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Abstract 

The syllabus goals for mathematics are expressed as mathematical abilities, which students will 

meet in teaching. Mathematical abilities include problem solving, comprehension, methodology, 

communication skills and reasoning skills. Textbooks in mathematics education have a strong 

governing role and if  teaching is to be based on what is stated in the books, it’s important to 

know what they contain and what abilities the students practice. The purpose of  my study was to 

investigate how mathematics textbooks deal with mathematical abilities. With a competence 

perspective as a theoretical point of  departure, a comparative study literature analysis was carried 

out consisting of  two teaching materials - Favorit Matematik and Matte Direkt Safari. The 

learning outcomes were analyzed in relation to the MCRF (Lithner et al., 2010) and mathematical 

skills analysis guide (Säfström, 2013). The analysis showed that Favorit Matematik gives the 

uttermost chance of  practicing respective abilities however the procedural ability is dominated in 

both of  the study material. In order for students to develop other mathematical abilities, the 

teacher should have an active role, make use of  the suggestions and additional activities 

contained in the teacher's manual and provide the students with opportunity to reason and 

communicate. 

Keywords 

Abilities, content analysis, mathematics, mathematical abilities, study books, study material, 

teaching.  

  



 

Sammanfattning 

Målen i kursplanen för matematik uttrycks som matematiska förmågor, vilket eleverna ska möta i 

undervisningen. Till de matematiska förmågorna räknas problemlösningsförmåga, 

begreppsförmåga, metodförmåga, kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga. 

Läroböcker i matematikämnet har en starkt styrande roll och om undervisningen ska utgå från 

vad som står i böckerna är det viktigt att veta vad de innehåller samt vilka förmågor som eleverna 

tränar när de arbetar med dem. Syftet med min studie var att undersöka hur läromedel i 

matematik behandlar matematiska förmågor. Med kompetensperspektiv som teoretisk 

utgångspunkt genomfördes en komparativ innehållsanalys bestående av två läromedel – Favorit 

Matematik och Matte Direkt Safari. Läromedlens uppgifter analyserades i förhållande till MCRF 

(Lithner et al., 2010) och analysguide för matematiska förmågor (Säfström, 2013). Analysen 

visade att Favorit matematik ger störst chans att öva på respektive förmåga men att 

procedurförmågan domineras i de båda läromedlen. För att eleverna ska utveckla de övriga 

matematiska förmågorna bör läraren ha en aktiv roll, använda sig av de förslag och extra 

aktiviteter som finns i lärarhandledningen samt ge utrymme till eleverna att resonera och 

kommunicera.  

Nyckelord 

Förmågor, innehållsanalys, lärobok, läromedel, matematik, matematiska förmågor, undervisning.  
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1 Inledning  

Internationell forskning visar att svenska elevers resultat i matematik har skiftat väldigt kraftigt 

det senaste decenniet. Från ett av de bästa resultaten i början av mätningarna till en trend med 

sjunkande resultat. Mellan åren 2009 och 2012 var Sverige det land som tappade mest i 

Pisamätningen, i jämförelse med andra länder tillhörande OECD1 i ämnet matematik och 

hamnade då under genomsnittet (Lärarförbundet, 2016). År 2015 vände Sverige trenden efter 

flera år med fallande resultat och nu förbättras resultaten i bland annat skolämnet matematik. 

Men i jämförelse med andra EU- och OECD-länder som deltar i studien så ligger svenska elever 

fortfarande något under genomsnittet (Skolverket, 2016a). Resultat från nationella proven i 

matematik varierar stort mellan klasser, skolor och kommuner i Sverige (Skolverket, 2017b), vilket 

visar på ett varierande resultat både mellan länder och inom Sverige.  

De senaste åren har de försämrade resultaten i matematik både diskuterats och uppmärksammats 

och av den anledningen så har det fallit sig naturligt att fundera över eventuella orsaker och 

matematikundervisningen som helhet. Efter flera perioder av VFU och lärarvikariat under min 

grundlärarutbildning har jag upplevt många sätt att lära ut matematik med olika läromedel som 

verktyg. Ute på fältet har jag erfarit att lärare vill sätta sin personliga prägel på sitt sätt att lära men 

samtidigt påverkas lärare av sin omgivning, skolledningen, kollegor och framför allt det läromedel 

som de använder sig av (Hattie, 2012). Läroboken var i de fallen undervisningens största 

inspirationskälla och det var i huvudsak bokens innehåll som presenterades på lektionerna.  

Att använda sig av ett läromedel i ämnet matematik har en lång tradition i både Sverige och 

internationellt (Johansson, 2011) och forskning visar att det vanligaste arbetssättet i 

matematikundervisningen är enskilt räknande i boken (Johansson, 2006; Bergqvist et al. 2010; 

Skolverket, 2013). Men i Sverige finns det inga krav på att dessa läromedel behöver följa den 

nationella läroplanen eller vara forskningsbaserade, utan är istället kommersiellt framtagna 

(Jablonka & Johansson, 2010). Det kan vara ett problem enligt Skolinspektionen (2009) som 

skriver att anledningen till att svenska elever presterar sämre i matematik i de internationella 

                                                 

1 En organisation med trettio länder som medlemmar, står för Economic Co-operation and development.  
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studierna PISA och TIMSS är att undervisning till största del utgår från läroböcker. Problemet 

med läroboken är att eleverna får liten eller ingen möjlighet att öva på sin förmåga att lösa 

problem, sätta in matematiska problem i ett sammanhang eller använda logiska resonemang 

(Skolinspektionen, 2009). Det är förmågor som enligt Skolverket (2011) ska utvecklas då det ger 

människan kunskap och förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivet och ökar 

möjligheterna till att delta i beslut rörande samhället. Till grund ligger målen i matematikämnet 

som uttrycks som matematiska förmågor, vilket eleverna ska utveckla genom undervisning. Till 

förmågorna räknas metodförmåga, begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, 

resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga (Skolverket, 2011).  

Tidigare forskning (Johansson, 2006; Skolinspektionen 2009; Skolverket, 2013) och 

överensstämmande erfarenheter har belyst att läroböckerna i matematikundervisningen har en 

stor betydelse för hur undervisningen genomförs. Om matematikundervisningen till störst del 

utgår från det som står i läroböckerna är det viktigt att veta vad de innehåller och vilka förmågor 

eleverna ges möjlighet att utveckla när de arbetar med dem (Ammert, 2011). Om eleverna inte får 

möjlighet att utveckla de fem matematiska förmågorna (Skolverket, 2011) behöver läromedlet 

kompletteras för att undervisningen ska vara fullständig. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att undersöka hur läromedel i matematik behandlar matematiska förmågor. 

Undersökningen har avgränsats till två läromedel för årskurserna 1–3. Jag har ställt mig följande 

frågeställningar:  

• I vilken utsträckning och på vilket sätt ges eleverna möjlighet att utveckla de matematiska 

förmågorna genom att arbeta i läroböckerna?  

• Vilka skillnader finns det mellan de olika läromedlen? 
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2 Forskning- och litteraturgenomgång 
Det här kapitlet kommer inledas med en definition av uppsatsens centrala begrepp, följt av en 

redogörelse av skolämnet matematik, matematiska förmågor, läromedlets roll och dess 

konsekvenser för lärandet. I kapitlet kommer litteratur och forskning, som varit bakgrunden till 

mitt syfte och frågeställning, att presenteras och senare också jämföras med mitt resultat.   

2.1 Centrala begrepp 

Läromedel och lärobok 

Varken Pedagogisk uppslagsbok (1996) eller Nationalencyklopedin (ne.se) har en definition av 

textens centrala begrepp ”lärobok” utan begreppet tillhör traditionellt definitionen av ett 

läromedel. Därav finns det intresse att förklara studiens huvudsakliga begrepp, då lärobok ofta 

går under begreppet läromedel.  

Definitionen av begreppet läromedel är enligt Skolverket (2006) brett och kan innefatta många 

delar. Skolverket preciserar definitionen av läromedel genom exempel så som läroböcker, 

tidningsartiklar, uppslagsverk, skönlitteratur, internet, dataprogram, filmer, konstverk, 

studiebesök, naturen samt lärarhandledningen (Skolverket, 2006). Även Selander (2003) skriver 

om denna breda definition och att begreppet ofta innebär verktyg som används för att nå målen i 

skolan, vilket betyder att vad som helst kan ses som ett läromedel.  

Skolverket (2006) skriver att anledningen till denna breda definition är att det saknas en officiellt 

fastställd förklaring av begreppet i styrdokument som skollag, förordningar eller kursplaner. Om 

vi går tillbaka i tiden så stod det i 1980 års läroplan för grundskolan att ”Läromedel är sådant som 

lärare och elever kommer överens om att använda för att nå uppställda mål” (Skolverket, 1980, 

s.50). I den reviderade läroplanen som kom år 1994 saknas förklaringen och det enda som nämns 

är att rektorn bär ett särskilt ansvar för att ge eleverna tillgång till läromedel av god kvalité 

(Skolverket, 1994). Även i Skollagen och Grundskoleförordningen finns det krav om att elever 

ska ha tillgång till böcker, verktyg och andra hjälpmedel som täcker viktiga delar av ett ämne eller 

ämnesgrupp (Skolverket, 2006), men inte någon bestämd definition av begreppet. 
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Att begreppet läromedel är ett bredare begrepp än lärobok skriver också Dahllöf  och 

Wallin (1971). Läromedel är de informationsbärande delarna i undervisningen och det innebär att 

även läraren kan uppfattas som en informationsbärare och därmed också ett läromedel (Dahllöf  

& Wallin, 1971). Föreningen Svenska Läromedelsproducenter (u.å.) ger en smalare definition av 

begreppet där de har valt att begränsa sig till att omfatta professionellt producerade läroböcker 

med anslutande AV-material som lärarhandledningar, CD-skivor, digital upplaga samt andra IT-

komponenter (Svenska läromedel, u.å.).  

Det som är intressant i min undersökning är inte läromedel i allmänhet utan läroboken som är 

central i begreppet läromedel. Av den anledningen så har jag bestämt mig att utgå från den 

smalare definitionen av läromedel, vilket innebär att jag med begreppet avser att det är sådant 

som är professionellt producerat med avsikt att användas i undersökningen. Det vill säga 

undersökning av ”elevens bok” med tillhörande lärarhandledning.  

Förmåga 

Begreppet förmåga beskrivs i Nationalencyklopedin (ne.se) som en möjlighet att utföra något, 

som enbart består av inre egenskaper hos levande varelser. En förklaring som igenkänns i 

Psykologiguiden (psykologiguiden.se) som definierar begreppet förmåga som att kunna lösa en 

viss typ av uppgift med hjälp av kunskap, färdighet och omdöme. Vad som definierar en 

matematisk förmåga kommer att redogöras för senare i kapitlet.  

Matematikuppgift 

Matematikuppgifter utgör en central del av matematikundervisningen och bör därför vara 

utformade så att elever får möjligheter att utveckla matematiska idéer och matematisk förståelse 

(Niss, 2003). Läromedlen innehåller till stor del uppgifter där en introduktion ges följt av ett antal 

uppgifter för att träna i enlighet med exemplen (Olofsson, 2008). Men begreppet 

matematikuppgift är oftast inte helt entydig utan benämns ibland som ett problem eller en 

rutinuppgift beroende på sammanhanget. Stein och Smith (1998) definierar matematikuppgifter 

som aktiviteter i en klassrumssituation som varar över en viss tid och där aktiviteten syftar till att 

utveckla en matematisk idé (Stein & Smith, 1998). Zhu och Fan (2006) beskriver 

läromedelsuppgifter som en situation där eleven förväntas komma med ett svar eller en slutsats. 

I uppsatsen kommer begreppen ”uppgift” och ”matematikuppgift” användas som en 
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övergripande term för aktiviteter i läromedlen som eleven förväntas vara aktiv i. Aktiviteterna ger 

eleverna möjlighet att utveckla en matematisk idé och eleverna förväntas komma med ett svar 

eller en slutsats.    

2.2 Skolämnet matematik   

I den svenska skolan och samhället har skolämnet matematik hög status (Skolverket, 2016b). 

Kärnämnet matematik har stor betydelse för landets utveckling och tillväxt och är därför ett 

prioriterat område i skolan (Skolverket, 2016b). I kommentarmaterial till kursplanen i matematik 

skriver Skolverket (2017a) att matematik är en av våra äldsta vetenskaper och därför 

mångfacetterad genom att det är ett nyttoverktyg, ett språk, ett kulturarv, en konstform och en 

vetenskap. Kursplanen ger en bild av matematik som ett kommunikativt ämne med fokus på 

själva användandet av matematik i olika situationer och sammanhang. Det är också den kreativa 

och problemlösande verksamheten som eleverna ska ges möjlighet att utveckla, tillsammans med 

verktyg, strategier och metoder att fatta beslut från resultat. En viktig del av skolämnet matematik 

är att undervisningen ska ge möjlighet att utveckla intresse och tilltro till sin förmåga och då 

också använda matematik i olika sammanhang. Om eleven känner tilltro så vågar den också pröva 

sig fram för att se vad som fungerar eller inte fungerar genom en medvetenhet om att det finns 

olika sätt att komma fram till ett resultat, vilket innebär att det inte alltid behöver fokuseras på 

”rätt sätt” att lösa problem. Något som underlättar inlärningen och som är betydelsefull för 

elevens kunskapsutveckling i matematik är om det finns intresse att söka ny kunskap – på egen 

hand eller tillsammans med andra (Skolverket, 2017a).  

De långsiktiga målen för matematikämnet är formulerade som förmågor som undervisningen ska 

ge eleverna förutsättningar att utveckla. Förmågorna ligger till grund för kunskapskraven i 

matematik. Förmågorna som ska ges förutsättning att utvecklas är:  

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier och 

metoder, 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter, 

• föra och följa matematiska resonemang, och 
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• använda matematiska uttrycksformer för att samtala, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 2011, s. 56).  

Följt av syftet och de långsiktiga målen presenteras det centrala innehållet som anger vilket 

obligatoriskt innehåll som ska behandlas i undervisningen. Innehållet är uppdelat i sex olika 

kunskapsområden och går att finna i alla årskurser: taluppfattning och tals användning, algebra, 

geometri, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning. De kan 

studeras var för sig eller samtidigt eftersom de är sammankopplade och behöver varandra 

(Skolverket, 2011). Kunskapskraven är grundade i förmågorna som beskrivs i de långsiktiga 

målen samt den kunskapssyn som finns i läroplanen. Det vill säga kunskap som kommer till 

uttryck i olika former och som förutsätter och samspelar med varandra. Enligt läroplanen måste 

skolans arbete inriktas på att ge utrymme för olika kunskapsformer och skapa ett lärande där 

delar blir till helhet (Skolverket, 2017a). Sammanfattningsvis så är de matematiska förmågorna av 

stor betydelse i kursplanen för ämnet matematik och kommer därför förklaras mer djupgående. 

2.3 Matematiska förmågor  

Problemlösningsförmåga  

Enligt kommentarmaterialet till kursplanen i matematik (Skolverket, 2017a) så är matematiska 

problem uppgifter där elever inte på förhand känner till hur problemet ska lösas utan de måste 

istället undersöka och prova sig fram för att finna en lösning. Problemlösningsförmåga omfattar 

många delar av matematiken som att kunna använda matematiska begrepp, metoder, 

uttrycksformer, resonera matematiskt, reflektera och värdera över rimligheten. I 

kunskapsområdet lyfter kursplanen olika verktyg som eleven behöver för att utveckla kunskap i 

och om problemlösning, som exempelvis olika tillvägagångssätt eller strategier för att lösa 

matematiska problemet. Strategier kan vara medvetna eller delvis omedvetna, vara planerade och 

ha en given arbetsgång eller vara olika effektiva när det gäller i hur väl de är anpassade till 

sammanhanget (Skolverket, 2017a). Problemlösning kan till exempel innebära textuppgifter, 

tankenötter eller valda problem.  
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Begreppsförmåga 

Begreppsförmåga innebär att kunna använda begrepp och veta varför begreppen är viktiga och i 

vilka situationer de är användbara. Innebörden av ett begrepp och dess syfte samt mening ges 

framförallt genom en förståelse av hur begreppen används i olika sammanhang. Sambanden 

mellan begreppen bidrar till en fördjupad kunskap av bekanta begrepp men också förståelse för 

nya begrepp som exempelvis sambandet mellan addition och multiplikation. För att kunna 

uttrycka sig om begrepp behöver vi kunna representera begreppet med hjälp av uttryckssymboler 

som exempelvis bilder, ord och symboler. Uttryckssymboler ger oss möjlighet att kommunicera 

effektivt och säkerställa att vi tänker på samma begrepp, vilket är något som eleverna också 

behöver få möjlighet att utveckla. Begreppsförmåga har en central roll för elevens förståelse av 

matematik och dess fortsatta utveckling av kunskaper (Skolverket, 2017a). 

