever 
är läraren en väldigt viktig komponent, dessutom krävs det att tänkta elever 
observeras över en längre tid. Det räcker inte med ett test eller formulär vid enstaka 
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tillfällen, vilket ytterligare talar emot att det finns enkla metoder för att identifiera 
matematiskt begåvade elever.  

2.3 Stöd åt matematiskt begåvade elever 
För att stödja matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling har forskning visat 
att de är i stort behov av guidning och stöd från både lärare och vårdnadshavare 
(Ziegler, 2010; Petersson & Wistedt, 2013). Framförallt feedback har pekats ut som 
en viktig komponent enligt Ziegler (2010). Trots det, hör det till vanligheten att 
begåvade elever ofta lämnas själva med individuellt arbete i klassrummet för att ge 
utrymme för lärarna att fokusera mer på de svaga eleverna.  

Petersson och Wistedt (2013) framhåller att det finns två olika sätt att anpassa 
innehållet för begåvade elever, acceleration och berikning. Acceleration innebär 
bland annat att man låter eleverna fortsätta framåt i sitt kunskapsutövande i sin egen 
takt. Med berikning menas istället att man låter eleverna stanna i samma område 
som sina klasskamrater, men att de istället får arbeta med fördjupande uppgifter, 
alternativt uppgifter som står utanför skolans ordinarie undervisning. Detta styrker 
Peterson och Wistedt (2013) genom att mena att elever inte utvecklar sina 
matematiska förmågor genom att enbart räkna rutinuppgifter där de använder sig av 
en färdig procedur för att lösa uppgiften. Även om färdighetsträning är en viktig del i 
att befästa matematisk kunskap så bidrar det inte alltid automatiskt till en djupare 
förståelse för matematiken (Petersson & Wistedt, 2013; Liljekvist, 2014).  

Viktigt för begåvade elever är att de får arbeta med uppgifter som utmanar dem i 
deras kunskapsnivå (VanTassel-Baska, 2005; Nolte, 2012; Petersson & Wistedt, 
2013; Mellroth et. al, 2016). Mellroth et. al. (2016) beskriver utmanande uppgifter 
som uppgifter som bland annat har öppna slut, erbjuder kreativitet och uppmuntrar 
till nyfikenhet och glädje i problemlösning. Denna definition innefattas också i de 
uppgifter som klassas som rika problem. Andra kriterier för rika problem är bland 
annat att de har flera olika lösningar, kan påbörjas av alla elever oavsett 
kunskapsnivå samt kan ge eleverna grund för att skapa egna liknande uppgifter etc. 
(Hagland et.al, 2005). 

Att låta eleverna arbeta med problemlösningsuppgifter menar Mönks & Katzko 
(2005) och Mellroth et. al (2016) också stimulerar begåvade elevers 
kunskapsutveckling på ett bra sätt. Med problem avses uppgifter som inte kan lösas 
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med invanda rutiner, som stimulerar eleven att utveckla nya tankemodeller som kan 
leda till nya matematiska upptäckter samt kräver ansträngning av eleven för att lösa 
(Hagland et al, 2005; Petersson & Wistedt, 2013).  

Forskning gjord av Szabo (2017) visar att begåvade elever föredrar att arbeta i 
homogena grupper där kamraterna ligger på ungefär samma kunskapsnivå. De anser 
att deras kunskaper utvecklas mycket mer då i jämförelse med om de är i heterogena 
grupper. Vad som upplevs som problematiskt är att de begåvade eleverna inte får 
uppgifter som är anpassade till deras kunskapsnivå, vilket leder till frustration samt 
till att begåvade elever föredrar att arbeta individuellt istället för tillsammans med 
kamrater. Szabos resultat styrks av tidigare forskning som säger att just begåvade 
individer är i mycket stort behov av att arbeta med likasinnade kamrater. Vad som 
särskilt pekas ut som viktigt är elevernas möjlighet till att utvecklas kunskapsmässigt, 
men också socialt och känslomässigt. Utan detta kan eleverna känna sig isolerade och 
uttråkade (Feldhusen, 2005; Károlyi & Winner, 2005). Att elever får arbeta med 
andra elever inom samma kunskapsnivå ger upphov till att de kan diskutera, värdera 
och kritisera andras tolkningar och lösningar, något som i sin tur leder till 
ämnesfördjupning, menar Hagland et. al (2005). Petersson och Wistedt (2013) 
fortsätter denna diskussion men påpekar att det inte nödvändigtvis är just 
nivågrupperingarna som skapar denna positiva lärmiljö hos eleverna. Istället kan 
nivågrupperingarna bidra till att lärarna lättare kan utveckla och förbättra sin 
undervisning utefter gruppens behov. Petersson och Wistedts studie (2013) visar 
alltså att det är den lärarledda undervisningens anpassning som är till fördel för 
elevernas kunskapsutveckling.  

2.4 Begåvning och skolans roll 
I skollagen (2010:800) står det tydligt att samtliga elever i den svenska skolan ska få 
stöd för att fortsätta sin kunskapsutveckling oavsett var de ligger i sin måluppfyllelse. 
Därav är det på skolans ansvar att undervisningen ”anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov” (Skolverket, 2017, s. 2). Trots detta är det vanligt att det 
satsas mer resurser och tid till de elever som inte når målen än de elever som når 
dem. Läroplanen uttrycker att detta är något som visserligen ska göras: ”särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att 
nå målen för utbildningen” (Skolverket, 2017, s. 2). Men därav är det viktigt att de 
elever som når målen inte glöms bort; de ska också, enligt skollag och läroplan, få det 
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stöd de behöver för att utveckla sina kunskaper inom skolans ämnen (Skollagen, 
2010; Skolverket, 2017). Just orden begåvning eller begåvade elever nämns inte 
specifikt i styrdokumenten, något som kan bero på att man i Sverige inte vanligtvis 
identifierar begåvning, som en del andra länder – exempelvis USA och Singapore, (se 
Ziegler, 2010; Sjöberg, 2016) – gör. Men i detta sammanhang innesluts elever med 
begåvning inom ramen för ”alla” elever i den svenska skolan. De innefattas alltså i det 
krav att även deras behov för kunskapsutveckling ska tillfredsställas.  

Resultatet av att mer fokus läggs på de elever som har svårigheter att nå målen, när 
det kommer till matematikundervisningen, blir oftast att de elever som når målen 
blir sittande med individuellt arbete i läromedlet med rutinuppgifter. Detta är 
problematiskt då upprepad räkning av rutinuppgifter sällan ger utrymme för att 
utveckla matematiska förmågor (Petersson & Wistedt, 2013). Dessutom visar 
forskning att just begåvade elever drabbas särskilt negativt av detta då de känner sig 
uttråkade och understimulerade i skolans undervisning, något som i sin tur leder till 
att många av de begåvade eleverna underpresterar i skolan (Petersson & Wistedt, 
2013). Med andra ord stämmer inte myten av att man alltid kan dra en parallell 
mellan begåvade och högpresterande elever.  

Det är alltså viktigt att lärare får utbildning om begåvning och hur man kan stödja 
begåvade elever (Károlyi & Winner, 2005; Mellroth et. al, 2016). Petersson och 
Wistedt (2013) underbygger detta genom att poängtera att det inte räcker med att 
bara titta på elevernas färdigheter för att hitta begåvning, eftersom de även kan visa 
begåvning på andra sätt än genom sina prestationer. Károlyi och Winner (2005) 
menar att utan kunskap om begåvning förnekas ofta begåvade elever utbildning 
utifrån deras behov och förutsättningar. Detta eftersom lärare ofta redan har en 
förutfattad mening av vad begåvade elever behöver för stöd, som inte stämmer 
överens med det faktiska behovet. Skolan har en betydande roll för begåvade elevers 
möjligheter att klara skolan skriver Engström (2006). Han förlitar sig på en 
schweizisk studies resultat som bland annat säger att begåvade barn som inte får 
chansen att utmanas redan i tidiga skolåren får en chock då de möter utmaningar 
senare i skolan. De har inte utvecklat några strategier för inlärning och resultatet blir 
ofta att de tappar koncentrationsförmågan och presterar dåligt i skolan.  
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2.5 Läromedlets roll i matematikundervisningen 
”Den i tid klart dominerande arbetsformen är enskilt arbete med uppgifter ur 
läroboken” (2010, s. 16), skriver Skolinspektionen i sin kvalitetsgranskning av 
gymnasieskolan. Liknande skriver de även i sin kvalitetsgranskning av grundskolan 
(2009). I båda dessa granskningar framkommer det att lärarna i den svenska skolan 
till mycket hög grad ser läromedlet som en viktig faktor när de planerar och 
strukturerar sin undervisning. Resultat har visat att lärarnas genomgångar och 
exempel som presenteras på tavlan till eleverna ofta har en direkt anknytning till 
läromedlets presentation av området och de begrepp som berörs (Jablonka & 
Johansson, 2010). Lärare litar på att läromedlet tolkat kursplanen på ett rimligt och 
korrekt sätt samt att den kan hjälpa eleverna att nå upp till kunskapskraven 
(Skolinspektionen, 2009; Skolinspektionen, 2010). Användandet av annat material, 
såsom exempelvis lösblad, som innefattar andra uppgifter än rena procedur-
uppgifter, som läromedlet till största del innehåller, är lågt. Skolinspektionens 
granskningarna visar att användandet av sådant material minskar allt mer ju högre 
upp i årskurser eleverna kommer (Skolinspektionen, 2009). Detta förklaras av 
lärarna som en strategi för dem att individualisera undervisningstakten. De anser att 
arbete i läromedlet innebär att eleverna kan arbeta i sin egen takt och att det frigör 
tid för dem att handleda eleverna individuellt (Skolinspektionen, 2010; Jablonka & 
Johansson, 2010).  Med andra ord har läromedlet en stor betydelse i hur 
matematikundervisningen bedrivs i den svenska skolan, både när det gäller lärarens 
planering av undervisning och själva genomförandet i klassrummet.  
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3 Metod 
Detta avsnitt kommer att ge en beskrivning av det val av metod som använts i studien 
(avsnitt 3.1), ett avsnitt som även kommer att innefatta en förklaring till det urval 
som gjorts samt en beskrivning av det material som varit till grund för textanalysen. 
Därefter följer en beskrivning av analysen uppbyggnad och tillvägagångssätt (avsnitt 
3.2). 

3.1 Val av metod och material 
För att uppnå syftet med denna studie har en kvalitativ läromedelsanalys genomförts 
av fyra matematikläromedel som är avsedda för gymnasieskolan. Samtliga läroböcker 
kommer från olika svenska läromedelsförlag och används i den svenska skolan. Vad 
som kommer att fokuseras på är de delar av läromedlen som erbjuds direkt till 
eleverna, med andra ord kommer denna studie att granska det fysiska läromedel som 
ges till eleverna samt det tillhörande extramaterial som lärarna får och som är till för 
eleverna. En kvalitativ läromedelsanalys ansågs som fördelaktig för att uppnå 
studiens syfte på ett tillfredsställande sätt, speciellt då syftet var att ta fram en 
helhetsbild av matematikläromedlen som finns tillgängliga för den svenska skolan 
och inte en jämförelse mellan läromedlen. Den läromedelsanalys som tillämpats i 
denna studie har utgått från Brymans (2018) innehållsanalys, som beskrivs som en 
analys av texter och dokument genom att systematiskt strukturera upp innehållet i 
förutbestämda kategorier. Då dessa förutbestämda kategorier har använts för att i sin 
tur dra slutsatser om deras betydelse för studiens syfte, kan denna innehållsanalys 
klassificeras som en kvalitativ innehållsanalys (Bryman, 2018), vilket vidare 
betraktas som en kvalitativ läromedelsanalys. Kriterierna som tagits fram för att 
kategorisera innehållet kommer att beskrivas vidare i avsnitt 3.2. Det urval av 
material som gjorts motiveras och beskrivs i avsnitten nedan (avsnitt 3.1.1 – 3.1.5).  

3.1.1 Urval av läromedel 
Läromedlen som har analyserats i denna studie är Matematik 5000 1b, Origo 1b, 
M1b och Exponent 1b. Matematikundervisningen på gymnasieskolan är inte bara 
uppdelad i kurser utan också i olika spår inom kurserna. Kurs 1 är exempelvis 
uppdelad i ett a-spår som läses av yrkesförberedande program, ett b-spår som läses 
av högskoleförberedande program såsom ekonomi-, humanist- och 
samhällsprogrammet samt i ett c-spår som läses av de elever som går 
naturvetenskaps- och teknikprogrammet. Kurs 2a är en påbyggnad av kurs 1a, kurs 
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Figur	1:	Uppbyggnadsstrukturen	av	matematikkurserna	i	
gymnasieskolan,	Hämtad	2018-04-16,	från	www.enkoping.se.	Använd	
med	tillåtelse. 

3b är en påbyggnad på kurs 2a och 2b osv. (Kursernas uppbyggnadsstruktur kan ses i 
figur 1.). Eftersom kurserna är utformade på det här viset har läromedlen byggts upp 
på liknande sätt, med en separat bok för vardera kurs och spår. Då tidsplanen för 
denna studie inte tillät att undersöka varje kurs och varje spår för varje läromedel fick 
ett urval göras. För att göra undersökningen så generell som möjligt valdes kurs 1 
som utgångspunkt. Detta val gjordes eftersom samtliga elever i den svenska skolan 
läser kurs 1, läromedlen till kurs 1 måste alltså till större utsträckning passa till 
samtliga elever oavsett gymnasieprogram. Eftersom tiden inte heller tillät 
undersökning av alla tre spåren valdes b-spåret. Anledningen till att b-spåret valdes 
framför de andra spåren var dels att det spåret är en utveckling på a-spåret, det 
innehåller alltså allt som ingår i spår a och lite till, och dels att det inte innehåller 
precis allt som ingår i spår c. B-spåret kan man alltså se som ”medelvägen” av de tre 
spåren. Med detta urval kunde man sedan välja ut de läromedel som hade 
matematikböcker för kurs 1b. Vid genomgång av samtliga läromedel som finns på 
marknaden idag kunde man då utesluta de läromedel som inte erbjöd kurs 1b. En 
beskrivning av de läromedel som analyserats i denna studie följer i efterkommande 
avsnitt. 
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3.1.2 Matematik 5000  
Alfredsson, Bråting, Erixon och Heikne (2011) har författat Matematik 5000 1b, ett 
400 sidor långt läromedel uppdelat i sex kapitel samt ett avsnitt med 
repetitionsuppgifter och facit till uppgifterna i boken. Matematik 5000 1b är utgiven 
av läromedelsförlaget Natur och Kultur. Varje kapitel är uppdelat i flera delkapitel 
som tar upp olika områden inom matematiken. Delkapitlen är uppdelade i olika 
avsnitt, som inleds med teori och innefattar konkreta exempel för att hjälpa eleverna 
att förstå och upptäcka matematiken. De följs sedan av lösta exempel samt 
övningsuppgifter för eleverna i tre olika svårighetsnivåer kallade a, b och c. Kapitlen 
innehåller också uppgifter som författarna kallar Aktiviteter och de finns i fem olika 
kategorier: Upptäck, Undersök, Diskutera, Laborera och Modellera, varav Diskutera 
alltid finns med som avslut till ett kapitel. Förutom detta inleds även varje kapitel 
med en inledande aktivitet. Majoriteten av de uppgifter som kallas Aktiviteter är 
avsedda för grupparbete.  

Kapitlen innehåller också uppgifter som kallas Teman. Det är uppgifter som är 
anpassade till de gymnasieprogram som boken vänder sig till, i detta fall ekonomi-, 
estet-, humanist- samt samhällsprogrammet. Dessutom finns det Historik-uppgifter 
som sätter matematiken i ett historiskt perspektiv. Enligt författarna varvas uppgifter 
av standardskaraktär med problemlösningsuppgifter och dessutom så innehåller 
boken ett eget avsnitt kallat Problemlösning. Samtliga kapitel avslutas med 
aktiviteten sant eller falskt?, där en rad påståenden om matematiken i det aktuella 
kapitlet ställs; en sammanfattning av kapitlet; Kan du det här?, uppgifter som 
eleverna kan arbeta med i grupp för att mäta sina kunskaper om matematiska 
begrepp och strategier samt en avslutande diagnos. Förutom repetitionsuppgifterna i 
slutet av boken, avslutas också kapitlen med två olika varianter av blandade 
övningar, den ena med enbart uppgifter från det aktuella kapitlet och den andra med 
uppgifter från tidigare kapitel. De blandade övningarna består av tre delar, Utan 
räknare, Med räknare och Utredande uppgifter.  