Metodförmåga 

Metodförmåga innebär att kunna identifiera vilken metod som lämpar sig bäst för situationen och 

därefter kunna genomföra den på ett mer eller mindre effektivt sätt. Förmågan omfattar bland 

annat huvudräkning, skriftliga beräkningar, beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan 

digital teknik, göra mätningar eller konstruera tabeller. Genom att eleverna lär sig behärska dessa 

metoder så blir det möjligt för dem att utgöra matematiska operationer och kunna genomföra 

problemlösning istället för att lägga ner all sin tid på beräkningar (Skolverket, 2017a). 

Resonemangsförmåga 

Eleverna ska ges förutsättning att utveckla förmågan att föra matematiska resonemang som 

involverar matematikens begrepp, metoder och eventuella lösningar på uträkningar eller problem. 

Att föra resonemang betyder att till exempel testa, föreslå, gissa, ifrågasätta, förklara, hitta 

mönster, argumentera och förutsäga tillsammans med andra eller enskilt. En del av att kunna föra 

ett resonemang innebär att ha en förståelse för matematiska samband och hur de är konstruerade 

genom att resonera sig fram med olika lösningar. När de får använda sitt eget språk för att 

beskriva ett begrepp eller en räknestrategi så utvecklas den egna självreflektionen. Eleverna ges då 

möjlighet att lättare motivera olika val och slutsatser som exempelvis val av räknesätt (Skolverket, 

2017a). 
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Kommunikationsförmåga  

Ett syfte med undervisningen i matematik är att eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera 

med och om matematik. Undervisningen ska ges möjlighet att argumentera och föra matematiska 

resonemang och då också utveckla en förtrogenhet att kommunicera med matematikens 

uttrycksformer. Att kommunicera betyder att utbyta information med andra om matematiska 

tankegångar och idéer, vilket kan ske både muntligt och skriftligt. En del av 

kommunikationsförmågan är att lära sig att lyssna till andra och ta del av deras förklaringar eller 

argument. Det handlar också om att kunna växla mellan olika uttrycksformer som exempelvis att 

kunna skriva talet åtta med symbolen 8 och visa det med antalet åtta klossar (Skolverket, 2017a). 

2.3.1 Forskning om matematiska förmågor 

Krutetskii (1976) hävdade redan på mitten av 1900-talet att matematiska förmågor inte är något 

medfött eller förutbestämt, utan måste formas och utvecklas genom instruktioner, övningar och 

behärskande av aktiviteter. Det går heller inte att förutse hur långt en elev kan utvecklas i sin 

förmåga. Under 1950–1960-talet så utförde Krutetskii en omfattade undersökning på skolbarns 

matematiska förmågor. Undersökningen pågick i 12 år och inkluderade ungefär 200 elever. Från 

analysen av undersökningen kunde han konstatera följande: 

• Förmågor är alltid ett resultat av utveckling och de formas kontinuerligt vid aktivitet, 
instruktion och träning.  

• Förmågor kan inte vara medfött. Bara en fallenhet för den givna förmågan kan finnas vid 
födseln. 

• Matematiska förmågor är nära förbundna, påverkar och bildar ett enda system.  

• Förmågan är alltid kopplade till en specifik aktivitet och kan bara visa sig i dessa 
matematiska aktiviteter.  

• Svagheter i en förmåga kan kompensera med styrka i en annan, vilket leder till framgång i 
matematisk aktivitet  

(Krutetskii, 1976).  

Inte bara Krutetskii (1976) har undersökt matematiska förmågor. Lithner, et al (2010) menar på 

att det är en internationell trend att beskriva vilka förmågor och kompetenser som är involverade 

i matematik (Lithner, et al. 2010). Det finns därför flera systematiska beskrivningar av hur vi kan 

förstå vad matematisk kompetens är (se t.ex. NCTM, 2000; Kilpatrick et al., 2001; Niss & 

Højgaard Jensen, 2002) och det kan tolkas som att matematiska förmågor fortfarande är viktiga 
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att studera. Vad är då matematiska förmågor? Matematisk kompetens beskrivs som elevers 

förmågor att hantera matematikens verktyg och språk samt att ställa frågor och besvara dem med 

hjälp av matematik. Att vara matematisk kompetent beskrivs också som att se nytta och 

meningen med matematik. Kompetensen blir synlig när elever befinner sig i situationer där det 

finns en uppgift som kräver matematik för att kunna lösas (Niss, 2011).  

Niss (2011) skapade en kommitté med syfte att genomföra ett projekt inom 

matematikundervisning och lärande för att se vad som kunde förbättras. Målet var att få svar på 

frågor som berörde kunskapssyn och kompetenser inom undervisning och som del av målet 

fanns intresset att veta hur läromedel skulle utvecklas. Studien kallas för KOM-projektet (Niss & 

2011). I KOM-projektet (Niss, 2011) definieras matematisk kompetens som en medvetenhet om, 

förstå, utöva, använda och kunna ta ställning till matematik och matematisk verksamhet i 

uppgifter av sammanhang där matematik ingår eller kommer att ingå. Det innebär att agera 

lämpligt i situationer som involverar viss typ av matematisk utmaning. Förmågorna är en 

självständig och avgränsad del av den totala kompetensen men avspeglar olika egenskaper av 

matematisk kunnande. Matematiska förmågor är ömsesidigt kopplade och går ibland in i 

varandra, men har ändå sina egna identiteter. De åtta enskilda förmågorna som KOM-projektet 

presenterar är problemkompetens, representationskompetens, modellkompetens, 

resonemangkompetens, tankekompetens, resonemangkompetens, hjälpmedelskompetens, 

symbol- och formalismkompetens. Matematisk kompetens är inte knutet till ett specifikt område 

inom matematiken utan ses som flera övergripande förmågor, som exemplen ovan (Niss, 2011).  

2.4 Lärobokens roll 

Lärare ger läroboken ett stort förtroende och litar på att boken ser till att målen kan nås av 

eleverna (Skolinspektionen, 2009; Johansson, 2006) och undervisningen utgår från läroboken i 

större utsträckning än kursplanen i matematik när de planerar lektioner (Skolverket, 2003). Enligt 

den forskning som finns tillgänglig idag så har det konstaterats att läroboken dominerar 

undervisningen. Böcker är i många sammanhang betydelsefulla för människor och för elever är 

läroböcker vanligtvis det huvudsakliga mötet med ett ämne i skolan. För de flesta lärare är 

läroböcker också ett stöttande arbetsredskap i vardagen och en ständig följeslagare (Ammert, 

2011). 
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Varför är läromedel i matematik så pass viktiga i dagens skola? Anna Ida Säfström (2013) menar 

att ändringar i styrdokumenten kan vara anledningen. Enligt Säfström så har utvecklingen om 

matematisk kunnande och skolans praktik gått åt två olika håll, som i vissa fall motsäger varandra. 

På ett sätt har det kunnande som eleverna ska uppnå mer nyanserats genom att kunnandet 

beskrivs mer i termer av processer. Å andra sidan har läroplanen gått från att fokuseras på 

aktiviteter som eleverna ska ta del av till att enbart beskriva de mål som ska uppnås. Avsaknaden 

av metodbeskrivningar i styrdokumenten kan bidra till att en mer ensidig undervisning där eget 

arbete i boken tar stor plats (Säfström, 2013). Problemet med den typen av undervisning är att 

för eleverna ska kunna utveckla sin tilltro till sitt eget lärande behövs aktiviteter som möjliggör 

social samverkan, känslan av samhörighet och gemenskap, aktiva elever, diskussioner och samtal 

(Häggblom, 2013), vilket inte ges möjlighet vid enskilt arbete i läroboken (Skolinspektionen, 

2009).  

Läroböcker har länge använts och setts på som ett verktyg i skolan. Den stora skillnaden mellan 

då och nu är att tidigare granskade statliga organ de läromedel som användes i skolan. Främst så 

granskade staten om de stämde överens med styrdokumenten. Sedan 1991 så sker det inte längre 

någon statlig kontroll av läromedel och nu ingår det i lärares uppdrag att avgöra vilka läromedel 

som är lämpliga att använda för att inte riskera att gå miste om viktiga delar av läroplanen. Det 

betyder att dagens lärare måste inneha kunskap om läromedel och redskap att analysera dem. 

Eftersom läromedel i allmänhet och böcker i synnerhet spelar en central roll i undervisning så är 

dessa granskande kunskaper speciellt viktiga (Ammert, 2011). 

Att forska om läromedlets roll i undervisningen är centralt ur ett svenskt skolstyrningsperspektiv 

då idén med att ha en mål– och resultatstyrd skola är att ha större grad av professionell frihet och 

då också ges möjlighet till bättre anpassningar i undervisningen efter elevernas förutsättningar. 

Det betyder att undervisningen ska utformas, anpassas och genomföras så långt ner i systemet 

som möjligt, ända till lärare och elever (Fjelkner, 2012). Trots det visar Fjelkners (2012) 

undersökning att endast var femte lärare i svenska grundskolan upplever att valet av läromedel är 

helt upp till dem själva på grund av en begränsad budget. Nyare forskning från Skolvärlden 

(2014) visar att antalet lärare som anser att valet är upp till dem ökar. Ett resultat på sju av tio 

lärare, bland 1500, ansåg då att valet av läromedel är helt upp till dem själva. Men de framgår 

också att mer än hälften av de tillfrågade inte har tid att kvalitetsgranska och värdera läromedlen 

som de väljer (Skolvärlden.se, 2014).  
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2.5 Läroboken och konsekvenser för lärandet 

Idag finns en stor variation av forskning kring läromedel. Forskning som handlar om allt från hur 

läromedlet tas fram, hur de används av lärare och elever samt olika former av 

läromedelsgranskning (Zhu & Fan, 2006; Grevholm, 2010). Resultat visar att innehållet i 

läroboken påverkar vilka lärmöjligheter som eleverna ges (Törnros, 2005; Linor, 2017).  

Lionors (2017) studie visade bland annat att elever som använde olika läroböcker fick olika 

resultat på prov och drar slutsatsen om att läroboken kan vara en av de bidragande faktorerna till 

en ojämlik utbildning (Lionor, 2017).  

Att matematikundervisningen styrs av läroböcker har både sina fördelar och nackdelar. Enligt 

Skolverkets (2003) rapport kan ett väl utformat läromedel leda till positiv utveckling i 

undervisningen, men ett sämre läromedel kan leda till att eleven tar avstånd från ämnet om 

användandet blir allt för enformigt. I granskningen kan man läsa att ”Lärare behöver ett djup i 

sina ämneskunskaper, t.ex. i matematik, som gör att de kan associera fritt över hela ämnesfältet, 

en kompetens som gör de friare i förhållande till läromedlet” (Skolverket, 2003, s. 42). Rapporten 

visar också att lärare som själv valt läromedel utifrån sin tolkning av läroplanen har ändrat sitt 

arbetssätt till det bättre, på grund av att läromedlet hjälpt dem att arbeta på ett sätt som främjar 

lusten att lära och kreativiteten (Skolverket, 2003).  

Skolinspektionen (2009) har utfört den övergripande granskningsrapporten ”Undervisning i 

matematik – utbildningens innehåll och ändamålsenlighet”. Granskningen har genomförts av 

inspektörer från Skolinspektionen samt experter från Göteborgs och Umeås universitet. Urvalet 

har begränsats till 23 grundskolor i 10 kommuner med avsikt att få en spridning över hela landet. 

Av granskningen så framgår det bland annat att:  

• Undervisningen är starkt styrd av läroboken. Det ger eleverna små eller inga möjligheter 

att utveckla förmågor som problemlösning, logiska resonemang eller sätta matematiska 

problem i sammanhang  

• Elever får endast undervisning i begränsade delar av ämnet då den saknar förutsättningar 

att utveckla olika förmågor som problemlösning, sambandsförmåga, resonemangförmåga 

och kommunikationsförmåga. Det innebär att undervisningen inte är tillräckligt varierad 
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och anpassad för att möta elevers olika behov och förutsättningar. Orsaken till detta är att 

matematiskt räknande i läroboken får för stort utrymme.  

• Många lärare har otillräckliga kunskaper om kursplanen. Sammantaget verkar kursplanen 

ha för svag eller obefintlig vägledning för lärare med anledningen att den är skriven på ett 

sätt som är svårt att förstå samt att skolorna lägger för lite tid på gemensamma 

diskussioner.  

• Rektorn tar inte sitt ansvar som pedagogisk ledare (Skolinspektionen, 2009).  

En nyare rapport från Skolinspektionen (2016) slår fast vid att det både finns brister i dagens 

läromedel och att undervisningen i många fall var styrda av det läromedel som används. 

Resultatet från iakttagelser visar att cirka 33 procent av skolorna som deltog i undersökningen 

behöver utveckla undervisningen då den i många fall helt saknar användning och träning av 

problemlösnings– och kommunikationsförmågan (Skolinspektionen, 2016). Mycket fokus ligger 

istället på att förankra och lära sig procedurer och ämnet ses på som ett ”tyst ämne” där eleverna 

efter lärarens genomgång arbetar enskilt i boken (Skolinspektionen, 2016; Bergqvist et al. 2010). 

Vid proceduruppgifter ligger fokus på att memorera räkneuppgifter och eleverna behöver 

egentligen inte förstå varför man gör det (Bergqvist, et al. 2010). Det kan bidra till allt för 

monotont arbete med uppgifter som då kan dämpa elevers lust att lära (Johansson, 2006).  

E., Bergqvist T., Boesen, Helenius, Lithner, Palm och Palmbergs (2010) undersökning är i 

grunden samma undersökning som Skolinspektionens (2009) studie där ett utav resultaten visar 

att den vanligaste matematikundervisningen går ut på att elever arbetar enskilt. Det enskilda 

arbetet fördelar sig på arbetet med uppgifter i den egna läroboken och arbete med 

matematikuppgifter som eleverna får av läraren. Undersökningen visar som tidigare nämnt också 

att en allt för lärobokstyrd undervisningen är otillräcklig i frågan om möjlighet för eleverna att 

utveckla centrala matematiska kunskaper och de ställer sig frågan varför inte läroböcker kan 

innehålla rikare matematikuppgifter. Ofta lyfts kritik om att undervisningen är läromedelsbunden 

men Bergqvist et al. (2010) skriver i sitt resultat att problemet kan grunda sig i att läromedlen i sig 

inte är tillräckligt bra ur ett kompetensmålsperspektiv. Å andra sidan skriver Stylianides (2008) i 

sin undersökning om hur läroböcker och lärarhandledningar kan stödja lärares undervisning i 

matematik. Han menar att det finns goda möjligheter för eleven att utveckla bevis och 

lärarhandledningar ger underlag för att stödja elevernas utveckling. Problemet uppstår istället om 



 13 

undervisning endast består av undervisning med läromedel och sällan utgår från den (Stylianides, 

2008).  

 

En annan forskningsrapport, genomförd av Cambridge Assesment (2017), presenterar ett annat 

intressant perspektiv kring läromedelstyrd undervisning i länder som Finland, Hong-Kong och 

Singapore, vilket är länder med höga kunskapsresultat. Resultatet konstaterar att läromedel har 

stor betydelse för att lärare ska kunna genomföra läroplanens mål, ger stöd till lärare i att förstå 

hur olika moment kan behandlas, ger struktur till undervisningen och ökar likvärdigheten 

(Cambridge Assesment, 2017). Även FN-organet UNESCO (2016) beskriver läromedel som ett 

av de mest effektiva sätten att förbättra undervisning och lärande. Anledningen till det är att det 

inte bara är framgångsrikt för lärare och elever vid undervisning utan också för myndigheter som 

verktyg för att översätta övergripande teoretiska mål till praktik i klassrummen (UNESCO, 2016). 

Utan läroböcker skulle det ställas mycket höga krav på lärares ämnes- och ämnesdidaktiska 

kunskaper. I motsats till många andra länder så har inte Sverige någon regel om officiell 

granskning eller godkännande av läromedel. Det är, som tidigare nämnts, rektorn som har det 

huvudsakliga ansvaret för att eleverna ska få tillgång till läromedel av god kvalité. Men i praktiken 

är det oftast lärare eller arbetslaget som bestämmer vilka böcker som ska köpas in inom ramen 

för en begränsad budget (Johansson, 2011).  

Sammanfattningsvis kan styrdokumenten (Skolverket, 2011) tolkas som att de matematiska 

förmågorna är av stor vikt för eleverna att utveckla då de är långsiktiga mål och grunden för 

kunskapskraven. Trots det nämner flera författare ovan att vissa förmågor saknas i dagens 

läroböcker och att matematikundervisningen oftast innebär att eleverna arbetar enskilt i boken 

(Skolinspektionen, 2009; Bergqvist et al. 2010; Skolinspektionen, 2016). Läroböckerna har i det 

här kapitlet presenterats som viktiga i dagens skola men att problemet uppstår när läroböcker inte 

är tillräckligt bra ur ett kompetensperspektiv eller när undervisningen är starkt styrd av läroboken.  

Trots det finns det forskare som nämner fall där läromedelstyrd undervisning inte behöver vara 

något negativt för lärandet, utan snarare positivt (Sylinadies, 2008; Johansson, 2011; Cambridge, 

2016; UNESCO, 2016). De visar en mer positiv inställning till läromedel i jämförelse mot tidigare 

forskare och författare. Men det blir svårt att generalisera resultaten till Sverige som inte har 

samma granskning av läromedel som andra länder. Ovanstående forskning ger, tillsammans med 

litteraturen, ett starkt skäl till att undersöka vanligt förekommande läromedel och dess kopplingar 

till läroplanens matematiska förmågor.  Forskningen visar att problemet kan vara tvådelat – både 
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att läromedlet i sig inte innehåller tillräckligt rika och varierande matematikuppgifter men också 

hur läromedlet används. Det ger ytterligare ett argument till att verksamma skolledare och lärare i 

Sverige måste ta uppgiften att välja läromedel på stort allvar, vilket jag tror att min studie kan vara 

med att bidra till.  

2.6 Lärarhandledningen  

Lärarhandledningar fungerar som resurs för lärare i att planera och bedriva 

matematikundervisning. Den kan stötta läraren i arbetet om att anpassa innehållet och 

arbetsmetoder för att möta elevers olika förutsättningar i undervisningen (Hoelgaard, 2015). 

Även Brändström (2003) belyser lärarhandledningen som en viktig del för lärande och menar att 

större fokus bör ligga på den om man vill förändra undervisningen från den totala dominansen 

av läroboken. Den ger läraren mycket material i anslutning till läroboken och informerar om 

innehåll, arbetssätt och moment (Brändström, 2003).  

 

Hoelgaards (2015) studie har visat att fyra svenska lärarhandledningar i årskurs 1–3 fungerar som 

resurs för lärare i att planera och bedriva matematikundervisning. Dock finns det stora skillnader i 

vilken utsträckning som lärare erbjuds information om lärobokens innehåll och de didaktiska 

aspekterna av innehållet. Lärarhandledningarna som ingick i studien var Matte Direkt Safari, Favorit 

Matematik, Matte Eldorado och Nya Matematikboken och syftet var att studera karaktären av resurs 

som lärarhandledningarna utgör för läraren. Resultatet visade att alla lärarhandledningarna 

fungerade som en resurs för läraren men att Favorit Matematik var den som var mest omfattande. 

Trots det så visade sig lärarhandledningarna ha en svaghet – det saknas argument och motivering 

mellan kopplingar till styrdokument och innehållet i boken. Att kopplingarna är så pass otydliga 

kan försvåra lärares arbete att upptäcka kopplingen mellan innehåll och förmågor, vilket kan 

begränsa lärares undervisning bortom elevbokens uppgifter. I studien har det inte funnits 

utrymme att analysera kopplingar mellan lgr11 och någon av läromedlens innehåll, något som 

Hoelgaard själv föreslår som ett förslag på vidare forskning (Hoelgaard, 2015). En kunskapslucka 

som är viktig att undersöka och som jag kommer att studera fortsättningsvis i mitt arbete.  
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3 Teoretiska utgångspunkter 
Syftet med det här kapitlet är att beskriva hur kunskap och matematiska förmågor är tolkade i 

den här studien. Teorin har tillsammans med den presenterade forskningen om läroböcker och 

matematiska förmågor använts för att få svar på mitt syfte och frågeställningar.    

3.1 Kompetensperspektiv  

”The Mathematical Competency Research Framework” är ett ramverk som utformats av Lithner, 

Bergqvist, Bergqvist, Boesen, Palm och Palmberg (2010), förkortat MCRF. Ramverket utveckla-

des med två syften – att användas för att öka förståelse och bidra till att utveckla undervisningen i 

matematik och för att belysa hur förmågorna synliggörs i undervisning, styrdokument, läroböcker 

och uppgifter. Ramverket belyser ett kompetensperspektiv på kunskap och författaren skriver att 

kunskap alltid är knutet till ett visst område, som kan vara socialt, rumsligt och innehållsligt. Det 

medför idén om att utveckling av kompetens sker i samband med utövandet. Att vara kompetent 

inom ett område innebär att kunna hantera olika nödvändiga aspekter av livet inom området. Det 

betyder att kompetens under en matematiklektion inte är detsamma som kompetens under en 

svensklektion eller i umgänget under rasten (Lithner, 2010). Sammanfattningsvis så innebär  

utgångspunkten i MCRF:s ramverk att jag i denna undersökning antar ett kompetensperspektiv 

på kunskap och att förmågor utvecklas i samband med utövandet.  

3.2 Lithners ramverk om matematiska förmågor   

Forskare som bland annat Lithner et al. (2010) har studerat matematiska förmågor. Just dessa 

forskare har analyserat uppgifter och aktiviteter gällande möjligheter för eleverna att utveckla 

matematiska förmågor. Matematiska förmågor i ramverket MCRF är uppdelade i sex förmågor - 

procedur, resonemang, kommunikation, representation, samband och problemlösning. De valda 

förmågorna inspirerades i huvudsak av NCTM Standards (NTCM, 2011) och det danska KOM-

projektet (Niss, 2011) men även ”Adding it up” (Kilpatrick, 2001), TIMSS och PISA-studier. 

Genom att analysera tester, lärarintervjuer och klassrumsaktiviteter formulerades vad det innebär 

att behärska var och en av de sex förmågorna (Lithner et al., 2010). Syftet med att använda 

ramverket som teoretisk utgångspunkt är att karakterisera förmågorna och skilja dem åt.   
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Procedurförmåga  

I MCRF (Lithner et al., 2010) är förmågan definierad som en matematisk aktivitet som handlar 

om att lösa en uppgift på ett accepterat sätt. Uppgifter som oftast går att lösa genom rutin, det 

vill säga rutinuppgifter. Det handlar också om att första, tolka, välja och använda olika 

tillvägagångssätt som lämpar sig för uppgiften för att sedan utvärdera tillvägagångssättet och 

resultatet (Lithner, et al, 2010).  

Förmågan består av både begrepp- och processkompetenser som enligt Voutsina (2012) utvecklas 

tillsammans eftersom de influeras och är beroende av varandra. Tillämpning av procedurer 

stärker begreppslig förmåga och det är viktigt att förklara metoder både för att effektivisera 

tillvägagångssätt men också för att sätta begreppen i ett sammanhang (Voutsina, 2012).  

Samtliga uppgifter under kapitel 3.2 är egna exempel utifrån varje förmåga.   

Exempel 1. 32+ 26 =        84–21=      6x2=       12/4= 

Exempel 2.  I matsalen finns 25 elever. 6 elever kommer till matsalen. Hur många elever är det  

              där då? 

Resonemangsförmåga  

Resonemangsförmågan definieras som en förmåga där eleven motiverar val och slutsatser av 

matematiska argument. Eleven väljer, använder och skapar informella och formella argument och 

tolkar och utvärderar både sina egna och andras resonemang. Förmågan handlar också om att 

reflektera över rollen att resonera samt vad ett bevis är (Lithner et al., 2010). Säfström (2013) 

beskriver resonemang som en uttrycklig handling för motivering för matematiska val och 

slutsatser med argument. Motiveringar som val av representation, användning av procedur, en 

slutsats om ett samband eller ett resultat av en procedur. Resonemang skall vara tydliga i verbal, 

skriftlig eller med gester. De kan användas för att upprepa tidigare argument eller bygga vidare på 

andras argument. Genom att ge svar, förfina eller utvidga andras argument (Säfström, 2013).  
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Exempel 1. Lisa får 90 kronor i månadspeng. Olle får 100 kronor i månadspeng. Båda två 

            sparar alla pengarna. Hur stor är skillnaden när de sparat i 1 år? Rita och skriv hur     

            du löser uppgiften. 

Exempel 2. Skriv en räknehändelse till uttrycket 4 · 6 + 2 = 26 

Kommunikationsförmåga  

Att kommunicera innebär att utbyta information med andra om matematiska tankegångar och 

idéer, vilket kan ske både muntligt och skriftligt. Information som ett gemensamt system av 

symboler, tecken eller beteenden (Lithner et al., 2010). Definitionen innebär att förstå det 

matematiska språket och dess uttrycksformer. En del av kommunikationsförmågan är att lära sig 

att lyssna till andra och ta del av deras förklaringar eller argument. Som är en del av att förstå 

innehållet i matematiska situationer. Kommunikation kräver att det finns både en avsändare och 

en mottagare och det handlar om att nå delad mening (Säfström, 2013). I undervisning är oftast 

avsändaren lärare, elev eller läroboken och mottagare eleven eller lärare. Det danska KOM-

projektet (Niss, 2011) och NCTM (2000) beskriver kommunikation som förmågan att uttrycka 

sin egen matematiska kunskap och att förstå andras.  

Exempel 1. Diskutera likheter mellan addition och multiplikation med en klasskompis.  

            Redogör för det ni kommer fram till.  

Exempel 2. Arbeta tillsammans med en kamrat. Skriv saker som det kan finnas fler än 1000 av.   

Representationsförmåga 

I MCRF (Lithner et al., 2010) så är representativ kompetens att hantera konkreta framställningar 

av matematiska enheter. Det innebär att tolka och värdera olika framställningar för att välja den 

lämpligaste representationen för situationen. Men också att välja, använda och skapa 

representationer för att organisera, modellera och kommunicera idéer (Lithner, et al., 2010). Vad 

som utger sig vara representationsförmåga är konstruktion, användning och utvärdering av olika 

framföranden (Säfström, 2010).  

Representationer är viktiga för processen att lära sig matematik eftersom det ger möjlighet att 

tolka, använda och döma. Representationer kan vara yttre och exempel på dessa är symboler, 



 18 

bilder, diagram, tabeller och konkret material. Medans de inre representationerna istället syftar på 

inre bilder av matematisk kunskap (NCTM, 2000: Niss, 2011).  

Exempel 1. Vilken symbol <, > eller =, passar in? 3+2 � 5–2 =  

Exempel 2. Olle har 456 kronor. Rita Olles pengar i sedlar och mynt. 

Sambandsförmåga 

Att se samband av mönster och konstruktioner är sett som en av de huvudsakliga delarna i 

matematisk förståelse. Det är en förmåga som kräver logisk tänkande kompetens och är en länk 

mellan representationer och resonemang (Jacobs et al., 2007). Det handlar om att förstå hur 

matematiska idéer är sammankopplade och bygger på varandra. Men också att få välja, använda 

och skapa egna samband för att organisera, lösa problem och modellera (Lithner et al., 2010). Ett 

samband kan upptäckas genom att uppmärksamma likheter eller skillnader i olika konstruktioner 

(Säfström, 2013).  

Exempel 1. 3 x 4 = 

           ___+ ____+ ____+ = 

Exempel 2. 4 + 2 = 

           40 + 20 =  

           400 + 200 =  

Problemlösningsförmåga  

I ramverket MCRF (Lithner et al., 2010) är problemlösning definierad som en uppgift där 

lösningsmetoden inte är känd sedan innan. För att lösa uppgiften krävs en förståelse av metoder, 

verktyg och mål av problemlösning. Det innebär att kunna applicera och anpassa strategier eller 

metoder efter problemets karaktär. Förmågan handlar också om att konstruera och specificera 

egna problem och reflektera och utveckla lösningar. Problemlösningsförmåga omfatta många 

delar av matematiken som att kunna använda matematiska begrepp, metoder, uttrycksformer, 

resonera matematiskt, reflektera och värdera över rimligheten (Lithner, et al., 2010).  

Säfström (2013) skriver att både problemlösning- och procedurförmågan syftar till att fånga upp 

lösningen av uppgifter och behandlas därför samtidigt i hennes definition. Den stora skillnaden 
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mellan dem två är att en problemlösningsuppgift behöver vara krävande, rika, inte standardiserad 

och kräver succesiva steg i lösningen medan en proceduruppgift är mer av rutinkaraktär. 

Skillnader som gör att förmågorna valts att hållas isär i denna studie.  

Exempel 1. I en pärm för frimärken har varje sida åtta rader. På varje sida är det fem  

            frimärken. Lisa har 33 frimärken. Hur många tomma platser är det på sidan?  

 

Exempel 2. I Olles garderob har han 3 byxor, 2 tröjor och 2 hattar. På hur många olika  

            sätt kan Olle klä sig? Skriv och rita hur du kom fram till din lösning.  

3.3 Analysgudie för identifiering av matematiska förmågor 

Avhandlingen av Säfström (2013) har granskat och analyserad MCRF (Lithner er al. 2010) och 

tydligare relaterat den matematiska forskning som ramverket bygger på.  Säfström konstruerade 

sedan en analysgudie som används som verktyg för identifiering och separation av aktiviteter som 

uttrycker olika aspekter av förmågorna. Analysguiden är testad på femåriga barn och 

universitetsstudenters matematiska aktivitet. Varje förmåga är indelad i två aspekter – en 

produktiv och en analytisk. Den produktiva aspekten innefattar utveckling och användning av 

matematik och den analytisk aspekt innebär reflektion och utvärdering. Till båda aspekterna finns 

frågor formulerade för att kunna identifiera aspekterna. Analysverktyget kommer fortsättningsvis 

att förklaras och senare användas som hjälpmedel i min analys.  

Säfström (2013) ramverk beskriver representationsförmågan som att det kan vara uppgifter som 

ger eleverna att uttrycka sig internt eller externt, verbalt, med gester eller i laborativt material. En 

del av att öva sin representationsförmåga handlar om att konstruera, använda och utvärdera 

representationen. Användandet av representationer kan vara refererande och symboliserande. 

Frågor som analyserar den produktiva aspekten av förmågan är formulerade såsom: Hur används 

representationerna? Vem introducerar representationerna och kräver de anpassningar? För den 

analytiska aspekten finns följande frågor: Kontrolleras användningen av konstruktioner av 

representationer? Prövas eller diskuteras representationer? (Säfström, 2013).  
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Figur 1. Analysgudie för representationer (enligt Säfström, 2013, s.66).  

Säfström (2013) beskriver procedurförmågan som en handling där målet är att lösa en 

matematisk uppgift med hjälp av strategier och räknemetoder. Frågor som analyserar den 

produktiva aspekten är: Använder eleverna någon känd eller redan använd metod för en uppgift? 

Finns det nya metoder att lära sig för att lösa en uppgift? Frågor som analyserar den analytiska 

aspekten av förmågan är: Reflekterar eleverna över den metod de valt? (Säfström, 2013).  

Procedur 
Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  

Använder eleverna någon välkänd eller redan använt 
metod för en ny uppgift?  

Finns det nya metoder för att lösa en uppgift?  

Reflekterar eleverna över den metod de valt?  

 

  

Figur 2. Analysgudie för procedur (enligt Säfström, 2013, s.67). 

Nästa förmåga i Säfström (2013) analysguide är problemlösningsförmågan. Den beskrivs 

tillsammans med procedurförmågan, då de båda handlar om att lösa uppgifter med hjälp av 

strategier och metoder enligt forskaren. Men eftersom problemlösningsförmågan beskrivs som 

en mer komplex uppgift som består av flera steg och där lösningsmetoden inte är känd i förväg 

har jag ändå valt att hålla isär dem. Frågor som analyserar den produktiva aspekten är: Konstruerar 

eleverna egna frågeställningar eller problem? Räknar de ut problem som någon annan har 

konstruerat? Använder de tidigare metoder för att argumentera om problemlösning? De analytiska 

aspekterna är: Argumenterar eleverna för någon slutsats eller metod? Reflekterar de över bevis 

utifrån en slutsats eller metod? (Säfström, 2013). 