Till Matematik 5000 1b finns en tillhörande elevwebb som innehåller extramaterial 
som eleverna har direkt tillgång till. Elevwebben innehåller rättelser till de tryckta 
böckerna, videolektioner kring delar av matematikinnehållet eller om uppgifter i 
boken samt studieplanering, formelblad etc.  
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3.1.3 Matematik Origo 
Matematik Origo 1b (Szabo, Larson, Viklund, Dufåker & Marklund, 2011) är ett 
matematikläromedel publicerat av Sanoma Utbildning bestående av åtta kapitel samt 
ett facit uppdelat på 344 sidor. Varje kapitel inleds med en förteckning över vilka 
förkunskaper eleverna behöver, vilket centralt innehåll som kapitlet behandlar samt 
vad eleverna ska kunna efter att ha avslutat kapitlet. Varje kapitel innehåller en eller 
flera delkapitel som innehåller teorigenomgångar och exempeluppgifter följt av 
övningsuppgifter. Antalet delkapitel är olika beroende på vilket kapitel man studerar. 
Varje delkapitel avslutas med Resonemang och begrepp där eleverna ska få möjlighet 
att träna matematiska begrepp, resonemang och kommunikation. 
Övningsuppgifterna är uppdelade i tre olika nivåer kallade nivå 1, nivå 2 och nivå 3. 
Ibland kommer vad läromedelsförfattarna kallar Öppna uppgifter, markerad med ett 
ö, som är uppgifter som inte har ett givet svar och kan kräva en matematisk 
diskussion.  

Kapitlen innehåller också en större tematisk uppgift, kallad ¤-uppgift som ska 
erbjuda möjlighet till utveckling av de matematiska förmågorna och kunskaperna 
som krävs för högre betyg. Efter ¤-uppgiften kommer ett avsnitt kallat Historia som 
sätter matematiken i ett historiskt perspektiv. Sedan följer ett avsnitt med 
problemlösningsuppgifter av undersökande karaktär som är lite mer omfattande och 
utmanande, denna del kallas Problem och undersökningar. Som avslut på kapitlet 
finns en sida med en tankekarta som fungerar som en sammanfattning av kapitlet 
och visar hur de olika matematiska begreppen som är centrala för kapitlet hänger 
ihop. Därefter följer Blandade uppgifter som är en samling extra uppgifter som ger 
eleven möjlighet att befästa kunskaperna från hela kapitlet. Detta följs sedan av ett 
Test uppdelat i två delar, en för att lösa utan och en för att lösa med miniräknare. 
Testet ska fungera som ett kunskapstest för eleverna att själva kontrollera sina 
kunskaper. 

Som komplement till det fysiska läromedlet tillkommer det extramaterial till Origo 
1b, som innefattar olika övningsblad till de olika delarna i kapitlen samt Aktiviteter, 
ett antal uppgifter som ger eleverna möjlighet att träna olika förmågor och 
färdigheter genom exempelvis experiment. Detta extramaterial har läraren tillgång 
till elektroniskt och måste själv skriva ut till eleverna. Eleverna har med andra ord 
inte tillgång till detta material på egen hand. Då inte full tillgång till extramaterialet 
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kunnat tillgås inför denna studie kommer innehållsförteckningen för extramaterialet, 
som även innehåller korta beskrivningar av aktiviteterna, samt lärarguiden användas 
till denna undersökning.  

3.1.4 M-serien 
Från Liber kommer läromedlet M1b (Holmström, Smedhamre & Sjunnesson, 2011). 
Den fysiska boken består av 368 sidor uppdelade på sex kapitel, ett sjunde kapitel 
med repetitionsuppgifter samt ett facit. Uppgifterna i kapitlen är uppdelade i tre olika 
nivåer, en grundnivå (grå), en medelsvår nivå (blå) och svår nivå (röd). Innan 
uppgifterna kommer alltid en teorigenomgång följt av lösta exempeluppgifter. 

Förutom rutinuppgifter innehåller också varje kapitel två eller flera avsnitt som kallas 
Fler utmaningar. Dessa sidor innehåller uppgifter av samma svårighetsgrad som de 
röda uppgifterna. Likaså finns det ett Fördjupningsavsnitt som också innehåller 
uppgifter av röd svårighetsgrad. I varje kapitel finns också en större uppgift som 
kallas Upptäck & visa. Dessa Upptäck & visa-uppgifter är tematiskt lagda med 
enklare inledning och avslutas med att eleven ska generalisera ett matematiskt 
samband. Dessutom finns det också delar i kapitlen som kallas Tankenöt – uppgifter 
som enligt läromedelsförfattarna ger extra stimulans – och Kommunicera – 
uppgifter som ska ge eleverna möjlighet till att muntligt förklara vissa matematiska 
begrepp. Kapitlen avslutas med en sammanfattning, blandade uppgifter samt två test, 
ett som ska lösas utan och ett som ska lösas med miniräknare.  

Det extramaterial som tillkommer till den fysiska boken som eleverna kan få tillgång 
till innefattar två delar. Den ena delen består av lösningsförslag till samtliga uppgifter 
i boken och den andra delen består av information angående feltryck i boken. Båda 
delar av extramaterialet är i elektronisk form. 

3.1.5 Exponent 
Exponent 1b skriven av Gennow, Gustafsson och Silborn (2011) och utgiven av 
Gleerups består av sex kapitel samt tips, lösningar och facit fördelade över 336 sidor. 
Alla kapitel inleds med en sida där det kommer lite bakgrundsfakta om matematiken 
i det kommande kapitlet. I denna inledning får eleverna också reda på det centrala 
innehållet som ska genomgås under kapitlet samt några första inledande uppgifter. 
Därefter börjar alla kapitel, förutom kapitel 6, med ett repetitionsavsnitt som ska 
repetera de kunskaper eleven ska ha med sig från grundskolan. Kapitlen fortsätter 
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sedan med olika avsnitt som tar upp ett visst område inom kapitlet. Dessa avsnitt 
innehåller teorigenomgångar och exempeluppgifter följt av övningsuppgifter.  

Övningsuppgifterna är uppdelade i två olika svårighetsnivåer, Öva I och Öva II. Vissa 
av uppgifterna har ett lösningsförslag och/eller ett tips inför lösning förutom facit 
längre bak i boken. Dessa uppgifter markeras med L om de har ett lösningsförslag 
och ett T om de har ett tips inför lösning. Samtliga uppgifter i boken har märkts med 
den förmågan/de förmågor uppgifterna har för avsikt att träna. Med jämna 
mellanrum innehåller kapitlen ett flertal uppgifter som kräver lite extra tid eller att 
man arbetar i grupp. De kallas Utmaning, Reflektera och diskutera och 
Gruppaktivitet. De uppgifter som kallas Utmaning är problem som kräver lite extra 
tid för att lösa. Reflektera och diskutera-uppgifterna innehåller ett antal påståenden 
om matematiska begrepp som eleverna ska ta ställning till, gärna i grupp. 
Gruppaktivitet är omfattande uppgifter som ska lösas i grupp och som ofta har en 
verklighetsanknytning.  

Till Exponent 1b tillkommer en elevwebb där eleverna har tillgång till inspelade 
teorigenomgångar samt övningsuppgifter där eleverna kan träna på begrepp och testa 
sig själva på kapitlet. Det finns också kapiteltest i två delar, en del att räkna utan och 
en del att räkna med miniräknare. Till alla kapitel förutom kapitel 2, algebra, finns 
också ett avsnitt som heter laborationer. Där finns det länkar till olika 
laborationsövningar från det dynamiska programmet GeoGebra. Dessutom 
innehåller elevwebben lösningar till alla beräkningsuppgifter i den fysiska boken.  

3.2 Analysbeskrivning 
För att avgöra om läromedlen som granskas i denna studie kan stödja matematiskt 
begåvade elevers kunskapsutveckling kommer innehållet att kategoriseras utefter 
förutbestämda kriterier. Kriterierna baseras på det som tagits upp i avsnitt 2.3 och 
kommer att presenteras nedan.  

3.2.1 Problemlösningsuppgifter 
Som nämnts i avsnitt 2.3 ger problemlösningsuppgifter begåvade elever möjlighet till 
att utveckla sina kunskaper på ett effektivt sätt. I denna studie kommer det att letas 
efter uttryckligen utskrivna problemlösningsuppgifter som eleverna har tillgång till 
att lösa, som exempelvis de uppgifter som är i avsnitten Problem och undersökningar 
i varje kapitel i Origo 1b och de uppgifter där författarna har markerat att man som 
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elev får möjlighet att utveckla sin problemlösningsförmåga, som i Exponent 1b. Detta 
innebär inte att andra uppgifter inte kan ha problemlösningskaraktär, men på grund 
av att tidsramen begränsar detta arbete kommer enbart de uppgifter som uttryckligen 
beskrivs av läromedelsförfattarna som problemlösning att räknas med i 
undersökningen.  