 

Representationer 

Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  
Hur är representationerna använda? 

Vem introducerar representationerna? 

Om representationerna är givna, kräver de 
anpassningar? 

Kontrolleras användningen eller konstruktioner av 
representationer?  

Prövas eller diskuteras representationer?  
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 Figur 3. Analysgudie för problemlösning (enligt Säfström, 2013, s.67).  

Säfström (2013) beskriver sambandsfrågan som att det handlar om att se relationer mellan olika 

metoder, koncept och representationer. Samband är konstruerade genom kännedom om 

skillnader och likheter mellan matematikens uttrycksformer. Frågor som analyserar den produktiva 

aspekten är: Vem introducerar sambanden? Är sambanden konstruerade? Hur är sambanden 

använda? Är sambanden använda så att de förstås? Den analytiska aspekten ställer frågorna: 

Kontrolleras användandet av samband? Utvärderas sambanden? Finns det diskussion om 

samband? (Säfström, 2013).  

Samband 

Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  

Vem introducerar sambanden? 

Är sambanden konstruerade? 

Hur är sambanden använda? 

Är sambanden använda så att de förstås?  

Kontrolleras användandet av samband?  

Utvärderas sambanden av exempelvis frågor eller 

förklaringar?  

Finns det diskussion om samband?    

 
Figur 4. Analysgudie för samband (enligt Säfström, 2013, s.67). 

Resonemangsförmågan beskrivs som en förmåga där matematiska val och slutsatser användas. 

De måste vara tydliga, med gester eller i verbal eller skriftlig form. Det handlar också om att 

repetera tidigare argument, bygga vidare på andras argument eller uttrycka sina egna resonemang. 

Det kan göras genom att svara på frågor om andras svar eller förfina andras argument. Den 

produktiva aspekten av förmågan är formulerade: Presenteras nya argument? Bygger eleverna vidare 

på andras idéer genom omdefinition eller utvidgningar? Frågas det efter motiveringar för val eller 

slutsatser eller är de givna? För den analytiska asketen finns följande frågor: Ifrågasätts eller 

Problemlösning 

Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  
Konstruerar eleverna några egna frågeställningar eller 
problem?  
Rättar de problem som någon annan har ställt?  
Använder de tidigare metoder för att argumentera om 
problemlösning?   

Argumenterar eleverna för någon slutsats eller 
metod?  
Reflekterar de över bevis utifrån en slutsats eller 
metod?  
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värderas uttalande och argument? Har eleverna översikt över argumenten? Överväger de 

resonemang i allmänhet? (Säfström, 2013). 

Resonemang 
Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  

Presenteras nya argument?  

Bygger deltagarna vidare på andras idéer genom 
omdefinitioner eller utvidgningar? 

Frågas det efter motiveringar för val eller slutsatser 
eller är de givna? 

Ifrågasätts eller värderas uttalande och argument?  

Har deltagarna översikt över argument? 

Överväger de resonemang i allmänhet?  

Figur 5. Analysgudie för resonemang (enligt Säfström, 2013, s.68). 

Den sista förmågan i Säfströms analysgudie är kommunikationsförmågan. Kommunikation kan 

ske i utgångspunkt i representationer, procedurer, förmågor, samband mellan begrepp samt 

resonemang. En avsikt med kommunikation är att den ska ha en mottagare och kan förekomma i 

olika former – talande, kroppsspråk, symboler eller producerande artefakter. Meningen är att 

eleverna ska kommunicera en idé. Till den produktiva aspekten ställs följande frågor: Förmedlar 

kommunikationen ett visst meddelande eller mening? Konstruerar kommunikationen en delad 

mening? Vilka former av kommunikation används? Den analytiska aspekten som avser kvaliteter på 

kommunikationen finns följande frågor: Diskuteras formen av kommunikation? Diskuteras 

förhållandet mellan medel och budskap? (Säfström, 2013).  

 

Kommunikation 

Produktiv aspekt  Analytisk aspekt  

Kommuniceras elevernas tankar? 

Kommunicerar eleverna tillsammans?  

I vilka former kommunicerar de?  

Diskuteras kommunikationsformer?  

Diskuteras relationen mellan betydelse och samtal?   

Figur 6. Analysgudie för kommunikation (enligt Säfström, 2013, s.69).  
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4 Metod 

I följande kapitel presenteras val av metod för undersökningen. Därefter beskrivs urvalet, vilket 

material som använts i studien, genomförandet, analysenheten och hur analysen har gått till. 

Kapitlet avslutas med att diskutera undersökningens reliabilitet och validitet.  

4.1 Studiens metod  

För att svara på frågeställningar har jag valt att genomföra en innehållsanalys där jag använt mig 

av metodtriangulering, det vill säga en analys med både kvalitativa och kvantitativa inslag. 

Eftersom jag valt att inkludera två texter i undersökningen så öppnades möjligheten till en 

jämförelse mellan dem. I och med att resultatet då blir en komparativ undersökning så är 

uppgiften inte bara att beskriva och förklara innehållet i texterna utan också att försöka förklara 

skillnader (Johansson & Svedner, 2010). 

Enligt Stúkat (2005) kan examensarbeten som består av innehållsanalys utgöra en nödvändig 

insats för forskning då den ger en överblick över ett område och refererar inte till redan aktuell 

kunskap. Andra fördelar med metoden är att den innebär förståelse på ett djupare plan, man 

söker helheter och man tvingas distansera sig till materialet vilket lämnar öppet för 

tolkningsmöjligheter. Begränsningar med metoden är att man endast kan uttala sig om de material 

som ingått i studien och eftersom en textanalys utgår från att tolka texter så finns det möjlighet 

att framtida läsare inte tolkar texterna på samma sätt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017).  

Eftersom mitt syfte är att undersöka och granska två läroböckers innehåll så har jag uteslutit 

andra eventuella metoder som exempelvis intervju och observation, då dessa metoder istället 

belyser lärares upplevelser, beteenden, praktik och tankar (Kihlström, 2007a: 2000b). Metoder 

som visserligen skulle ge en intressant inblick i hur läromedlen används men som skulle kräva 

deltagare som har erfarenhet av läromedlen som använts i studien och att de har granskat 

läromedlen i relation till de matematiska förmågorna.  
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4.2 Urval  

De böcker som används i undersökningen är Favorit Matematik och Matte Direkt Safari. Valet av 

vilka läromedel som ska ingå i studien har baserats på både frekvens - och bekvämlighetsurval 

(Johansson & Svedner, 2010). Under mina VFU-perioder har jag fått en översiktlig uppfattning 

om vilka läromedel som är vanligt förekommande på grundskolor i min kommun. Den vetskapen 

har bidragit till att jag kunnat basera mitt urval på frekvens men också till möjligheten att få 

tillgång till en del av materialet på ett enklare sätt. Andra medvetna val för urvalet var att jag valde 

att använda mig av böcker som är olika i sitt pedagogiska upplägg och är skrivna av olika 

författare för att se eventuella olikheter i läroböckernas innehåll som skulle kunna ha betydelse 

för resultatet. Skillnader mellan läromedlens upplägg kommer att redogöras i nästa del.  

Inom läromedelsserierna har jag begränsat mig till böckerna 3A och 3B, vilket är böckerna som 

används under läsåret i årskurs 3. Upplagorna valdes på grund av argumentet att nationella 

proven i matematik genomförs i årskurs 3 och som då prövar elevens förmågor i 

matematikämnet. Inom läromedlet att jag endast valt att studera läroböckerna, det vill säga 

”elevens bok” som alla elever räknar i, samt tillhörande moment i lärarhandledningen. Jag har 

avgränsat studien och inte analyserat extraböcker/extrasidor, repetitionssidor, diagnoser/prov, 

läxböcker, digitala tillägg eller eventuella kopieringsunderlag. Vad som undersökts i läroböckerna 

har baserats på vad forskare och myndigheter beskriver vara viktiga delar i 

matematikundervisningen – elevbokens uppgifter och lärarhandledningens stöd. 

4.2.1 Favorit matematik  

Favorit matematik är ett finskt basläromedel som är utgiven av Studentlitteratur och skapat av 

författarna Jaana Karppinen, Päivi Kiviluoma och Timo Urpiola. I Favorit Matematik får eleverna 

möta huvudpersonerna Charlie, Isa, ekorren Kurre och skatan Sally. Serien består av två böcker 

under ett läsår, en A-bok som används på höstterminen bestående av fyra kapitel och en B-bok 

som används för vårterminen bestående av fem kapitel. Till elevboken så finns även laborativt 

material, lärarhandledning och ett provhäfte.  

Elevboken finns i två olika nivåer – Favorit matematik eller Mera Favorit matematik, där innehållet är 

detsamma men övningarna blir mer utmanande i den sistnämnda versionen. I 
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innehållsförteckningen i elevboken så kan man läsa om de kapitel som finns och vad eleverna ska 

lära sig i respektive kapitel. Kapitlen är organiserade i månadernas ordning och är markerade med 

olika färger för att visa hur länge ett kapitel ska arbetas med. Boken bygger på en struktur om 

fyra sidor för varje lektion. Där två av fyra sidor ska hinnas med, medan de resterande två består 

av extrauppgifter så kallade ÖVA – och PRÖVA. I mitten av varje kapitel så finns det 

”Favoritsidor” som är två uppgifter bestående av laborativt material och som oftast arbetas med 

tillsammans med andra. I slutet av varje kapitel finns en diagnos som heter ”Vad har jag lärt 

mig?”, följt av en utvärdering och repetition. Efter ett avslutat kapitel får eleverna genomföra ett 

prov i det separata provhäftet som sedan ska bedömas. Elevbokens sista sidor kallas ”Vi 

repeterar” och består av repetitionsuppgifter (Karppinen, Kiviluoma & Urpiola, 2017).  

Tillhörande varje lektion finns en förslagen genomgång i lärarhandledningen som inkluderar 

ramberättelse, en samtalsbild och huvudräkningsuppgifter. Förutom det finns det förslag hur 

området kan introduceras på tavlan, problemlösningsuppgifter, tips på lekar, talkort och laborativt 

material, en kunskapsbank och kopieringsunderlag. I lärarhandledningen presenteras kopplingar 

mellan centralt innehåll och varje enskild lektion. Både lärarhandledningen och elevboken finns 

som digital upplaga (Asikainen, Nyrhinen, Rokka & Vehmas, 2017). Läromedlet kommer att 

förkortas till FM fortsättningsvis i denna studie.  

4.2.2 Matte Direkt Safari 

Matte Direkt Safari 1–3 är ett läromedel producerat av Sanoma utbildning och författarna till 

läroboken är Pernilla Falck, Margareta Picetti och Siw Elfsdotter Meijer. I läromedelsserien får 

eleverna följa med kängurun Trixi och barnen Tim och Tanja som en röd tråd genom hela 

läromedlet. Matte Safari består av två elevböcker, en A-bok för höstterminen och en B-bok för 

vårterminen, båda bestående av fem kapitel var. För varje upplaga finns en lärarhandledning, 

läxbok samt extrabok för den som behöver fler utmaningar.   

I elevbokens innehållsförteckning kan man läsa om de olika kapitlen och vad de innehåller. Varje 

kapitel inleds med en målbeskrivning samt samtalsbild som anknyter till de moment som tas upp i 

kapitlen. Följt av inledningen så kommer Safari-delen, som är själva grundkursen och där alla 

uppgifter finns samlade för varje kapitel. Efter Safari-delen så kommer en diagnos och för de 

elever som klarar diagnosen får de gå vidare till delen som heter ”Kikaren”. Där får de arbeta 

med uppgifter som är av lite större utmaningar kopplat till kapitlet. De elever som inte klarar 
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diagnosen fortsätter istället med sidorna i ”Förstoringsglaset”, där finns grundläggande träning av 

de uppgifter som finns i kapitlet. I slutet av varje kapitel så finns det alltid en enhetsdel, där 

eleverna få träna på vikt, längd, temperatur, tid och volym (Meijer & Picetti, 2012a, 2013a).  

Lärarhandledningen följer även den en struktur. Inför varje kapitel så finns en sida där författarna 

har sammanfattat vad som tas upp i kapitlet.  Till varje nytt moment som presenteras i elevboken 

finns det en samtalsbild, samtalsfrågor, tips och konkreta övningar som kan göras som en 

gemensam introduktion. Sist i varje kapitel finns det samlade tips på olika aktiviteter som passar 

till kapitlet och även arbetsblad som fungerar som kopieringsunderlag. Ett av arbetsbladen är 

även en utvärdering som kan göras efter ett arbetat kapitel (Falck & Picetti, 2012b, 2013b). 

Läromedlet förkortas MDS fortsättningsvis i denna studie.   

4.3 Genomförande  

Det första steget var att välja vilka läromedel som skulle studeras och sedan se till att få tillgång 

till dessa. Jag tog kontakt med förlagen som skapat läromedlen och informerade om min studie 

tillsammans med en förfrågan om de kunde tänka sig att bidra med en uppsättning av varje 

elevbok. Varav en av dessa förlag erbjöd sig att bidra med materialet. Det andra läromedlet fick 

jag möjlighet att låna av min VFU-skola som använder sig av läromedlen i fråga.  

Det andra steget blev att studera de matematiska förmågorna enligt läroplanen (2011) och sätta 

mig in i dem. Kunskap om vad respektive förmåga står för och hur de beskrivs i kursplanen samt 

i det ramverk som jag använt som teoretisk utgångspunkt, med avsikten att lära mig hur jag ska se 

på uppgifterna i läroboken.  

Det tredje steget i processen var en ordentlig närläsning i läroböckerna som Johansson & Svedner 

(2010) skriver är grundläggande för all innehållsanalys. Det betyder att man fastställer innehållet i 

texten och klargör vad som står i den. För att göra det så kräver det att aktivt läsa texten, 

sammanfatta texten och formulera egna frågor (Johansson & Svedner, 2010). För att stötta 

analysen skapade jag ett analysverktyg som fortsättningsvis kommer att beskrivas i 

databearbetningen.  
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4.4 Databearbetning  

För att svara på min första fråga, i vilken utsträckning ges eleverna möjlighet att utveckla de 

matematiska förmågor genom att arbeta i läroböckerna, behövde jag bestämma vad som räknas 

som en uppgift och vad som kategoriserar uppgiften till respektive förmåga. Det här kapitlet 

kommer att inleda med en redogörelse om vad som räknats som en uppgift i läromedlen, det vill 

säga min analysenhet. I den fortsatta delen kommer även en beskrivning av vilka kriterier jag hade 

för att uppgiften räknas som en möjlighet att öva på en förmåga presenteras.  

4.4.1 Analysenhet 

För att en uppgift ska räknas så skall det vara utmärkt i läroboken eller i lärarhandledningen att 

det är en uppgift. Det skall vara utmärkt genom instruktioner i textform eller med symboler, som 

visar att eleven är aktiv i antingen helklass, par, grupp eller enskilt. I både elevboken och 

lärarhandledningen så räknade jag uppgiften som en ny uppgift när det blev en ny instruktion 

som inte hörde ihop med tidigare instruktion. Av den anledningen så räknades exempelvis en 

uppgift med a, b, c och d alternativ som en och samma uppgift då de hör till samma instruktion.  

 

I exemplen nedan har vardera räknats som en uppgift: 

Exempel 1. Hur många kulor fattas till 10 000?    

a. 5000 +       = 10 000    

b. 9000 +       = 10 000    

c. 600 +         = 10 000 
 

Exempel 2. Visa hur du löser uppgiften:  

Elin har 10 kottar. Hur många lådor behöver ho för att det ska få plats 2 i varje?  
 
Du har 400 kronor. Hur saker som kostar 10 kr kan du köpa?  
 

Jag har valt att inte räkna med repetitionsuppgifter som hör till repetitionssidor som tidigare 

nämnt och inte heller de ”gemensamma genomgångarna” i lärarhandledningen. Genomgångarna 

genomförs av läraren som håller i genomgången och kategoriseras därför inte som en uppgift för 

eleven. Däremot har de förslag på uppgifter som står i lärarhandledningen räknats med.   
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Exempel som inte räknats som en uppgift:  

Exempel 1.  På bilden ser vi Lisa, Ahmed och Tom vid en skolgård. Samtala om bilden med 

eleverna.  

Exempel som vardera har räknats som en uppgift:  

Exempel 1.  Rita en tallinje på tavlan och visa hur man kan räkna nedåt lite i taget i 

subtraktioner. Ge exempel som 74–5. Eleverna använder sin egen tallinje och visar 

genom att peka på sina tallinjer och tala om hur de tänker innan de ger svar.  

Exempel 2.  Rita eller visa med fingrarna i luften. Ett: a) likhetstecken, b) större än- tecken,  

c) mindre än- tecken. 

4.4.2 Analysredskap  

När jag analyserade läroböckerna bearbetade jag en bok i taget. Först tittade jag på hur läroboken 

och lärarhandledningen såg ut och hur de var uppbyggda. Därefter analyserades elevbokens 

parallellt med lärarhandledning med ett kapitel i taget. Jag valde också att analysera elevboken och 

lärarhandledningen ytterligare en gång för att säkerställa att alla uppgifter bedömdes lika. När jag 

analyserade innehållet så använde jag mig av ett analysverktyg (se Figur 7) som hjälpte mig att 

utskilja vilka uppgifter som hör till respektive förmåga och vilken karaktär uppgiften har. I 

utformandet av analysverktyget använde jag MCRF (Lithner et al., 2010) redan utvecklade 

ramverk och Säfströms (2013) analysguide. Av de frågor som ställs för varje förmåga i 

analysredskapet behövde inte alla kriterier uppnås och uppgifterna är inte dubbelkodade. 

Uppgiften klassificerades och räknas in där den passade lämpligast in med hjälp av 

analysredskapets frågor. Vissa av frågorna valdes att ha med i analysredskapet för att få en bild av 

uppgifternas karaktär men också för att styrka definitionen av varje förmåga då en förmåga kan 

innebära flera aspekter. 

Som ett komplement till analysredskapet så har jag även använt mig av en sammanfattning där jag 

under analysens gång har antecknat på vilka sätt eleven ges möjlighet att öva på de olika 

förmågorna med specifika exempel från läroboken (Johansson & Svedner, 2010). Jag har också 

dokumenterat antalet uppgifter som övar respektive förmåga (Figur 8) för att kunna se 

kvantitativa skillnader mellan läromedlen. När jag genomfört analysen med både A- och B-

böckerna så kunde ett resultat skrivas. Resultatet utformades genom att först presentera den data 

jag fått fram från analysen för att på ett tydligt sätt sedan också jämföra skillnader mellan dem 
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båda. På så sätt kunde jag få svar på mina frågeställningar. I analysen urskilde jag skillnader i 

läroböckernas kvantitativa och kvalitativa innehåll genom att hitta mönster och dra slutsatser.  

Figur 7. Analysredskap med utgångspunkt i MCRF (Lithner, 2010). Ett exempel presenteras.  

 

Elevbok 3A. Totala uppgifter 155 
Förmåga Antal uppgifter 
Procedur 118 
Problemlösning 1 
Kommunikation 15 
Samband 9 
Representation 7 
Resonemang  5 

Figur 8. Dokumentation av kvantitativa data. Ett exempel presenteras.  

 
  

Förmåga Frågor till analys av uppgift 
För alla förmågorna, om svaret är:  
 
Ja– klassificering ”1”  
Nej – klassificering ”0” 

Klassificering  

Problemlösning 
(Prob) 

 Är uppgiftens lösningsmetod inte känd i förväg? Får eleven tillämpa och 
anpassa lämpliga strategier och metoder? Är uppgifterna krävande, rika, 
inte standardiserad och kräver succesiva steg i lösningen?  
Får eleven konstruerar och specificera egna problem? 
Får eleven utvärdera sina lösningar? 

1 

Resonemang 
(Res) 

Ger uppgiften möjlighet att motivera och föra matematiska argument?   
 Finns det möjlighet för eleverna att föra matematiska resonemang som 

involverar begrepp, metoder och lösningar?  
Ges eleverna möjlighet att testa, föreslå, gissa, ifrågasätta, förklara, hitta 
mönster, argumentera och förutsäga tillsammans med andra eller enskilt? 

0 

Procedur 
(Proc)  
 

Får eleven använda, förstå, tolka och välja matematiskt tillvägagångssätt?   
Är uppgiften en rutinuppgift? 
Ger uppgiften möjlighet att utvärdera tillvägagångssättet och resultatet?  

0 

Representera 
(Rep)  

Behöver eleven använda sig av representationsförmågan i uppgiften?  
Får eleven hantera framställningar av matematiska enheter, välja, använda 
och skapa representationer för att organisera, modellera och 
kommunicera idéer? 

0 

Kommunicera 
(Kom)   

Behöver eleven använda sig av kommunikationsförmågan i uppgiften? 
Ges eleven möjlighet att formulera skriftliga och muntliga matematiska 
uttalanden?  

0 

Samband 
(Sam)  

Behöver eleven använda sin sambandsförmåga för att lösa uppgiften? Är 
det nödvändigt att se en koppling mellan olika enheter eller 
representationer?  

0 
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4.5 Studiens tillförlitlighet och trovärdighet  

Validitet i en kvantitativ studie handlar om mätinstrumentet mäter det som avses att mäta. På så 

sätt kan frågeställningarna besvaras (Patel & Davidsson, 2011). Det handlar också om att 

frågeställningarna behöver vara precisa (Bryman, 2011) och med avsikt att stärka validiteten har 

jag formulerat mina frågeställningar tydligt så att det inte finns någon risk för misstolkningar. 

Vidare behövde studiens metod och analysverktyg ha en koppling till forskningsfrågorna. För att 

stärka och säkerställa studiens validitet har jag valt att använda Lithners et al. (2010) färdiga 

ramverk som är utprovat och fungerar. Det ökar också chansen till att samma resultat kan 

upprepas och därmed stärks validiteten. I en kvalitativ studie avses den ha god validitet om hela 

forskningsprocessen, inte bara datainsamlingen, utan också hur forskaren lyckats formulera 

tolkningar så att de kommuniceras som det var avsett med studien (Patel & Davidsson, 2011). 

Under analysens gång har jag förutom ramverket använt fler verktyg för att noga formulera 

tolkningar som det var avsett med studien - en kvalitativ sammanfattning med konkreta exempel 

från läroboken och en kvantitativ sammanfattning där jag dokumenterade uppgifterna i relation 

till förmågorna. 

Reliabilitet avgör om studien är tillförlitlig och om undersökningens resultat skulle bli detsamma 

om den skulle genomföras igen. Fördelen med innehållsanalys som metod är att den anses som 

lätt att beskriva hur man gjort genom konkretiseringar, vilket gör att det blir enkelt att replikera 

studien (Bryman, 2011). Möjligheten att replikera studien är dock beroende av hur man lyckats 

göra kategorier i analysschemat för att misstolkningar inte ska kunna ske (Johansson & Svedner, 

2010). Det lyfter också Bryman (2011) som en av svårigheterna vid utformandet av analysschema 

och menar då att ett visst mått av tolkning förekommer vid kodaren sida. I försök att undvika 

fallgropen så har jag skapat ett analysredskap med frågor som jag varit noga med att utgå ifrån 

MCRF:s (Lithner et al., 2010) redan utvecklade ramverk. I analysredskapet har frågor ställts till 

uppgifterna som täcker olika aspekter av vad som kännetecknar en förmåga, vilket ökar 

tolkningen av varje förmåga. Vidare har jag låtit genomföra analysen en upprepad gång för både 

elevboken och lärarhandledningen för att säkerställa att uppgifter bedöms lika.  
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5 Resultat och analys   
Studien handlar om att vilka förmågor som övas när eleven arbetar i elevboken tillsammans med 

lärarhandledningens stöd. I mitt resultat presenteras först den kvalitativa datan jag fått fram från 

respektive läromedel, för att sedan visa på den kvantitativa delen och till sist också presentera 

olikheter mellan de två läromedlen för att på så sätt svara på mina frågeställningar. Höstterminen 

och vårterminens innehåll i elevböckerna skiljer sig mellan varandra, därav min uppdelning 

mellan dem. Genomgång av respektive kapitel finns i bilagorna 1–4. Procentresultatet som 

presenteras i denna del går att finna i den översiktliga tabellen i Tabell 1.   

5.1 Favorit Matematik 

Analys av 3A 

Varje lektion börjar med en samtalsbild och ramberättelse som det är tänkt att lärare och elever 

ska diskutera tillsammans. Resterande uppgifter i boken arbetas dock med enskilt, med undantag 

för totalt sex uppgifter så kallade ”Favoritsidor” som består av spel. I lärarhandledningen står 

målen kopplade till Lgr11 för varje lektion men också tips på andra aktiviteter som tallekar och 

samtal om t.ex. historisk matematik. Elevboken består av totalt 170 uppgifter och 

lärarhandledningens förslag bidrar med ytterligare 562 uppgifter.  

Samtliga förmågor tränas i läromedlets fyra kapitel, men procedurförmågan är den förmåga som 

övas mest i elevboken med ett resultat på 62% av de totala uppgifterna. Upplägget ser ofta ut så 

att eleverna får en förståelse för området för att sedan öva på sin färdighet i form av 

rutinuppgifter. Eleverna får framför allt använda den produktiva aspekten i och med att de får 

öva på redan kända eller nya räknemetoder. De ges inte möjlighet att öva på den analytiska 

aspekten som innebär att de får reflektera över den metod som de valt. Lärarhandledningens 

uppgifter består av totalt 7% uppgifter som övar procedurförmågan. 

Sambandsförmågan förekommer i 13% av elevbokens uppgifter där eleverna ska ha användning 

av samband mellan de fyra räknesätten. Oftast är det elevboken som introducerar sambanden och 

eleverna ges små möjligheter att öva på den analytiska aspekten där de får kontrollera, utvärdera 

eller diskutera samband. Lärarhandledningen består av 0% sambandsuppgifter och bidrar inte 
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med några specifika uppgifter som övar den förmågan, vilket är den förmågan som förekommer 

minst i lärarhandledningens förslag.  

Uppgifter som tränar den produktiva aspekten av representationsförmågan förekommer i totalt 

9% av elevbokens uppgifter. Representationsförmågan är speciellt framstående i uppgifter där 

eleverna läser av eller konstruerar en tabell, framställer bilder, använder sig av laborativt material, 

mönster och använder eller tolkar symboler. Lärarhandledningens uppgifter ger även den en liten 

möjlighet att öva på representationsförmågan utöver elevboken och består av endast 2% 

representationsuppgifter. Den analytiska aspekten av förmågan saknas i elevboken och 

lärarhandledningens uppgifter som innebär att representationerna kontrolleras eller diskuteras.  

Uppgifter som tränar resonemang och kommunikationsförmågan är sällsynta i elevboken. Det 

finns få uppgifter där eleverna ska utvärdera, motivera eller resonera kring resultat och 

tillvägagångssätt, varken skriftligt eller muntligt. Ett undantag är elevbokens ”Favoritsidor” där 

eleverna ska kommunicera tillsammans med en kamrat men det är totalt bara sex uppgifter. Av 

resultatet från elevboken så består endast 6% av kommunikationsuppgifter respektive 6% av 

resonemangsuppgifter. För att öva på den produktiva aspekten för dessa förmågor så måste 

läraren använda sig av de tips på uppgifter som finns i lärarhandledningen. 

Kommunikationsförmågan är den förmågan som övas mest i lärarhandledningen och består av 

47% av de totala uppgifterna. Resonemangsförmågan övas något mindre och av handledningens 

totala uppgifter består 27% av uppgifter som övar resonemang. Trots lärarhandledningens förslag 

ges endast liten möjlighet att öva på den analytiska aspekten av förmågorna. 

Den förmågan som övas minst i elevbokens uppgifter är problemlösningsförmågan. 

Problemlösningsuppgifter förekommer i kapitel 3, ”Problemlösning och multiplikation”, men är 

ur ett helhetsperspektiv sällsynta i boken med bara 3% av elevbokens totala uppgifter. I 

lärarhandledningen finns det betydligt fler tips på problemlösningsuppgifter och även förslag för 

att konstruera egna problem. Resultatet av lärarhandledningens utbud visar att 17% av de totala 

uppgifterna består av problemlösningsuppgifter. Lärarhandledningens stöd ges eleverna möjlighet 

att öva både på den produktiva och analytiska aspekten av förmågan (bilaga 1).  

Analys av 3B 

Även B-boken följer samma förslagna arbetsgång med samtalsbild, ramberättelse, samtalsfrågor 

och huvudräkningsuppgifter, vilket fungerar som introduktion till varje lektion. Följt av eget 
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arbete i elevboken. Elevboken består av totalt 167 uppgifter och i lärarhandledningen hittades 

539 uppgifter.  

Uppgifter som övar procedurförmågan är det mest frekventa även i denna elevboksupplaga och 

består framförallt av den produktiva aspekten där eleverna får användning av olika metoder, 

räknesätt och begrepp. Totalt består elevboken av 56% proceduruppgifter. I och med att 

elevbokens uppgifter sällan uppmuntrar eleverna att reflektera över den metod de valt, så saknas 

den analytiska aspekten av förmågan. Lärarhandledningens uppgifter består av 6% 

proceduruppgifter, vilket är en av förmågorna som övas minst i lärarstödet.  

Sambandsförmågan övas vid ett antal tillfällen i elevboken, totalt 15% av uppgifterna, men 

framförallt i kapitel fyra och fem där centrala innehållet är geometri och mätning. Där får 

eleverna möjlighet att öva på den produktiva aspekten av sambansförmågan, vilket innebär att 

eleverna konstruerar och använder sambanden på ett försåtligt sätt. Lärarhandledningen består av 

endast 1% uppgifter som övar sambandsförmågan och är precis som i 3A den förmågan som 

övas minst i lärarhandledningens uppgifter. Den analytiska aspekten där sambanden kontrolleras, 

utvärderas och diskuteras saknas dock i både elevbokens och lärarhandledningens uppgifter.   

Uppgifter som övar representationsförmågan är betydligt mer förekommande i denna upplaga, 

totalt 16% och eleverna får vid flera tillfällen representera sina tankar med hjälp av symboler, 

diagram, bilder eller tabeller. De används av eleverna men introduceras oftast av elevboken. De 

kontrolleras, diskuteras och provas sällan, vilket betyder att den analytiska delen inte övas lika 

mycket som den produktiva. Utbudet av representationsförmågan i lärarhandledningen är mindre 

än i elevboken med totalt 2% av uppgifterna. 

Kommunikationsförmågan tränas i liten grad i elevbokens alla uppgifter och totalt 8% av 

elevbokens uppgifter är kommunikationsuppgifter. Uppgifter som övar kommunikation saknas 

helt i kapitlen som handlar om taluppfattning, huvudräkning och uppställning. Eleverna ges 

däremot betydligt större chans att träna på kommunikationsförmågan med hjälp av 

lärarhandledningens uppgifter. Uppgifterna uppmuntrar dem att kommunicera sina metoder och 

lösningar och är totalt 47%, vilket är ungefär hälften av lärarhandledningens totala uppgifter. När 

eleverna får kommunicera själva med boken som mottagare och tillsammans med andra ges 

eleverna möjlighet att öva på den produktiva aspekten av förmågan. Den analytiska delen lyser 
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med sin frånvaro eftersom kommunikationsformer och relationen mellan betydelse och samtal 

sällan diskuteras i varken elevboken eller lärarhandledningens förslag.  

Resonemangsförmågan är precis som kommunikationsförmågan sällsynta i elevboken, med totalt 

4% av uppgifterna. Det på grund av att uppgifterna sällan uppmuntrar eleverna att motivera sina 

val och slutsatser. Men förmågan är ett av lärarhandledningens mest förekommande förslag till 

uppgifter att arbeta med tillsammans, med totalt 27% av uppgifterna. I uppgifterna får eleverna 

öva på den produktiva aspekten av förmågan. För att öva på den analytiska aspekten så ska 

resonemang ifrågasättas, eleverna ska ha översikt av argumenten och överväga resonemang i 

allmänhet, vilket saknas både elevboken och lärarhandledningen.  

Den förmågan som tränas minst i elevboken är problemlösningsförmågan, med 1% av 

uppgifterna och förekommer inte alls i kapitel 1, 2, 4 och 5. Men finns däremot som förslag i 

lärarhandledningen till varje kapitel och rekommenderas då att lösas tillsammans i en diskussion 

där argument och slutsatser lyfts, vilket gör att båda aspekterna av förmåga övas. Utbudet av 

uppgifter som tränar problemlösning i lärarhandledningen är 17% (bilaga 2).  