3.2.2 Uppgifter som uppmuntrar par- eller grupparbeten 
Eftersom par- och grupparbete har visat sig vara ett effektivt sätt för begåvade elever 
att arbeta tillsammans med likasinnade kamrater (Szabo, 2017), kommer studien att 
titta på förekomsten av sådana uppgifter och övningar i läromedlen. Precis som vid 
problemlösningsuppgifter kommer det att fokuseras på de uppgifter som 
läromedelsförfattarna uttryckligen har ansett vara grupp- eller paruppgifter. De 
uppgifter som räknas med i undersökningen är alltså de som markerats som 
gruppuppgift i boken, exempelvis de uppgifter som heter gruppaktivitet i Exponent 
1b eller de uppgifter som författarna har beskrivit som gruppuppgifter i 
informationsuppslaget i början av böckerna. Ett exempel på dessa uppgifter är de 
uppgifterna som heter kommunicera i M1b-läromedlet. 

3.2.3 Rika matematiska problem 
För att avgöra om läromedlen innehåller rika problem kommer uppgifterna i 
läromedlen att granskas mot de kriterier som Hagland et. al (2005) anser beskriver 
rika matematiska problem:  

• Problemet ska introducera viktiga matematiska idéer eller vissa lösningsstrategier. 

• Problemet ska vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

• Problemet ska upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid.  

• Problemet ska kunna lösas på flera olika sätt, med olika strategier och representationer.  

• Problemet ska kunna initiera en matematisk diskussion utifrån elevernas skilda lösningar, en 

diskussion som visar på olika strategier, representationer och matematiska idéer.  

• Problemet ska kunna fungera som brobyggare mellan olika matematiska områden.  

• Problemet ska kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem 
(Hagland, et. al, 2005, s. 28 ff) 

Många av de kriterier som karaktäriserar rika matematiska problem återfinns i de 
kriterier som beskriver problemlösningsuppgifter. Därför kommer fokus i denna 
studie att läggas på att analysera just de uppgifter som stämmer in på problemlösning 
för att se om de också innefattar de kriterier som gör att uppgifterna kan klassas som 
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rika problem. Denna avvägning fick tas då, precis som nämnts i avsnitt 3.2.1, 
tidsramen för denna undersökning inte tillät en analys av samtliga uppgifter.  

3.2.4 Uppgifter som leder till kunskapsfördjupning 
För att ta fram om läromedlen innehåller uppgifter som ger eleverna en 
kunskapsfördjupning utöver det som står skrivet i det centrala innehållet för kursen 
1b, kommer jag att titta på uppgifter som författarna har markerat som uppgifter som 
ger fördjupning, exempelvis de uppgifterna som finns i fördjupningsavsnittet i M1b-
läromedlet. Dessutom så kommer det att tittas närmare på de uppgifter i Matematik 
5000 1b, Origo 1b och M1b som anses ha den tredje svårighetsgraden för att se om 
några av dem innebär fördjupning av elevernas kunskaper. Denna avgränsning 
gjordes för att det inte fanns tid nog att gå igenom samtliga uppgifter i läromedlen i 
denna studie.  

3.2.5 Uppgifter som leder till acceleration i kunskap 
Genom att jämföra uppgifternas karaktär med i vilken del av boken de förekommer 
kan man avgöra om läromedlen innehåller uppgifter som ger eleverna möjlighet till 
acceleration i deras kunskapsutveckling. Skulle till exempel en uppgift från kapitlet 
Procent kräva att man måste använda sig av kunskaper som man egentligen inte får 
förrän i Geometri-kapitlet, klassificeras denna uppgift som acceleration eftersom 
procent-kapitlet kommer före geometri-kapitlet i exempelvis läromedlet M1b. Detta 
innebär att studien kommer att bortse från de uppgifter där man tar in delar från 
tidigare avsnitt. Ett exempel på detta är den del av de blandade uppgifterna i 
Matematik 5000 1b som tar in uppgifter från de tidigare avsnitten som repetition för 
eleverna. Tidsramen för detta arbete har gjort att de uppgifter som har granskats för 
att bestämma om de ger möjlighet till acceleration eller inte har begränsats till de 
uppgifter som författarna uttryckt innefattar fördjupning eller de övningsuppgifter 
som har den högsta svårighetsgraden1.  

3.2.6 Svårare uppgifter men med samma karaktär – ej fördjupning 
Inom ramen för uttrycket ”svårare uppgifter men med samma karaktär – ej 
fördjupning” återfinns de uppgifter som läromedelsförfattarna anser klassas som 
svårare uppgifter, men som inte innefattar en fördjupning av elevernas kunskaper. 
Dessa uppgifter kräver alltså inte kunskap utöver eller bidrar till kunskap utanför 
																																																													
1	Med dessa uppgifter menas de övningsuppgifter i Matematik 5000 1b, Origo 1b och M1b som ligger 
på den tredje och högsta svårighetsgraden enligt författarna. 
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kursens centrala innehåll. Istället så har dessa uppgifter samma karaktär som andra 
uppgifter i läromedlen och bidrar då inte till en fördjupning av de matematiska 
kunskaperna. Uppgifter som inkluderas i detta är exempelvis de röda uppgifterna i 
M1b-läromedlet och c-uppgifterna i Matematik 5000 1b-läromedlet, 
övningsuppgifter som enligt läromedelsförfattarna ligger på en högre svårighetsgrad. 
De har då analyserats för att avgöra om de kan leda till fördjupning eller inte2. I fallet 
att de inte är fördjupande har de då bedömts som ”svårare uppgifter men med 
samma karaktär – ej fördjupning”. Dessa uppgifter ger alltså inte stöd till 
matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling, men de kommer att finnas med i 
analysen för att få en referensram att luta sig mot då ett vanligt ”feltänk” när man 
arbetar med matematiskt begåvade elever är att det endast räcker med svåra 
uppgifter för att stimulera deras kunskapsutveckling.  

  

																																																													
2	I de fall då uppgifterna har påvisat acceleration har de istället klassificerats som 
accelerationsuppgifter. 
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4 Resultat 
I detta avsnitt presenteras resultaten av studien. Avsnittet inleds med en överblick 
där antalet förekomster av de olika uppgiftstyper som undersökts i de olika 
läromedlen sammanställts i en tabell (avsnitt 4.1). Därefter redovisas varje kriterium 
för sig mer ingående (avsnitt 4.2-4.7).  

4.1 Översikt av resultat 
För att tydligt åskådliggöra resultatet av undersökningen kommer resultatet först 
presenteras i tabellform.  

Tabell 1 
Översikt av antalet förekomster av de olika kriterierna i de fysiska böckerna av läromedlen 

Uppgiftstyp/ 
Läromedel 

Matematik 
5000 Origo M-serien Exponent Totalt 

Problemlösning 333 8 6 85 132 

Gruppuppgift 21 19 22 27 89 

Rika problem 3 1 1 2 7 

Fördjupning 5 1 17 10 33 

Acceleration 2 4 4 2 12 

Totalt för stöd åt 
begåvade elever 64 33 50 126 273 

Svårare uppgifter 71 51 98 20 240 

Totalt 135 84 148 146 513 

 

Tabell 1 visar hur förekomsten av de sex kriterierna är fördelade i läromedlen. Vad 
man kan utläsa från tabellen är att det totalt sett är vanligast att läromedlen 
innehåller svårare uppgifter utan fördjupning, som alltså inte räknas som en del av de 
typer av uppgifter som ger stöd åt begåvade elever.  Exponent 1b är dock ett undantag 
där det är vanligare med tillfällen då man tränar problemlösning. Exponent 1b är 
också det läromedel som verkar ge mest stöd åt matematiskt begåvade elever. 

																																																													
3 29 av 33 uppgifter markerades som problemlösningsuppgifter med hjälp av extramaterialet där 
författarna skrivit ned vilka förmågor varje uppgift tränade.  
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Tabellen visar också att rika problem och uppgifter som leder till acceleration är de 
minst vanliga kriterierna då knappt något av läromedlen innehåller dessa typer av 
uppgifter. 

Tabell 2  
Översikt av antalet förekomster av de olika kriterierna i extramaterialet till läromedlen 

Uppgiftstyp 
/Läromedel 

Matematik 
5000 Origo4 M-serien Exponent Totalt 

Problemlösning - - - - 0 

Gruppuppgift - 1 - - 1 

Rika problem - 2 - - 2 

Fördjupning - 1 - - 1 

Acceleration - - - - 0 

Totalt för stöd 
åt begåvade 
elever 

0 4 0 0 4 

Svårare uppgifter - 8 - - 8 

Totalt - 12 - - 12 

 

Tabell 2 visar att det endast är läromedlet Origo 1b som har stödmaterial som stödjer 
matematiskt begåvade elever. De övriga läromedlen har antingen inget extramaterial 
som ger extrauppgifter till eleverna eller så innefattar endast extramaterialet 
övningsuppgifter av standardkaraktär som varken leder till fördjupning eller 
acceleration av elevernas kunskaper. Det går dock att utläsa även i extramaterialet för 
Origo 1b att de svårare uppgifterna utan fördjupning dominerar. Tre av de andra 
kriterierna som eftersöks i undersökningen möts också men i liten grad. Av detta kan 
man se att det extramaterial som tillhör vardera läromedel troligtvis inte kan 
kompensera för de eventuella brister de fysiska läromedlen har i att ge stöd åt 
matematiskt begåvade elever. 