5.2 Matte Direkt Safari  

Analys av 3A 

Varje kapitel introduceras med en samtalsbild som finns med i elevboken. På samtalsbilden står 

målen för respektive kapitel och har avsikten att väcka intresse för vad som ska arbetas med. I 

lärarhandledningen finns det förslag på frågor som kan arbetas med i introduktionen. Efter 

introduktionen följer Safaridelen, vilket framförallt består av enskilt arbete i boken men det 

förekommer också uppgifter som ska arbetas med gemensamt. Elevboken består av totalt 153 

uppgifter respektive lärarhandledningens 99 uppgifter.  

De flesta uppgifterna i elevbokens fem kapitel övar på procedurförmågan, med ett resultat på 

77% av elevbokens totala uppgifter. Förslag i lärarhandledningen är att det sker något 

gemensamt, som en genomgång eller introduktion, för att sedan arbeta enskilt med rutinuppgifter 

i boken. Lärarhandledningen består av 10% proceduruppgifter. Proceduruppgifterna består ofta 

av att de får användning av olika räknemetoder, begrepp och räknesätt, vilket ger eleven störst 

möjlighet att öva på den produktiva aspekten.  
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Sambandsförmågan övas totalt 7% i elevbokens uppgifter respektive 3% i lärarhandledningens 

totala uppgifter. Förmågan övas speciellt i uppgifter som handlar om samband mellan de fyra 

räknesätten samt enhetsuttryck. Eleverna ges flera tillfällen att öva på den produktiva aspekten av 

förmågan men får sällan öva på den analytiska delen som innebär att utvärdera, diskutera eller 

kontrollera sambanden.  

Eleverna får att öva på representationsförmågan i kapitel fem där de får konstruera bilder efter 

skala och arbeta med symmetri och mönster. Totalt består elevboken av 3% 

representationsuppgifter. Genomgående i lärarhandledningen så finns laborativt material 

tillgängligt som hjälpmedel till de gemensamma aktiviteterna, men är totalt bara 4% av 

lärarhandledningens totala uppgifter. Det laborativa materialet är ett sätt för eleverna att träna på 

både den produktiva och analytiska aspekten av förmågan då representationer både används, 

prövas och diskuteras.  

Resonemangsförmågan förekommer endast i totalt 3% av elevbokens uppgifter. 

Lärarhandledningens förslag uppmuntrar dock eleverna att öva på den produktiva aspekten av 

resonemangsförmåga i varje kapitel och uppgifter som övar på resonemang är totalt 32% av 

lärarhandledningens uppgifter. Uppmuntran ges i form av uppgifter och gemensamma aktiviteter 

där eleverna ska motivera för sina lösningar. Eleverna får ibland också värdera och ifrågasätta 

andras argument, vilket gör att den analytiska aspekten av förmågan inkluderas.  

Den förmåga som övas mest i lärarhandledningens förslag är den produktiva aspekten av 

kommunikationsförmågan och övas totalt 51% av utbudet. Lärarhandledningens rika utbud av 

uppgifter väger upp elevbokens bristande utbud av kommunikationsuppgifter, vilket är 8% av 

elevbokens uppgifter. Eleverna får kommunicera enskilt, tillsammans och i olika former och ger 

då möjlighet att öva på den produktiva aspekten av kommunikationsförmågan. Den analytiska 

aspekten där kommunikationsformer och relation mellan samtal diskuteras saknas dock i både 

elevboken och lärarhandledningens förslag.  

Förmågan som i princip saknas i både elevboken och lärarhandledningens stöd är problemlösning 

som består av endast 1% i elevboken och 1% av lärarhandledningens uppgifter. Eleverna ges i 

stort sätt ingen chans att öva på varken den produktiva eller analytiska aspekten av förmågan 

(bilaga 3).  
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Analys av 3B  

Precis som i A-boken så inleds kapitlen med en samtalsbild och lärarhandledningens förslag till 

introduktion. Introduktionen ska ske gemensamt och följs sedan av att arbeta med elevbokens 

uppgifter. Elevboken består av totalt 151 uppgifter och lärarhandledningen består av 112 

uppgifter.  

Även i denna upplaga så är den produktiva aspekten av procedurförmågan den förmåga som 

tränas överlägset mest med totalt 73% av elevbokens totala uppgifter. Procedurförmågan tränas i 

alla kapitel och eleverna får lära sig räknestrategier, begrepp och metoder för enklare 

textuppgifter. Några uppgifter går också att finna i lärarhandledningen, där 10% av uppgifterna 

består av proceduruppgifter. De får sällan öva på den analytiska aspekten av förmågan och 

reflektera över den metod som de valt.  

Möjligheter att öva på sambandsförmågan är totalt 13% av elevbokens uppgifter och framförallt 

övas den produktiva aspekten av förmågan. Inte lika stor möjlighet finns det i lärarhandledningen 

som endast består av 3% uppgifters om övar sambandsförmåga. Oftast övas den i uppgifter som 

handlar om samband mellan räknesätten eller olika enhetsbegrepp och eleverna får sällan 

kontrollera, utvärdera och diskutera samband, vilket betyder att eleverna endast får öva på den 

produktiva aspekten av förmågan.  

Representationsförmågan förekommer totalt 4% i denna elevboksupplaga, men tränas framförallt 

ur den produktiva aspekten i kapitel 7 där eleverna får lära sig om mönster. Den analytiska 

aspekten av förmågan saknas dock i elevbokens uppgifter. Lärarhandledningen består av 5% 

representationsuppgifter och ger större chans att öva på den analytiska aspekten då laborativt 

material och bilder både används, prövas och diskuteras.  

I den här upplagan så tränas kommunikationsförmågan mer än i A-elevboken, med totalt 9% av 

de totala uppgifterna. I elevbokens uppgifter ”Arbeta tillsammans” får eleverna instruktioner som 

ska följas och sedan arbetas med tillsammans på olika sätt, vilket ger dem möjlighet att 

kommunicera och lyssna på andra som kommunicerar matematik. Att kommunicera enskilt med 

läroboken som mottagare förekommer oftast där eleverna får möjlighet att uttrycka sina tankar i 

text och bild, bland annat i tidsuppfattning och viktuppskattning. Det är också den förmågan som 

lärarhandledningen uppmuntrar mest, med totalt 46%, i form av förslagna samtalsuppgifter i par, 
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grupp och helklass. På så sätt ger eleverna chans att öva på den produktiva och analytiska 

aspekten av förmågan.  

Uppgifter som tränar resonemangsuppgifter är endast 1% i elevboken och på så sätt mindre i B-

boken än i A-boken. Lärarhandledningen uppmuntrar dock eleverna att förklara hur de tänker, 

argumentera för sin lösning och höra på andras resonemang och består av 16% av totala 

uppgifterna, vilket gör att eleverna ändå ges möjlighet att öva på den produktiva aspekten av 

förmågan. Eleverna får också chans att ifrågasätta och värdera andras uttalanden, vilket delvis 

övar den analytiska aspekten.  

Inte samma möjlighet får eleverna när det kommer till problemlösning. Ingen uppgift i elevboken 

eller i lärarhandledningens stöd ger eleverna möjlighet att öva på den produktiva eller analytiska 

aspekten av förmågan och ger ett resultat på 0% (bilaga 4). 

5.3 Jämförelse mellan läromedlen 

I den tidigare delen av kapitlet har resultatet presenterats separat för båda läromedlen och för 

varje enskild upplaga. I den här delen kommer läromedlens översiktliga resultat att jämföras.  

Tabell 1 

Översiktlig tabell över uppgifter och fördelning (andel uppgifter per förmåga). 

Förmåga 

Läromedel  

 
Procedur 

 
Samband 

 
Representation 

 
Kommunikation 

 
Resonemang 

 
Problemlösning 

 
Total 

Favorit Matematik 18%  3% 4% 38% 23% 13% 1438 

3A Elevbok  62% 13% 9% 6% 6% 4% 170 

3A Lärarhandledning  7% 0% 2% 46%  29% 16% 567 

3B Elevbok  56% 15% 16% 8% 4% 1% 167 

3B Lärarhandledning 6% 1% 2% 47%  27% 17% 539 

Matte Direkt Safari 48% 8% 5% 26% 12% 1% 515 

3A Elevbok  77% 7% 4% 8% 3% 1% 157 

3A Lärarhandledning  10% 3% 3% 51% 32% 1% 99 

3B Elevbok  73% 13% 4% 9% 1% 0% 151 

3B Lärarhandledning 5% 3% 5% 46% 16%  0% 112 
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Elevbok 

I analysen synliggjordes flera likheter och skillnader mellan läromedlen. Till att börja med så 

fanns det en skillnad mellan elevböckernas totala uppgifter – FM består av 20 uppgifter mer för 

varje terminsbok och totalt 40 fler uppgifter än MDS per läsår. Det finns också en skillnad på hur 

målen och kopplingar till det centrala innehållet presenteras. I FM så presenteras målen för varje 

lektion och i MDS presenteras målen inför ett nytt kapitel.  

Även elevbokens upplägg och struktur skiljer sig åt. För varje lektion i FM ingår det fyra sidor i 

elevboken, varav två är läromedlets grundkurs och två är repetitionssidor. Strukturen i MDS är 

inte uppdelad i lektioner utan följer endast kapitel. Ingenting anger vilka uppgifter i elevboken 

som bör arbetas med under en viss lektion, utan avgörs av läraren själv. Repetitionssidorna finns 

inte heller tillgängliga för varje lektion utan är placerade efter grundkursen. Likheter mellan 

elevböckernas innehåll är att de båda är uppdelade i kapitel där det matematiska innehållet skiljer 

kapitlen åt.  

I frågan om läroböckernas möjlighet att utveckla de matematiska förmågorna så har kvalitativa 

och kvantitativa data slagits ihop för att få fram ett resultat. Det som kan avläsa från Figur 9 och 

den tidigare analysen så finns det en stor likhet mellan elevböckerna – dominansen av uppgifter 

som övar procedurförmåga. Resten av förmågorna övas betydligt mindre. Det finns också 

likheter mellan de förmågor som övas minst i elevboken, vilket var kommunikationsförmågan, 

resonemangsförmågan och problemlösningsförmågan. Ytterligare en likhet mellan elevböckernas 

uppgifter är att den produktiva aspekten är mer dominerande än den analytiska aspekten av 

förmågorna, som endast förekommer i liten grad i elevbokens uppgifter. Det betyder att båda 

läromedlens elevböcker fokuserar mer på att utveckla och använda matematik än att reflektera 

över och utvärdera förmågor.  

Skillnader mellan läromedlen är att samband, representation, resonemang och problemlösning är 

något mer förekommande i FM men ger fortfarande liten möjlighet att övas på i relation till 

procedurförmågan. I MDS så övas kommunikationsförmågan något mer än i FM, vilket är tack 

vare uppgifterna ”Arbeta tillsammans” som är ett återkommande inslag i MDS. Å andra sidan så 

skiljer sig MDS i frågan om fördelningen av uppgifter. MDS består av fler proceduruppgifter och 

färre uppgifter som övar samband, representationer, resonemang och problemlösning i 

jämförelse med FM. 
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Figur 9. Elevboken utan lärarhandledningens stöd.  

Lärarhandledning 

Båda lärarhandledningarna är omfattande och för varje lektion/genomgång finns ett tydligt stöd 

och förslag för vilka uppgifter som kan introduceras i samband med en ny lektion respektive nytt 

kapitel. Dock är FM betydligt mer omfattande och består av fler förslag och tips på aktiviteter där 

eleven är aktiv, vilket synliggörs i skillnaden mellan totala antalet uppgifter (se tabell 1). En tydlig 

likhet är att båda lärarhandledningarna uppmuntrar eleverna att kommunicera matematik i sina 

uppgifter. Ytterligare en likhet mellan lärarhandledningarna är att de ger eleverna större möjlighet 

att öva på den analytiska aspekten av förmågorna resonemang och kommunikation och med hjälp 

av stödet i förslagen så övas inte bara användandet utan också reflektionen och utvärderingen av 

matematik.  

I Figur 10 har elevbokens uppgifter och lärarhandledningens förslag slagits ihop. Från 

diagrammet kan vi avläsa att lärarhandledningen i FM ger betydligt fler möjligheter att öva på de 

förmågor som det finns mindre av i elevboken, det vill säga kommunikation-, resonemangs- och 
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problemlösningsförmågan. När både lärarhandledningen och elevbokens uppgifter slagits ihop så 

är det tydligt att sambandsförmågan och representationsförmågan övas minst i FM.  

MDS lärarhandledning ger i synnerhet eleverna möjlighet att öva på kommunikationsförmåga, 

vilket tillsammans med elevbokens uppgifter är hälften så många som 

procedurförmågsuppgifterna. Även resonemangsförmågan övas mer på i MDS förslag då det 

uppmuntras att argumentera och förklara sina tankar i förslagen och gemensamma aktiviteter, 

trots att de är färre än i FM. MDS har däremot ett litet utbud av uppgifter som övar 

sambandsförmågan och representationsförmågan och i princip obefintligt med 

problemlösningsuppgifter i både elevboken och lärarhandledningen, vilket är det mest utstående 

skillnaden av resultatet.  

 

Figur 10. Elevbokens uppgifter och lärarhandledningens stöd. 

5.4 Sammanfattning av resultat 

I den översiktliga tabellen (Tabell 1) så kan vi avläsa att när lärarhandledningen och elevbokens 

uppgifter slås ihop, så är det Favorit Matematik som har den mest jämna fördelningen av 

uppgifter. Av det totala antalet 1438 uppgifter så består Favorit Matematik av 38% 
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kommunikationsuppgifter, 23% resonemangsuppgifter, 18% proceduruppgifter, 13% 

problemlösningsuppgifter, 4% representationsuppgifter och 3% sambandsuppgifter.  

Matte Direkt Safari har istället stor del bestående av proceduruppgifter men även en större del 

kommunikationsuppgifter. När båda upplagorna, elevboken och lärarhandledningens uppgifter 

slås ihop visar resultatet att av Matte Direkt Safari totala uppgifter, 515, består den av 48% 

procedurförmåga, 26% kommunikationsförmåga, 12% resonemangsförmåga, 8% 

sambandsförmåga, 5% representationsförmåga och 1% problemlösningsförmåga.  

I frågan om läroböckernas utbud och möjlighet för eleverna att utveckla de matematiska 

förmågorna så är det procedurförmågan som dominerar i jämförelse med de andra förmågorna 

som är relativt små i elevbokens uppgifter. Tillsammans med lärarhandledningens stöd så ger FM 

goda möjligheter att öva på de matematiska förmågor som saknas i elevboken medan MDS inte 

ger samma möjligheter på grund av den påtagliga saknaden av uppgifter som övar 

problemlösningsförmåga. Om MDS används i undervisning behöver det kompletteras med övrigt 

material för att undervisningen ska vara fullständig och spegla de rådande styrdokumenten 

(Skolverket, 2011). Ett mönster som kan utskiljas från de båda läromedlen är att den analytiska 

aspekten av förmågan lyste med sin frånvaro och utan lärarhandledningen så ges eleverna liten 

chans att öva på de analytiska aspekterna av problemlösning, resonemang - och 

kommunikationsförmågan och störst möjlighet att öva på den produktiva aspekten av 

procedurförmåga. En slutsats av utbudet av förmågor är att läromedlen fokuserar mer på att 

utveckla och använda matematik än att reflektera och utvärdera förmågan.  

Enligt resultatet är det av stor betydelse att läraren följer lärarhandledningens förslag och tips på 

uppgifter om eleverna ska få möjlighet att öva på de förmågor som elevbokens uppgifter saknar. 

Att följa lärarhandledningen är upp till varje lärare att ta till sig då det lika gärna kan väljas bort. 

Denna valmöjlighet kan enligt tidigare nämnd forskning uppfattas som att det ofta faller på att 

den väljs bort i och med att enskilt arbete i läroboken är den vanligaste undervisningsformen 

(Johansson, 2006; Bergqvist et al., 2010; Skolverket, 2013; Skolinspektionen 2009:2016). På så sätt 

prioriteras det som eleven kan arbeta med själv i ämnet matematik. Eventuella anledningar till 

varför enskilt arbete i elevboken är den vanligaste undervisningsformen, varför lärare väljer att 

inte följa lärarhandledningens och en fortsatt diskussion av resultatet kommer att lyftas i nästa 

kapitel.  
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6 Diskussion 
Mitt syfte med studien var att undersöka hur läromedel i matematik behandlar matematiska 

förmågor. I det här kapitlet diskuteras läromedlens utbud av förmågor, lärarhandledningens stöd, 

vad det innebär och hur det kan förstås i förhållande till litteraturbakgrund, tidigare forskning och 

teoretiska perspektiv. I nästa del kommer en djupare metoddiskussion redogöras för vad som 

dykt upp under arbetets gång. Avslutningsvis formulerar jag några tankar om fortsatt forskning i 

ämnet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Läroböcker som finns tillgängliga för användning i undervisning ska utgå från de rådande 

styrdokumenten och syftet med användandet är att konkretisera kursplanens mål och samtidigt ge 

lärare handledning i undervisningen. Samtidigt finns det inga statliga organ som längre granskar 

läromedel i Sverige, vilket ställer krav på skolans personal att själva granska dem i relation till 

läroplanen (Ammert, 2011). Med hjälp av den litteratur som studien tar stöd i och tidigare 

forskning som studerats konstaterats att läroboken har en styrande roll i undervisningen och att 

det finns olika aspekter av problem med den typen av undervisning.  