 

																																																													
4	Då jag inte fått tillgång till hela extramaterialet för Origo 1b har dessa resultat framkommit genom en 
kombination av innehållsförteckning för extramaterialet och lärarguiden. Som kombination har de 
varit till stöd i avgörandet för hur Origos extramaterial uppfyller de eftersökta kriterierna. 	
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Tabell 3  
Sammanställning av tabell 1 och 2  

 Matematik 
5000 Origo M-serien Exponent Totalt 

Stöd åt begåvade 
elever 
 

64 37 50 126 277 

Totalt av hela 
undersökningen 135 96 148 146 525 

 

Ur tabell 3 kan vi dra slutsatsen att Exponent 1b är det läromedel som till störst del 
verkar innehålla möjligheter för matematiskt begåvade elever att utveckla sina 
kunskaper. Det innehåller mer än dubbelt så mycket tillfällen för begåvade elever att 
utveckla sina kunskaper som nästkommande läromedel, Matematik 5000 1b. 
Samtidigt kan man se att det endast är lite över hälften, 53 %, av de uppgifter som 
kommit fram i denna undersökning som faktiskt har potential (utifrån våra kriterier) 
för att stödja matematiskt begåvade elever.  

4.2 Problemlösning 
Läromedlen Origo 1b, M1b och Matematik 5000 1b har en relativt liten andel 
utmärkta problemlösningsuppgifter, men däremot är de som finns tydligt markerade 
och sticker ofta ut i jämförelse med läromedlens andra uppgifter. Exponent 1b har till 
skillnad mot de andra väldigt många problemlösningsuppgifter. Vad som särskiljer 
sig från de andra läromedlen är också att författarna inte har märkt ut specifika typer 
av uppgifter som problemlösningsuppgifter. Istället har vanliga övningsuppgifter 
markerats i läromedlet som uppgifter där eleverna har möjlighet att träna sin 
problemlösningsförmåga, exempel kan ses i figur 2 och 3. Även Matematik 5000 1b 
har gjort detta till viss del (med hjälp av extramaterialet kan man avgöra vilka av de 
uppgifter som förekommer bland de blandade uppgifterna som tränar 
problemlösning), men detta är inte i lika stor utsträckning som i Exponent 1b.  
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Figur 2: Exempel på författarutnämnd problemlösningsuppgift (M1b, 2011, s. 112). 

 

 

 

 

 

 
Figur 3: Exempel på hur övningsuppgifterna kategoriserats utefter förmågorna i Exponent 1b (2011, s. 
5), ifyllt nummer betyder att den förmågan tränas i de uppgifterna som följer.   

Något som särskiljer Matematik 5000 1b från de andra är att den innehåller en 
genomgång för eleverna om hur man arbetar med problemlösning följt av 
övningsuppgifter. Dessa instruktioner kan ses i figur 4. Eftersom dessa typer av 
instruktioner inte finns i något av de andra läromedlen kan man tänka sig att elever 
som använder Matematik 5000 1b får en bättre förberedelse inför arbete med 
problemlösningsuppgifter. Detta skulle till exempel kunna resultera i att de eleverna 
kan få en högre kunskapsutveckling med hjälp de problemlösningsuppgifter som de 
har tillgång till i sitt läromedel, oberoende av antalet. Att antalet förekomster av 
problemlösningsuppgifter i Exponent 1b är högre än i Matematik 5000 1b behöver då 
alltså inte vara till en fördel då eleverna kanske inte fått rätt förutsättningar för att ta 
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tillvara på den kunskapsutvecklande potential som problemlösningsuppgifterna i 
Exponent 1b innefattar.  

 
Figur 4: Instruktioner av hur man arbetar med problemlösningsuppgifter från Matematik 5000 1b 
(2011, s. 67) 

4.3 Gruppuppgifter 
De fyra läromedlen som undersökts i denna studie ligger relativt lika i mängden 
gruppuppgifter som de erbjuder eleverna. Den största skillnaden man kan se i de 
olika läromedlen är hur författarna kommunicerar med eleverna. Även om vissa 
uppgifter i Exponent 1b specificerar att uppgifterna är just gruppuppgifter är det 
endast i Matematik 5000 1b som det står uttryckligen i flertalet av uppgifterna att det 
är en grupp- eller paruppgift (exempel på hur den instruktionen kan se ut kan ses i 
figur 5). I de andra läromedlen måste eleverna vara väl insatta med vad författarna 
har skrivit på sin beskrivningssida för att se vilka uppgifter de anser vara lämpade för 
grupp- eller pararbete, se figur 6 för exempel.  
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Figur 5: Uppgiftsbeskrivning av en aktivitetsuppgift i Matematik 5000 1b (2011, s. 261) 

 
Figur 6: Författarutnämnd gruppuppgift i Origo 1b (2011, s. 134). 

I exemplet från Origo 1b måste alltså eleverna själva avgöra om uppgiften är menad 
att arbeta med i grupp eller enskilt, förutsatt att de inte har läst författarnas avsikt 
med uppgiften. Matematik 5000 1b har därmed en tydligare instruktion för eleverna 
än i de övriga läromedlen. En sådan tydlighet kan innebära att man som begåvad elev 
lättare kan ta tillvara på läromedlets potential i att stödja deras kunskapsutveckling 
genom arbete tillsammans med likasinnade klasskamrater. Grupp- eller paruppgifter 
är också den typen av uppgifter som totalt sett är näst vanligast av de uppgifter som 
ger stöd åt matematiskt begåvade elever. I Origo 1b och M1b är dock denna typ av 
uppgifter vanligast förekommande jämfört med de övriga kriterierna. 

4.4 Rika problem 
Totalt sett verkar andelen rika problem i matematikläromedlen vara väldigt liten. 
Endast någon enstaka eller några få sådana problem förekommer i läromedlen. 
Majoriteten av dessa rika problem är problem som innebär att man ska finna 
mönster om något och sedan beskriva mönstret med hjälp av generella formler. Detta 
innebär att även om det förekommer rika matematiska problem i läromedlen så är de 
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uppgifterna av relativt begränsad karaktär. Som tagits upp i avsnitt 3.2.3, finns det 
många olika kriterier som kan klassificera en uppgift som ett rikt problem. Ett möjligt 
resultat av detta är att de problem som förekommer inte kan stödja matematiskt 
begåvade fullt ut, de är begränsade i sin kapacitet till att nå sin fulla potential. Mycket 
av den kunskapsutveckling som begåvade elever har möjlighet att få i arbete med 
dessa problem går därmed förlorad på grund av begränsade förutsättningar.   

4.5 Fördjupning 
Som tredje största grupp av uppgifter som ger stöd åt begåvade elever finner vi 
uppgifter som har fördjupande karaktär. Här står M1b läromedlet ut bland de övriga 
med ett högre antal förekomster av fördjupningsuppgifter jämfört med i andra 
läromedlen. En av anledningarna för detta är att nästan alla kapitel i M1b har ett eget 
avsnitt för just fördjupande uppgifter (se figur 7) utöver andra utmanande uppgifter, 
något som de andra läromedlen inte har.  

 
Figur 7: Fördjupningsavsnitt i M1b (2011, s. 218). 

Många av de fördjupningsuppgifterna som finns i läromedlen uppvisar en förmåga 
att fördjupa elevernas kunskaper genom att ta upp nya begrepp och utvidga de redan 
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kända begreppen inom det matematiska område uppgifterna behandlar. Med hjälp av 
dessa typer av uppgifter kan eleverna få en mer heltäckande bild av matematiken, 
deras kunskaper går mer på djupet och kan således kopplas samman med andra 
matematiska områden på ett mer komplext sätt än tidigare. Matematiken kan då 
upplevas som ett mer sammanhängande ämne istället för uppdelat i mindre områden 
utan större koppling till varandra.  

4.6 Acceleration 
Förekomsten av accelererande uppgifter är väldigt lika bland de läromedel som 
studerats. Antalet är få, endast vid några enstaka tillfällen stöter eleverna på 
uppgifter av accelererande karaktär. Detta gör att accelererande uppgifter, 
tillsammans med rika matematiska problem, är de typer av uppgifter som ger stöd åt 
matematiskt begåvade elever som förekommer minst i läromedlen. De accelererande 
uppgifterna som kommit fram i denna undersökning tar antingen upp matematik i 
områden som ligger i ett senare avsnitt i boken eller som kommer i senare kurser i 
matematikundervisningen.  