Bergqvist et al. (2010) anser att läroboken i sig är problemet och ställer sig frågan varför 

läroboken inte kan innehålla rikare och mer varierande uppgifter. Andra anser att problemet är 

hur den används och menar på att matematikundervisning som endast består av det som står 

skrivet i läroboken och sällan frångår ifrån den skapar en ofullständig undervisning (Stylianides, 

2007; Skolinspektionen, 2003:2009:2016). Resultatet för den här studien kan kännas igen i båda 

problemaspekterna men en viktig aspekt att ha i åtanke är att inte alla upplagor för lågstadiet har 

granskats i denna studie och det finns möjlighet att andra förmågor övas mer i upplagorna för 

årskurs 1 och 2.  

Lärarhandledningens möjligheter för lärande  

Resultatet av innehållsanalysen visar att lärarhandledningen är avgörande i frågan om eleverna ges 

möjlighet att öva på alla matematiska förmågor. I likhet med både Brändström (2003) och 

Hoelgaard (2016) visar min studie att lärarhandledningarna fungerar som stöttning för läraren. 

Framförallt så stämmer Hoelgaards (2016) resultat överens med att Favorit Matematik visade sig 
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ha en betydligt större samling med tips och stöttning i jämförelse med Matte Direkt Safaris 

lärarhandledning. Å andra sidan kan resultatet uppfattas som att Favorit Matematik är mer 

lärarstyrt, eftersom det finns så pass mycket förslag och stöttning.  

Trots lärarhandledningens stöd saknades dock problemlösningsuppgifter i Matte Direkt Safari 

och på så sätt så är Favorit Matematik det läromedel som ger den mest varierande undervisningen 

ur ett kompetensperspektiv (Krutetskii, 1976; Lithner et al., 2010). Precis som Lionors studie 

(2017) så visade resultatet på att olika läromedel ger olika lärmöjligheter och att det på så sätt kan 

ge en ojämlikhet utbildning. Utan lärarhandledningen domineras elevboken av uppgifter som övar 

procedurförmåga och lämnar lite utrymme kvar till sambandsförmåga, representationsförmåga, 

kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. Ett resultat som 

stämmer överens med forskning från bland annat Skolinspektionen (2009:2016) och Bergqvist et 

al. (2010).  

Om eget arbete i elevboken är den vanligaste typen av matematikundervisning (Johansson, 2006; 

Bergqvist et al., 2010; Skolverket, 2013; Skolinspektionen 2009:2016) kan analysen från 

elevbokens uppgifter tolkas både som intressant och oroväckande. Eftersom resultatet visar att 

lärarhandledningen är av stor betydelse om eleverna ska utveckla matematiska förmågor så måste 

verksamma lärare variera undervisningsformer samt följa dess uppmuntran att kommunicera och 

resonera matematik. Så varför väljer vissa lärare att inte följa lärarhandledningens förslag om 

helklassdiskussioner, problemlösningsdiskussioner eller pararbete? Utesluts den på grund av risk 

att skapa oreda, tidsbrist eller ses de på som ”överskursuppgifter”?  

Lärare använder lärarhandledningen på olika sätt. Vissa läser igenom lärarhandledningen och 

sedan väljer ut vad som passar deras undervisning. Andra plockar tips på hur hon kan hjälpa 

eleverna att förstå innehållet i kapitlet eller inom området medan andra lärare väljer att använda 

lekar och kompletterande material för att ytterligare träna på det som läroboken tar upp (Ahl, 

Koljonen & Hoelgaard, 2014). En intressant aspekt då lärare i de här fallen anpassar 

undervisningen efter eleverna och ser deras behov. Men om ett medvetet urval av handledningens 

förslag ska ske, bör läraren vara medveten om vad som faktiskt saknas i elevboken för att inte 

utesluta möjligheter att öva på en matematisk förmåga. Återigen ställer det krav på lärares 

granskande förmåga av läromedel (Ammert, 2011). Lärarhandledningens förslag kräver även en 

aktiv lärare och utrymme för eleverna att resonera om olika metoder och lösningar, vilket ställer 
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ytterligare krav på lärarkompetens. Men som bidrar till att utveckla aktiva elever, social 

samverkan, diskussioner, samtal samt känslan av samhörighet och gemenskap (Häggblom, 2009).  

Procedurförmågans dominans i elevboken 

Säfström (2013) misstänker som bekant avsaknaden av metodbeskrivningar i styrdokumenten 

som kan vara anledningen till varför enskilt arbete i elevboken är mest förkommande. Hur 

kommer det sig då att procedurförmågan är den förmågan som dominerar i elevböckerna?  

En hypotes är att när procedurförmågan dominerar så kan klassrummet fungera. Först och 

främst så förväntar sig eleverna den typen av uppgifter och då fungerar klassrumsklimatet med 

koncentration på sitt eget arbete, vilket också kan förklara varför matematikämnet ses som ett tyst 

ämne (Bergqvist et al., 2010; Skolinspektionen, 2009:2016) och varför den produktiva aspekten 

dominerar i elevbokens uppgifter. Det kan också vara så att skolledare, läraren och lärarstudenter 

förväntar sig den typen av uppgifter från läromedlet, ”känner igen sig” i sin egen skolgång, tar 

efter traditioner och förebilder eller har föreställning om att ”det behövs nötas in” för att lära sig 

matematik. På så sätt sker ett medvetet val att använda det läromedel som till störst del består av 

procedurförmåga. Av dessa förväntningar och traditioner från elever, skolledare, verksamma 

lärare och blivande lärare så produceras det läromedel som till störst del består av 

proceduruppgifter och som då används i dagens undervisning. Att förhålla sig till sin egen 

skolgång och vad som fungerat då kan vara ett problem eftersom kraven vi ställer på våra 

medborgare hela tiden förändras enligt reformer i läroplanen och vi kan inte ställa samma krav på 

dagens elever som det tidigare gjorts.  

En annan teori varför procedurförmågan dominerar i elevböckerna går att hitta i det som 

Skolverket (2013) kommit fram till i sin rapport – lärare som själva väljer läromedel utifrån sin 

tolkning av läroplanen har ändrat sitt arbetssätt till det bättre, på grund av att läromedlet hjälpt 

dem att arbeta på ett sätt som främjar lusten att lära och kreativiteten (Skolverket, 2003). Som 

tidigare nämnts upplever inte alla Sveriges grundskollärare att de får möjlighet att välja läromedel 

på grund av en snäv budget (Fjelkner, 2012; Skolvärlden, 2014). Det i sig kan medföra att äldre 

läromedel används under en längre tid för att det inte finns resurser till att köpa in nytt och 

uppdaterat läromedel i förhållande läroplanen. Slutsatser som Fjelkner (2012) drar från 

undersökningen är att det måste ske en riktad statlig läromedelsatsning till grundskolan, med 

målsättningen att öka lärarnas möjlighet att styra över sina läromedelsval och förnya och 
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uppdatera läromedelsutbudet (Fjelkner, 2012). Skolvärlden (2014) anser att det finns ett större 

problem än läromedelsval – brist på tid att kvalitetsgranska de läromedel som väljer att användas.   

Lärdomar från studien är att läromedel inte bör tas bort från undervisningen. Skulle lärare 

undervisa utan läromedel skulle det ställa stora krav på lärares ämnes och- ämnesdidaktiska 

kunskaper (Johansson, 2011) då läromedlen ger både stöttning och struktur till undervisningen 

(Stylianides, 2008; UNESCO, 2016; Cambridge Assessment, 2017). Det som studien däremot 

visar är att undervisningen måste varieras och läraren behöver använda lärarhandledningens 

viktiga förslag för öka möjligheten att öva på matematiska förmågor. Det behöver också ske en 

kompetensutveckling av läromedelsgranskning så att verksamma lärare vet vilka hinder och 

möjligheter läroboken har. På så sätt kan läromedlet kompletteras med extra uppgifter från 

lärarhandledningen (Brändström, 2003) eller utöver läromedlets ordinarie uppgifter. Till sist kan 

jag, precis som Fjelkner (2012) och Skolvärlden (2014), se ett behov av satsningar från staten så 

att lärare får styra över sina läromedelsval och ges tid att kvalitetsgranska dem. Eftersom statliga 

organ inte längre granskar läromedlen (Ammert, 2011). Satsningar som ställer krav på lärares tid 

och granskande kunskaper men som leder till bättre förutsättningar för eleverna att utveckla de 

matematiska förmågorna och som då skapar aktiva medlemmar i framtidens samhälle.   

6.2 Metoddiskussion 

I den här studien har jag arbetat med innehållsanalys av läromedlen Favorit Matematik och Matte 

Direkt Safari för att se hur stora möjligheter elever har att utveckla matematiska förmågor när de 

använder sig av böckerna. Hur tillförlitlig är min analysmetod? Mäter den i vilken utsträckning 

eleverna utvecklar matematiska förmågor? Min slutsats är att jag har fått gedigen teoretisk 

tolkning av vilka uppgifter som hör till respektive förmåga, vilket har bidragit till viktiga lärdomar 

om både matematiska förmågor och läromedlen i sig. Analysverktyget som varit ett stöd i denna 

analys kan användas som framtida verktyg tillsammans kollegor och arbetslag för att vidare 

granska läromedel. 

I min metod har jag studerat varje kapitel för sig för att lyfta fram de olika förmågorna. Trots 

användning av MCRF ramverk (Lithner et al., 2010) och analysguide från Säfström (2013) så har 

det stundtals varit svårt att redogöra för förmågorna separat eftersom de går in i varandra. Att 

särskilja problemlösningsförmågan har varit särskilt svårdefinierat. Definitionen av 
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problemlösning och vad som är ett utmanande matematiskt problem sägs vara individuellt 

(Skolverket, 2017c). Att lösa en ekvation kan vara ett problem om en klass inte arbetat med 

området tidigare och det kan också vara så att en uppgift med nya symboler kan vara ett problem. 

Något som är ett problem i årskurs 1 skulle möjligen kunna vara en rutinuppgift i årskurs 3 eller 

för en elev som kommit långt i sin matematiska utveckling kunna vara en rutinuppgift och för en 

annan elev vara ett problem. (Skolverket, 2017c). Enligt Häggblom (2013) så omfattar 

problemlösning dessutom många delar av matematiken. Delar som begrepp, metoder, 

uttrycksformer och resonera matematik (Häggblom, 2013). Eftersom jag inte studerat hur 

problemlösning arbetats med i praktiken eller känner till vad som är ett problem eller inte för 

individen som räknar i boken så kan det påverka resultatet. Även om jag inte hittat så många 

problemlösningsuppgifter, så får eleverna ändå möjlighet att öva på att utveckla 

problemlösningsförmågan när nya delar av matematiken introduceras och när de använder och 

utvecklar andra matematiska förmågor.  

Hög reliabilitet i en forskning innebär att resultatet ska vara detsamma oavsett av vem som utför 

undersökningen eller hur många gånger mätningar upprepas. Validitet innebär att mäta det som 

avses att mäta (Johansson & Svedner, 2010). Det finns alltid en risk att forskaren tolkar texten 

utifrån sina egna föreställningar av förmågan. Det kan påverka reliabiliteten negativt eftersom en 

annan forskare kan få ett annat resultat, beroende på hens subjektiva föreställningar om 

förmågor. Det i sig kan också påverka reliabiliteten eftersom forskaren utgår från de 

föreställningar som hen har i analysen och bygger undersökningen från den utgångspunkten. Om 

forskarens utgångspunkt hade varit en annan utgångspunkt hade kanske resultat hade blivit ett 

annat. För att stärka studiens reliabilitet och validitet har jag varit noggrann med att analysera 

utifrån den beskrivning som finns av förmågorna i ramverket MCRF (Lithner et al. 2010) och 

använt mig av en analysguide (Säfström, 2013) som har sin utgångspunkt i MCRF.  

Något som skulle kunna tänkas stärka studiens reliabilitet ytterligare är att jag inkluderade 

extrasidor/extraböcker, repetitionssidor och andra tillägg. För att få en helhetsbild av läromedlen. 

De valdes bort på grund av tidsbrist och eftersom jag inte kan säkerställa att alla elever hinner 

räkna i extrasidorna eller repetitionssidorna. Något jag däremot kan räkna med utifrån tidigare 

forskning, är att de flesta klasser använder sig av läromedel i daglig undervisning och då också 

arbetar med elevbokens grundkurs. Därav valet att fokusera på grundkursen i elevboken 

tillsammans med lärarhandledningens stöd.  
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Jag kan inte säga att alla läromedel ger möjlighet att elevernas matematiska förmågor i denna 

utsträckning som mitt resultat visar, då jag undersökt för få läromedel för att kunna dra några 

generella slutsatser om läromedel i allmänhet. En svaghet med att använda sig av litteraturanalys 

är att man endast kan uttala sig om de material som ingått i studien och resultatet går därför inte 

att generalisera (Esaiasson et al., 2017). Resultatet ger dock en antydan om att enskilt arbete i 

elevboken kan minska möjligheten till att utveckla vissa matematematiska förmågor och att 

lärarhandledningen är mycket viktig för att förbättra möjligheterna.  

6.3 Fortsatt forskning 

I min undersökning har jag valt att koncentrera mig på att granska läromedel och dess möjlighet 

att utveckla matematiska förmågor. Jag ser att det behöver belysas ytterligare hur verksamma 

lärare faktiskt undervisar matematik för att ge möjlighet att utveckla matematiska förmågor med 

fokus på läromedel. Det praktiska perspektivet har inte ingått i den här studien och det skulle vara 

en intressant pusselbit att undersöka. Jag ser också att det behöver belysas i vilken utsträckning 

lärare använder sig av lärarhandledningens som stöd i sin undervisning och på så sätt relatera till 

min studies innehåll och dra vidare lärdomar för elevens bästa.  
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Bilagor 

Bilaga 1  

Analys av Favorit Matematik 3A  

Kapitel 1 Taluppfattning, addition och subtraktion 

Procedurförmåga – Eleverna får i det här kapitlet träna på sin procedurförmåga i olika typer av 
rutinuppgifter. Det centrala i kapitlet är addition och subtraktion där eleverna får räkna med olika 
metoder som framförallt handlar om huvudräkning men också uppställning och hoppa på tallinje. 
Även de korrekta begreppen addition och subtraktion används, istället för plus och minus.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får träna sin resonemangsförmåga när de konstruerar egna 
räknehändelse, då de funderar på hur de ska skriva sagan och val av metod. Lärarhandledningens 
förslag till huvudräkningsuppgifter uppmuntrar eleverna att resonera sina tankar.  

Problemlösningsförmåga – Eleverna möter textuppgifter i arbetsboken där räknesättet inte är 
självklart. Men det är framförallt i lärarhandledningen som det finns ett stort utbud av förslag till 
problemlösningsuppgifter. Ett exempel är ”Grodan och gräshoppan hoppar på stenar. Grodan 
hoppar framåt fem stenar i taget. Gräshoppan hoppar framåt tre stenar i taget. Grodan startar på 
den första stenen och gräshoppan startar på den andra. Vilken är den första sten som båda landar 
på?” (Lärarhandledning FA, 2013:8).  

Representationsförmåga – Eleverna får läsa av och konstruera tabeller, använda symboler som 
<, = eller > och fortsätta på ett påbörjat mönster. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också 
möjlighet att använda laborativt material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – ”Favoritsidorna” ger eleverna möjlighet att använda matematikens 
uttrycksformer för att kommunicera tillsammans med en kamrat. Lärarhandledningen 
uppmuntrar till samtal med eleverna om addition och subtraktion. ”Favoritsidorna” ger eleverna 
möjlighet att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om matematik med andra.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som handlar om samband mellan addition och subtraktion.  