 
Figur 8: Exempel på accelererande uppgift från Origo 1b (2011, s. 91). 

Exemplet i figur 8 visar en uppgift från ett avsnitt där eleverna har introducerats till 
ekvationslösning med en obekant. Eftersom ekvationslösning med två obekanta 
egentligen inte tas upp förrän i kurs 2, kan denna uppgift därmed leda till 
acceleration av deras kunskaper. Här ställs eleverna inför möjligheten att en ekvation 
kan ha flera olika lösningar, något som tidigare inte varit aktuellt i deras möten med 
ekvationer.  

4.7 Svårare uppgifter 
När det kommer till de uppgifter som är svårare uppgifter och som inte leder till en 
fördjupning av elevernas kunskaper, är de olika läromedlen ganska spretiga. Ändå 
ligger Exponent 1b i underläge jämfört med de övriga tre med enbart 20 förekomster 
av denna typ av uppgifter. En möjlig bakgrund till detta är att Origo 1b, Matematik 
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5000 1b och M1b har tre olika nivåer på sina övningsuppgifter. Det bidrar till att det i 
högre grad förekommer uppgifter av svårare karaktär i de läromedlen jämfört med i 
Exponent 1b där man tillämpar två nivåskillnader på standarduppgifterna. Att 
majoriteten av läromedlen uppvisar en så stor grad av svårare uppgifter i förhållande 
till de andra kategorierna är problematiskt då svårare uppgifter inte visats stödja 
begåvade elevers kunskapsutveckling på ett effektivt sätt. Detta kan möjligtvis ha en 
koppling till den ovisshet som råder kring begåvade elevers behov samt att många har 
svårt att dra en skiljelinje mellan begåvning och hög prestation, uppfattningen är ofta 
att dessa går hand i hand.  

4.8 Sammanfattning av resultat 
Av resultatet att döma går det att se att läromedlen till större utsträckning innehåller 
problemlösnings- och gruppuppgifter än de övriga kategorierna som ger stöd åt 
matematiskt begåvade elever. Samtidigt har tre av fyra läromedel en högre grad av de 
uppgiftstyper som kategoriserats som svåra uppgifter, som inte anses ge stöd åt 
begåvade elever, än av de uppgifter som har möjlighet till kunskapsutveckling för 
begåvade elever. Därav kan det anses att läromedelfattarna för dessa läromedel har 
lagt mer fokus på att utforma svårare typer av uppgifter än uppgifter som stödjer 
begåvade elever. Anledningen till detta är okänt, men skulle kunna bero på en 
okunskap om skillnaden mellan begåvade och icke-begåvade elevers behov. Av det 
extramaterial som undersökts har endast det som tillhör Origo 1b bidragit till 
resultatet i denna studie då de övriga läromedlens extramaterial inte har innefattat 
något möjligt stöd till begåvade elever. Man kan också se att en skillnad på upplägg 
och utformning av läromedelsförfattarna till de olika läromedlen har påverkat 
resultatet av undersökning på sådant sätt att kategoriseringen av de olika uppgifterna 
har sett lite olika ut beroende på läromedel.  
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5 Diskussion 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion där val av metod diskuteras och 
motiveras (avsnitt 5.1). Det efterföljs av tre avsnitt där resultaten diskuteras med 
utgångspunkt i de kriterier som framtagits för undersökningen (avsnitt 5.2-5.4). 
Därefter följer en mer generell bild av läromedlet i relation till studiens syfte (avsnitt 
5.5). 

5.1 Metoddiskussion 
Då de läromedel som analyserats i denna studie är uppbyggda på väldigt olika sätt 
och innehåller en olika mängd uppgifter har undersökningen fått anpassats för att ge 
ett mer rättvist resultat som lättare kan generaliseras utefter varje läromedels 
uppbyggnad. Därför har studien fokuserat på att ta fram antalet förekomster av 
vardera kriterium presenterat i avsnitt 3.2, istället för antalet uppgifter som uppfyller 
kriterierna. Det vill säga, när exempelvis läromedlen har granskats för att hitta par- 
eller gruppuppgifter har antalet förekomster av dessa uppgifter räknats, inte antalet 
faktiska uppgifter. Ett exempel kan ges ur Exponent 1b där det förekommer två olika 
gruppuppgifter på samma ställe. Denna förekomst av gruppuppgifter har då räknats 
som en gång och inte som två (Exponent 1b, 2011, s. 144). Ett annat exempel är ur 
Matematik 5000 1b där det ibland förekommer avsnitt med 
problemlösningsuppgifter. Antalet sådana avsnitt har då tagits med i resultatet 
istället för antalet uppgifter som tillsammans finns i dessa avsnitt.  

Att kvalitet slår kvantitet i arbete med matematiskt begåvade elever är ytterligare en 
motivering till att resultatet har sammanställts på detta sätt. Detta framförallt när det 
kommer till fördjupning och accelerationsuppgifter, då dessa blir väldigt specifika till 
det matematiska område de täcker. För att dessa uppgifter ska ge ordentligt stöd för 
begåvade elever krävs det med andra ord att det finns uppgifter av dessa karaktärer i 
flera eller samtliga matematiska områden som läromedlet tar upp. 
Problemlösningsuppgifter och rika matematiska problem är inte lika 
områdesspecifika och för dem skulle man kunna tänka sig att det faktiska antalet 
uppgifter skulle vara mer intressant att jämföra. Men i ett försök med att vara 
konsekvent genom hela arbetet föll valet på att fokusera på antalet förekomster 
framför antal uppgifter. Kvalitet över kvantitet kan också motiveras med att just 
antalet uppgifter inte kan spegla den kvalitet som de faktiskt håller. Exempelvis kan 
ett högt antal problemlösningsuppgifter av sämre kvalitet inte ge samma effekt och 
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utmaning till begåvade elever som ett lägre antal problemlösningsuppgifter av hög 
kvalitet kan. Eftersom uppgifterna i läromedlen inte har analyserats med avseende på 
deras kvalitet blir då inte antalet uppgifter det väsentliga i denna undersökning. 

För det tredje, har man inte kunnat genomföra några djupare analyser av de enskilda 
uppgifterna på grund av den tidsram som fanns till förfogande. Därav ansågs 
fokusering på kriteriernas förekomster i läromedlen som mer fördelaktigt för denna 
studie. 

5.2 Problemlösningspotential 
När det kommer till problemlösningskriteriet så har denna undersökning fokuserat 
på de uppgifter som författarna uttryckligen har markerat som uppgifter de anser ger 
eleverna möjlighet att träna problemlösning. Eftersom andra uppgifter inte har 
analyserats för att se om de också tränar problemlösningsförmågan, är det mycket 
möjligt att det finns fler problemlösningsuppgifter i läromedlen än vad denna 
undersökning visar. Likväl kan det mycket väl vara så att en djupare analys av de 
uppgifter som författarna har ansett vara problemlösningsuppgifter faktiskt inte är 
det, om man skulle analysera dem med avseende på de kriterier som tagits upp 
tidigare i detta arbete. På samma sätt skulle resultaten kanske också ha ändrats om 
alla läromedel hade tillämpat metoden som Exponent 1b gör, det vill säga markerat 
vilka förmågor som man tränar vid varje övningsuppgift. Det blev till exempel en 
väldigt stor skillnad i antalet förekomster av problemlösningsuppgifter när man tog 
hjälp av extramaterialet till Matematik 5000 1b för att analysera de blandade 
uppgifterna i läromedlet utefter de förmågor som de tränar. Exponent 1bs författares 
val att uttryckligt beskriva de förmågor som varje uppgift tränar kan med andra ord 
vara en av de faktorerna som har gjort att just Exponent 1b har ett mycket högre antal 
förekomster av problemlösningsuppgifter, i jämförelse med de andra läromedel som 
studerats.  

Därmed kan resultatet av problemlösningsuppgifter anses vara problematiskt i denna 
undersökning. Eftersom övningsuppgifterna i Origo 1b, M1b och till större delen i 
Matematik 5000 1b inte har markerats av författarna med de förmågor de avser att 
träna, är det svårt att avgöra om det finns fler uppgifter som erbjuder problemlösning 
i de läromedlen. En egen analys av dessa läromedels uppgifter skulle inte bara ta tid 
utan också innebära att analysen inte är likvärdig då kriterierna som författarna för 
Exponent 1b använt sig av, för att bestämma om deras uppgifter är 
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problemlösningsuppgifter, inte är kända. Detta skulle innebära att samtliga 
läromedels uppgifter skulle behöva analyseras för att få en likvärdig bedömning, 
något som denna studie inte gav utrymme till.  

5.3 Gruppuppgiftspotential 
Som näst vanligaste förekommande stöd åt begåvade elever är grupp- och 
paruppgifter. De utgör ungefär en tredjedel av de uppgifter som ger stöd åt begåvade 
elever. Precis som nämnts i avsnitt 4.3 så är det inte i alla av dessa grupp- och 
paruppgifter som författarna till läromedlen har skrivit ut att uppgifterna ska lösas 
eller genomföras i grupp. Istället har många av de uppgifterna som tagits med i 
resultatet funnits med i författarnas inledande beskrivning där de specificerat dessa 
uppgifter som lämpade för grupp- eller pararbete. Detta leder till att det inte är säkert 
att eleverna är medvetna om och väljer att arbeta i grupp eller par med de uppgifter 
som är avsedda till det. Detta blir då problematiskt då eleverna istället arbetar 
individuellt med uppgiften och dess syfte går då förlorat. Därmed är det viktigt att 
läraren är väl insatt med vilka uppgifter i boken som är designade för grupp- och 
pararbete för att kunna ta tillvara på de fördelar som finns med att arbeta med dessa 
uppgifter.  

Men, en annan viktig poäng är att det är viktigt att dessa uppgifter arbetas med på 
rätt sätt. Som nämnts tidigare, i avsnitt 2.3, så har forskning visat att matematiskt 
begåvade elever behöver arbeta i homogena grupper för att nå kunskapsutveckling. 
Här blir det då lärarens jobb att se till att det skapas homogena grupper där begåvade 
elever får arbeta med andra elever på ungefär samma kunskapsnivå. Om inte detta 
uppfylls förlorar grupp- och paruppgifter sin funktion som stöd för begåvade elevers 
kunskapsutveckling. Med andra ord kan man säga att de grupp- och paruppgifter 
som återfinns i de läromedel som studerats i denna undersökning enbart kan klassas 
som att ha potential till att ge stöd åt matematiskt begåvade elever, då utförandet 
spelar så stor roll för resultatet. Denna slutsats kan dock generaliseras då den 
stämmer in även för de övriga uppgifterna i läromedlen, något som diskuteras mer i 
detalj nedan.   

5.4 Rika problems-, fördjupnings- och accelerationspotential 
De tre typer av uppgifter som läromedlen innehåller väldigt få av är rika matematiska 
problem, fördjupnings- samt accelerationsuppgifter. Att just rika matematiska 
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problem inte är så vanliga kan ha förklaringen i att uppgifter av den karaktären oftast 
är mycket tidskrävande och att de också ska tillåtas att ta mycket tid (Hagland, et. al, 
2005), något som skulle störa effektiviteten hos läromedlet. 
Matematikundervisningen har en begränsad tid till att ta upp alla delar av det 
centrala innehållet och genom att ta in många uppgifter som sväljer mycket tid kan 
det bli på bekostnad av andra saker som får stå tillbaka. Att fördjupnings- och 
accelerationsuppgifter inte är vanliga i läromedlen är dock oroande. Denna typ av 
uppgifter är lättast för eleverna att göra individuellt, vilket inte skulle kräva att 
läraren till exempel organiserar homogena grupper. Det skulle också underlätta vid 
de situationer då man som matematisk begåvad elev är ensam av sitt slag i en klass, 
då det kanske inte är möjligt att arbeta tillsammans med någon. Av resultatet att 
döma skulle det endast vara ett eller möjligtvis två av de läromedel som studerats i 
denna undersökning som skulle kunna tillfredsställa begåvade elevers behov inom 
dessa kriterier och detta endast när det kommer till fördjupande uppgifter. M1b och 
Exponent 1b innefattar 17 respektive 10 förekomster av uppgifter med fördjupande 
karaktär. Dessa förekommer relativt utspritt i läromedlen och täcker flera olika 
avsnitt inom matematiken.  Matematik 5000 1b och Origo 1b har endast fem 
respektive en förekomst av denna typ av uppgifter. Med tanke på att dessa läromedel 
är uppdelade i sex och åtta kapitel skulle detta innebära att även om de fem tillfällena 
för fördjupning i Matematik 5000 1b skulle förekomma i olika kapitel skulle ändå 
inte alla delar inom matematiken beröras, ännu mindre i Origo 1b där endast en 
förekomst konstaterats. Därav kan man dra slutsatsen att när det handlar om 
uppgifter med fördjupande karaktär, kan Exponent 1b och M1b tillfredsställa 
behoven hos matematiskt begåvade elever i högre utsträckning än de andra 
läromedlen som undersökts i denna studie.  

5.5 Generell potential 
Resultatet av undersökningen visar generellt sett att även om det förekommer 
uppgifter och material som ger stöd åt matematiskt begåvade elever i de 
matematikläromedel som undersökts, så är karaktären på dessa uppgifter 
snedfördelade. Problemlösnings- samt grupp- eller paruppgifter är 
överrepresenterade i jämförelse med andra typer av uppgifter såsom fördjupande och 
accelererande uppgifter eller rika matematiska problem. Detta är problematiskt då 
variation har visats vara viktig vid inlärning hos elever, både då det gör att man som 
lärare har större chans att nå alla elever, men också för att det leder till en djupare 



	

	 32	

inlärning (Håkansson & Sundberg, 2012). Då denna variation inte finns i läromedlet 
överförs det ansvaret till läraren, det vill säga läraren måste ta in uppgifter som 
läromedlet saknar i undervisningen för att bättre tillgodose alla matematiskt 
begåvade elever som kan finnas i klassrummet.  

Oavsett hur många eller få möjligheter ett matematikläromedel har för att ge stöd åt 
matematiskt begåvade elever, är det viktigt att reflektera över att det stöd och de 
möjligheter respektive läromedel faktiskt har enbart kan utnyttjas genom att arbeta 
med läromedlet på det sätt som läromedelsförfattarna har avsett. Ger man 
exempelvis inte eleverna möjlighet att arbeta med de uppgifter som kan ge 
fördjupning så kan ju inte läromedlet räknas ge det stödet. Som lärare är det alltså 
viktigt att granska det läromedel man använder sig av i sin undervisning för att få 
reda på hur det kan stödja just sina elever. Speciellt viktigt är detta nu när, som 
nämnts tidigare, allt fler lärare tar in annat material i klassrummet som substitut till 
läromedlet.  Lärarna behöver då veta vad läromedlet tillsammans med det material 
de själva tar in i undervisningen har för potential för att kunna förlita sig på att 
undervisningen ger möjlighet för alla elevers kunskapsutveckling, precis som 
Skolverket kräver.  

Avslutningsvis har man genom denna studie kunnat jämföra de läromedel som 
används i den svenska skolan på antalet förekomster av uppgifter som ger stöd åt 
matematiskt begåvade elever. Det bör dock poängteras att fler förekomster av 
uppgifter som kan ge stöd åt begåvade elever inte direkt medför att ett läromedel har 
en större kapacitet att gynna begåvade elevers lärande. En stor kvantitet betyder inte 
att kvaliteten också är hög. För att med säkerhet kunna avgöra vilket läromedel som 
är det mest fördelaktiga för begåvade elever behövs en mer grundläggande analys av 
kvaliteten av läromedlens uppgifter. En sådan analys skulle till och med kunna visa 
att de läromedel som finns i den svenska skolan inte alls kan ge stöd åt matematiskt 
begåvade elever, oberoende av vad denna studie har visat. Oavsett om ett sådant 
resultat skulle framkomma eller inte kan diskussionen tas om det finns ett behov av 
att revidera de läromedel som används i matematikundervisningen för att få en 
bättre möjlighet att stödja matematiskt begåvade elevers kunskapsutveckling. Kanske 
skulle det då finnas en fördel med att informera läromedelsförfattarna om de brister 
som finns i deras läromedel samt att upplysa dem om de behov som begåvade elever 
behöver.  
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6 Slutsats 
Denna studie har visat att de läromedel som finns i de svenska skolorna idag endast 
till viss del uppfyller de krav som Skolverket har satt och som menar att 
undervisningen måste ge stöd och möjlighet till kunskapsutveckling åt samtliga 
elever (Skolverket, 2011). Att inte kraven helt uppfylls, innebär att några av 
läromedlen har viss potential till att stödja begåvade elevers behov på sådant sätt som 
forskning har visat är fördelaktigt. Problematiken är att läromedlen är snedfördelade, 
det vill säga att de inte har en jämnt fördelad uppfyllelse av eller till och med ibland 
inte alls täcker alla de kriterier som forskning visat ger stöd åt begåvade elever. Vad 
denna studie har visat är att de flesta läromedel analyserade i denna studie har 
potential för att ge begåvade elever möjligheter att utveckla sina kunskaper genom 
problemlösnings- och gruppuppgifter, men de brister i sin förmåga att ge eleverna 
rika matematiska problem, fördjupande samt accelererande uppgifter. Därmed kan 
man som lärare inte utgå från att begåvade elever får deras behov tillfredsställda 
enbart med hjälp av läromedlet, vilket betyder att detta behov måste tillgodoses från 
externa källor, något som kräver extra arbete av läraren.  

Precis som diskuterats tidigare och som tidigare forskning har visat, finns det inte ett 
rätt sätt att lära ut till begåvade elever, dock är variation och individualisering viktiga 
nyckelbegrepp när man pratar om matematiskt begåvade elever. Samtidigt är det 
viktigt att poängtera att denna undersökning bara har fått fram den potential som 
läromedlen har. Det är fortfarande upp till varje individuell lärare att ta till vara på 
denna potential och använda läromedlet på ett sätt som bidrar till begåvade elevers 
kunskapsutveckling.  

En annan slutsats som man kan dra av denna studie är vikten av att man som lärare 
är väl införstådd med sitt läromedels uppbyggnad och utformning. Om man inte vet 
vad för sorts stöd som det aktuella läromedlet kan ge sina elever vet man inte heller 
om man behöver komplettera med andra material för att tillgodose alla sina elevers 
behov. Därför krävs det att man vet vilken potential sitt läromedel besitter, först efter 
det kan läraren avgöra hur man behöver vinkla sin undervisning för att nå upp till 
Skolverkets krav på att samtliga elever ska erbjudas stöd i sin kunskapsutveckling, 
oavsett kunskapsnivå.   
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Avslutningsvis kan sägas att matematisk begåvning är ett svårbehandlat begrepp. Att 
ge stöd åt begåvade individers kunskapsutveckling är, om möjligt, ännu svårare och 
mer komplicerat. Då denna studie har kommit fram till att de läromedel som används 
i den svenska matematikundervisningen idag inte alltid har vad som krävs för att 
täcka de krav som matematiskt begåvade elever ställer på skolans undervisning, kan 
man dra slutsatsen att för att tillgodose alla elever måste antingen läromedlen 
utvecklas eller så behöver undervisningen och skolan på ett annat sätt kompensera 
för de delar där läromedlet brister i sin förmåga att stödja matematiskt begåvade 
elever.  

Denna undersökning har begränsats till att bara studera kurs 1b läromedel, fortsatta 
forskningsområden skulle kunna vara att utöka denna studie till att inkorporera även 
andra kurser inom matematiken. Jämförelser mellan de olika spåren kan också vara 
en forskningsvinkling, då det kan vara intressant att se om läromedelsförfattarna gör 
någon skillnad på upplägg och uppgiftstyper beroende på vilka typer av elever de 
vänder sig till. Andra intressanta utvecklingar på denna studie kan exempelvis vara 
att undersöka lärarnas användning av läromedlet med fokus på matematiskt 
begåvade elever och begåvade elevers uppfattningar om läromedlets stöd för deras 
kunskapsutveckling.  



	

	 35	

Referenser 
Primära källor:  

Alfredsson, L., Bråting, K., Erixon, P. & Heikne, H. (2011). Matematik 5000 1b. 
Stockholm: Natur och kultur.  

Gennow, S., Gustafsson, I-M. & Silborn, B. (2011). Exponent 1b. Malmö: Gleerups. 

Holmström, M., Smedhamre, E. & Sjunnesson, J. (2011). Matematik M1b. 
Stockholm: Liber.  

Szabo, A., Larson, N., Viklund, G., Dufåker, D. & Marklund, M. (2011). Matematik 
Origo 1b. Stockholm: Sanoma utbildning.  

Sekundära källor: 

Bryman, A. (2018). Samhällsvetenskapliga metoder (3:e uppl.). Stockholm: Liber. 

Engström, A. (2006). Begåvade elever misslyckas i skolan. Lärarnas tidning. 
Hämtad 2018-05-18 från https://lararnastidning.se/begavade-elever-
misslyckas-i-skolan/  

Eriksson, C. & Petersson, H. (2015). Särskilt begåvade elever – Ämnesdidaktiskt 
stöd i matematik. Stockholm: Skolverket. 

Feldhusen, J. F. (2005). Giftedness, talent, expertise, and creative achievement. I R. 
J. Sternberg & J. E. Davidson (red.) Conceptions of giftedness (pp. 64-79). New 
York, NY: Cambridge University Press. 

Håkansson, J. & Sundberg, D. (2012). Utmärkt undervisning – framgångsfaktorer i 
svensk och internationell belysning. Stockholm: Natur och kultur. 

Jablonka, E. & Johansson, M. (2010). Using texts and tasks – Swedish studies on 
mathematics textbooks. I B. Sriraman, C. Bergsten, S. Goodchild, G. Pálsdóttir, 
B. Dahl & L. Haapasalo (red.) The first sourcebook on nordic research in 
mathematics education – Norway, Sweden, Iceland, Denmark, and 
contributions from Finland. Charlotte, NC, USA: Information age publishing.  

Károlyi, C. & Winner. E. (2005). Extreme giftedness. I R. J. Sternberg & J. E. 
Davidson (red.) Conceptions of giftedness (pp. 377-394). New York, NY: 
Cambridge University Press. 

Liljekvist, Y. (2014). Lärande I matematik – Om resonemang och 
matematikuppgifters egenskaper (Karlstad University Studies, nr 2014:16). 
Doktorsavhandling. Karlstad: Karlstad University.  



	

	 36	

Läromedelsgranskning. (u.å.). I Nationalencyklopedin. Hämtad 2018-04-26 från: 
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedelsgranskning  

 
Mayer, R. E. (2005). The scientific study of giftedness. I R. J. Sternberg & J. E. 

Davidson (red.) Conceptions of giftedness (pp. 437-448). New York, NY: 
Cambridge University Press. 

Mellroth, E., Arwidsson, A., Holmberg, K., Lindgren Persson, A., Nätterdal, C., 
Perman, L., Sköld, S. & Thyberg, A. (2016). En forskningscirkel för lärare om 
särskild begåvning i matematik (Karlstad University studies, nr 2016:36). 
Forskningsrapport. Karlstad: Karlstad University.   

Mönks, F. J. & Katzko, M. W. (2005). Giftedness and gifted education. I R. J. 
Sternberg & J. E. Davidson (red.) Conceptions of giftedness (pp. 187-200). New 
York, NY: Cambridge University Press. 

Nolte, M. (2012). Challenging math problems for mathematically gifted children. 
MCG.  

Pettersson, E. & Wistedt, I. (2013). Barns matematiska förmågor – och hur de kan 
utvecklas. Lund: Studentlitteratur.  

Renzulli, J. (2005). The three-ring conception of giftedness: A developmental model 
for creative productivity. I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (red.), Conceptions 
of giftedness (pp. 246-279). New York, NY: Cambridge University Press. 

Robinson, N. M. (2005). In defense of a psychometric approach to the definition 
of academic giftedness - A conservativevView from a die-hard liberal. I R. J. 
Sternberg & J. E. Davidson (red.), Conceptions of giftedness (pp. 280-294). 
New York, NY: Cambridge University Press. 

 
Sjöberg, M. (2016). Mitt extremt begåvade barn. Nämnaren, 4, 19-31. 
 
Skolinspektionen. (2009). Kvalitetsgranskning. Rapport 2009:5. Undervisningen i 

matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet. Stockholm: 
Skolinspektionen. 

 
Skolinspektionen. (2010). Kvalitetsgranskning. Rapport 2010:13. Undervisningen i 

matematik i gymnasieskolan. Stockholm: Skolinspektionen.  
 
Skolverket. (2017). Gy11, läroplan för gymnasieskolan. Reviderad 2017. Stockholm: 

Skolverket. 
 
Stridsman, S. (2014). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Skolvärden. 

Hämtad 2018-05-15, från http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-
hinner-inte-granska-laromedel  



	

	 37	

Stålnacke, J. (2015). Särskilt begåvade elever – Särskilt begåvade barn i skolan. 
Stockholm: Skolverket.  

Szabo, A. (2013). Matematiska förmågors interaktion och det matematiska minnets 
roll vid lösning av matematiska problem. Licentiatuppsats, Stockholm, 
Sverige: Stockholms universitet.  

 
VanTassel-Baska, J. (2005). Domain-specific giftedness - applications in school and 

life. I R. J. Sternberg & J. E. Davidson (red.), Conceptions of giftedness (pp. 
358-376). New York, NY: Cambridge University Press. 

Ziegler, A. (2010). Högt begåvade barn. Stockholm: Norstedt 

 

Figurer: 

Enköpings kommun. (2018). Matematik. Hämtad 2018-04-16, från 
https://www.enkoping.se



	

	 38	

 