 

 

 



 

Kapitel 2 Multiplikation  

Procedurförmåga – Kapitlet består till stor del av proceduruppgifter, dvs rutinuppgifter. Det 
centrala innehållet i kapitlet är multiplikation. Eleverna får träna på multiplikationstabellen där 
metoder som huvudräkning, räkna föremål som exempelvis pengar eller hoppa på tallinje 
används. 

Resonemangsförmåga -  Jag hittar inga specifika uppgifter i elevbokens kapitel som tränar på 
resonemangsförmågan. Precis som i förra kapitlet finns lärarhandledningens förslag som 
uppmuntrar till resonemang.  

Problemlösningsförmåga – Eleverna får även i elevbokens kapitel 2 möta 
problemlösningsuppgifter. Men det är framförallt förslag i lärarhandledningen som 
problemlösningsförmågan kan övas.   

Representationsförmåga – Eleverna får skriva eller tolka tabeller och kommunicera tankar 
kring multiplikationstabeller I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda 
laborativt material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga - – Eleverna ska skriva och rita en multiplikationsuppgift, vilket ger 
eleverna tillfälle att både rita och skriva med olika matematiska uttryck. Favoritsidorna” är i det 
här kapitlet två spel som ska spelas i par, och ger eleverna möjlighet att kommunicera 
multiplikation tillsammans med andra. Lärarhandledningen uppmuntrar elever att kommunicera 
matematik genom förslag till samtalsfrågor inför varje lektion.  

Sambandsförmåga – Eleverna får öva på sambandet mellan addition och multiplikation.  

Kapitel 3 Problemlösning och multiplikation  

Procedurförmåga – Uppgifter som tränar metoder och begrepp som prioriteringsregler, t.ex. 
beräkna multiplikation före addition. Flera uppgifter som tränar uppställning vid multiplikation.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får träna på sin resonemangsförmåga i uppgifter där de ska 
rita och skriva hur de löser uppgiften. T.ex. ”Visa hur du löser uppgiften, skriv svar. Charlie har 
två påsar. I varje påse ligger det sex bollar. Dessutom har han ytterligare sex bollar. Hur många 
bollar har Charlie sammanlagt?” (Karppinenm, Kiviluoma & Urpiola,  2017:115). 
Lärarhandledningens förslag uppmuntrar eleverna att resonera multiplikation och problemlösning 
vid varje lektion. 

Problemlösningsförmåga – I det här kapitlet så finns det fler antal uppgifter som består av 
problemlösning, till skillnad från de andra kapitlen där lärarhandledningen istället gett störst 
chans att öva på denna förmåga. För första gången så stöter eleverna på olika strategier för 
problemlösning och även att konstruera en egen problemlösningsuppgift.   



 

Representationsförmåga – Uppgifter där eleverna får kommunicera idéer genom bilder, 
symboler och tabeller. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda laborativt 
material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – I elevbokens ”Favoritsidorna” tränas kommunikationsförmågan 
då eleven får använda matematikens uttrycksformer för att samtala om olika uttryck och 
matematiska symboler. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera matematik vid 
varje lektion i form av samtalsfrågor.  

Sambandsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 
sambandsförmåga.   

Kapitel 4 Division  

Procedurförmåga – Det centrala innehållet i kapitel 4 är räknesättet division och dess 
användning i olika situationer. Uppgifter ger eleverna möjlighet att träna på division vid flera 
rutinuppgifter.  

Resonemangsförmåga – I elevboken ges eleverna möjlighet att öva på förmågan i en ”Rita bild 
och skriv hur du tänkt”. Ytterligare en uppgift, i ”Favoritsidorna”, får eleverna motivera sina 
tankar och lösningar tillsammans med en kamrat. Lärarhandledningens förslag uppmuntrar 
eleverna att resonera sina lösningar och slutsatser i varje kapitel.  

Problemlösningsförmåga – Eleverna får träna sin problemlösningsförmåga där de ska visa hur 
de löser uppgifterna på valfritt sätt. Innehåller ingen konstruktion av egen problemlösning i 
elevboken, men däremot kompletteras detta med uppgifter i lärarhandledningen.   

Representationsförmåga – Eleverna möter bland annat ett recept som är presenterat i en tabell 
som de ska fortsätta fylla i. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda 
laborativt material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – Elevbokens ”Favoritsidor” ger eleverna möjlighet att utbyta 
matematisk information tillsammans med en kamrat. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna 
att kommunicera och lyssna på andra som kommunicerar matematik, exempelvis frågor som 
”Med vilken uträkning kan du kontrollera divisionen 30/10?”, ”Varför står det kronor i svaret?” 
(Lärarhandledning, 2013:186).  

Sambandsförmåga – Eleverna får bekanta sig med sambandet mellan räknesättet division och 
multiplikation. I flera fall ska eleverna kontrollera division med multiplikation.  

  



 

Bilaga 2  

Analys av Favorit Matematik 3B 

Kapitel 1 Tal i bråkform 

Procedurförmåga – Uppgifter som övar på tal i bråkform och hur delar och helheter kan 
uttryckas i både bild, symboler och tal. Uppgifter övar också addition av bråk med lika stor 
nämnare, subtrahera bråk med lika stor nämnare samt hoppa på tallinje.  

Resonemangsförmåga – ”Favoritsidorna” består av två spel där små grupper ska spela spel där 
bråk står i fokus. Uppgifterna övar elevernas förmåga att följa och föra matematiska resonemang 
tillsammans med andra. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att resonera lösningar enskilt, 
par och tillsammans med andra. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar 
elevernas problemlösningsförmåga. Däremot så ger lärarhandledningen flera förslag på 
problemlösning genom hela kapitlet.  

Representationsförmåga – Uppgifter som övar på symboler som <, = eller > där eleverna får 
visa vad bråket visar, större eller mindre i förhållande till varandra. I ”Favoritsidorna” så ges 
eleverna också möjlighet att använda laborativt material för att kommunicera sina tankar.  

Kommunikationsförmåga – Det här kapitlet finns det uppgifter som tränar elevernas 
kommunikationsförmåga i bråkform. De känner igen, skriver enkla bråk och hur de 
kommuniceras med täljare och nämnare. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att 
kommunicera matematik enskilt, par och tillsammans med andra.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som övar på förmågan att se samband mellan ett uppdelat 
föremål, exempelvis en cirkel och hur det uttrycks i bråk.  

Kapitel 2 Klockan  

Procedurförmåga – Eleverna får använda olika metoder att räkna mätning av tid, klockan, 
analog och digitaltid. Bland annat hoppa på tallinje och huvudräkning av tid.  

Resonemangsförmåga – Endast vid ett tillfälle ges eleverna möjlighet att öva på 
resonemangsförmågan i elevboken och det är i ”Favoritsidor”. Ett spel som handlar om att slå en 
tärning och hoppa fem minuter för varje prick. Spelet spelas 2–4 personer och ger eleverna 
möjlighet att föra och följa matematiska resonemang. I lärarhandledningen finns det 
återkommande och varierande uppgifter genom hela kapitlet som övar på resonemangsförmåga.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som tränar 
problemlösning. Lärarhandledningen ger förslag på hur problemlösning kan arbetas med.  



 

Representationsförmåga – Uppgifter med tidtabeller som eleverna ska läsa av, fortsätta fylla i 
och sedan svara på frågor om. Det finns även tabeller som eleverna själva ska konstruera efter 
färdiga rubriker. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda laborativt material 
för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – Eleverna läser av klockan och kommunicerar tiden på olika sätt i 
vardagen – skriftligt, analogt och digitalt. Det finns några samtalsbilder om dag och kvällar, som 
kan kommuniceras med en kamrat. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera 
matematik i form av olika samtalsfrågor som kan arbetas med på olika sätt.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som övar samband mellan analog, digital och skriftlig tid.  

Kapitel 3 Taluppfattning, huvudräkning och uppställning   

Procedurförmåga – Uppgifter som övar på metoder som att dela upp talet i tusental, hundratal, 
tiotal och ental, uppställning, talsorter för sig, hoppa på tallinje och avrunda till närmaste heltal. 
Som är kapitlets centrala innehåll.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får i ett spel som handlar om att samla poäng, föra och följa 
matematiska resonemang. Endast en uppgift i elevbokens kapitel 3 som tränar denna förmåga.  
Lärarhandledningens uppgifter ger eleverna tillfälle att samtala och diskutera tillsammans med 
lärare och elever.  

Problemlösningsförmåga – Textuppgifter som eleverna ska lösa på valfritt sätt och där det kan 
finnas flera eventuella lösningsmetoder. I ”Favoritsidorna” får även eleverna möjlighet att lösa 
problem tillsammans med andra. Lärarhandledningens förslag till problemlösningsuppgifter att 
lösa övar på elevernas problemlösningsförmåga.  

Representationsförmåga – Uppgifter som eleverna ska skriva svaret i en tabell med ental, tiotal, 
hundratal och tusental samt läsa av tabeller. De får också öva på att jämföra tal och sedan 
använda tecknen <, = eller >. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda 
laborativt material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – Det finns inga specifika uppgifter där eleverna tränar 
kommunikationsförmågan. Lärarhandledningens förslagna uppgifter ger eleverna tillfälle att 
kommunicera ämnesområdet tillsammans med lärare och andra elever. 

Sambandsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som övar på 
sambandsförmågan.  

Kapitel 4 Geometri, mätning, omkrets och area  

Procedurförmåga – Eleverna får mäta längd samt räkna ut föremåls längd med linjal. Begrepp 
som centimeter, geomteriska former, uträkning av omkrets och area.  



 

Resonemangsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. Inte i någon uppgift ska eleverna motivera eller fundera över sin lösning, 
vilket ger dem liten chans at träna på förmågan. Lärarhandledningen uppmuntrar till att föra och 
följa olika resonemang kring mätning och geometri.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar 
problemlösningsförmågan i kapitel 4. Men i lärarhandledningens förslagna uppgifter finns det ett 
stort antal problemlösningsuppgifter till ämnet.  

Representationsförmåga – Mäta och konstruera tabeller i uppskattning och verklig längd. Men 
också representera och kommunicera sitt svar i en tabell som handlar om räta, spetsiga och 
trubbiga vinklar. I ”Favoritsidorna” så ges eleverna också möjlighet att använda laborativt 
material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – Elevbokensuppgifter tränar eleverna att skriva de geometriska 
objektens namn. I övrigt så förekommer inte fler uppgifter som tränar kommunikation i 
elevboken i kapitel 4. Lärarhandledningen uppmuntrar till samtal om olika sätt att mäta.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som övar på samband mellan begrepp som olika vinklar och 
geometriska former.  

Kapitel 5 Mätning, enheter och repetition  

Procedurförmåga -  Uppgifter där eleverna får mäta och räkna. Hoppa på tallinje, subtraktion 
och addition med längdenheter.  

Resonemangsförmåga – En uppgift i elevboken där eleverna får träna på resonemang. ”Skriv 
och rita uttrycket. Oskars skolväg är 2385 meter lång. Hur långt går han sammanlagt om han går 
till och från skolan?” (Karppinenm, Kiviluoma & Urpiola, 2017:179). Lärarhandledningen 
uppmuntrar eleverna att kommunicera sina lösningar och slutsatser. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter som tränar 
problemlösningsförmågan. Lärarhandledningens uppmuntrar till samtal om problem och förslag 
till problemlösningsuppgifter.   

Representationsförmåga – Uppgifter som eleverna får kommunicera i olika representationer 
som exempelvis symboler och tabeller med mätning och enheter. I ”Favoritsidorna” så ges 
eleverna också möjlighet att använda laborativt material för att kommunicera sina tankar. 

Kommunikationsförmåga – I elevboken får eleverna uppskatta längd i förhållande till olika 
föremål. De får skriva den enhet som de tror passar. Eleverna får kommunicera längd i ett spel 
som spelas tillsammans i par. Där ska de slå en tärning och gå framåt ett visst antal centimeter för 
varje gång med hjälp av en linjal. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera sina 
lösningar och slutsatser.  



 

Sambandsförmåga – Samband mellan olika mätredskap och enheter. Exempelvis bilder på 
klocka, linjal, termometer, våg, hastighetsmätare och tidtagarur som ska dras sträck till begrepp 
som längd, tid, temperatur, vikt, volym och hastighet. Uppgifter som övar på samband mellan 
centimeter och millimeter samt decimeter och centimeter.  

  



 

Bilaga 3  

Analys av Matte Direkt Safari 3A  

Kapitel 1 Tal 

Procedurförmåga – Kapitlets centrala innehåll är tal i form av talsorter, hur tal är uppbyggda 
och jämföra dem. Kapitlet består till stor del av rutinuppgifter som ger eleverna möjlighet att öva 
på sin procedurförmåga. De övar olika metoder som hoppa på tallinje, talsorter för sig,   

Resonemangsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. Där emot uppmuntrar lärarhandledningen eleverna att resonera i 
”Gemensamma aktiviteter” där de får konstruera egna tal och låta en kompis lägga till en mer, tio 
mer och hundra mer för att bilda nya tal. I lärarhandledningen finns det också en samtalsbild 
inför varje kapitel med tillhörande resonemangsfrågor där de ska förklara hur de tänker.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade ingen uppgift som ger eleverna möjlighet att öva på 
problemlösningsförmågan i elevboken. Även i lärarhandledningen saknas förslag till 
problemlösningsuppgifter.  

Representationsförmåga - Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som övar på 
representationsförmågan. Men i lärarhandledning så finns det flera förslag hur eleverna kan 
arbeta med laborativt material inför varje lektion. Material som talkort, pengar, talsäckar, 
sifferlappar, klockor eller annat material. På så sätt får eleverna öva på sin 
representationsförmåga.  

Kommunikationsförmåga – Uppgifter som kallas ”Arbeta tillsammans” som finns i elevboken 
och ”Gemensamma aktiviteter” som finns i lärarhandledningen ger eleverna möjlighet att 
tillsammans med andra öva på att kommunicera tankar om vad som det kan finnas tusen av, läsa 
tal högt för en kompis, skapa en gemensam tallinje m.m. Det förekommer också tillfällen att 
kommunicera matematik enskilt i elevbokens uppgifter. Varje kapitel inleder med en samtalsbild 
med tillhörande samtalsfrågor, som står skrivna i lärarhandledningen. I lärarhandledningen finns 
det också förslag till en gemensam introduktion för varje lektion som ger eleverna möjlighet att 
öva på sin kommunikationsförmåga – uppgifter som bland annat att titta och samtala om 
klockslag, arbeta tillsammans i grupp för att plocka ihop ett antal saker som representerar ett tal, 
arbeta med sedlar i grupp och räkneramsor.  

Sambandsförmåga – Samband mellan representationer, bland annat klockan skriven i analog, 
digital och i skriftlig form.  

Kapitel 2 Addition  



 

Procedurförmåga – Räknestrategier som räkna med talsorter och uppställning. Begrepp som 
volym.  

Resonemangsförmåga – Elevboken uppmuntrar inte eleverna att förklara hur de har tänkt och 
över sin lösning, vilket gör att förmågan inte tränas i uppgifterna. Men i lärarhandledningen finns 
det en samtalsbild inför varje kapitel med tillhörande resonemangsfrågor där eleverna ska förklara 
hur de tänker. Det finns också förslagna lektionsintroduktioner där eleverna får öva på att 
diskutera, resonera och argumentera lösningar och metoder gemensamt. 

Problemlösningsförmåga – I det här kapitlet får eleverna där själva får konstruera ett problem 
till en kompis. Inga fler specifika uppgifter som övar problemlösning. Inte heller i 
lärarhandledningen.  

Representationsförmåga – Jag hittar inga uppgifter i elevboken som övar på 
representationsförmågan men i lärarhandledningen finns det tillgång till laborativt material som 
pengar, som används under kapitlets gång i olika uppgifter.  

Kommunikationsförmåga –  Uppgiften ”Arbeta tillsammans” i elevboken uppmuntrar eleverna 
att öva på sin kommunikationsförmåga. Övriga uppgifter som tränar denna förmåga står skriva i 
lärarhandledningar i form av gemensamma introduktioner och gemensamma aktiviteter där elever 
får öva på kommunikationsförmågan i par, grupp och helklass.  

Sambandsförmåga – Samband mellan olika enheter, som bland annat liter och deciliter.  

Kapitel 3 Subtraktion  

Procedurförmåga – Elevbokens uppgifter består i stor del av procedur i det här kapitlet. 
Eleverna får öva på förmågan genom rutinuppgifter som handlar om olika räknestrategi vid 
subtraktion. Räknestrategier som att räkna nedåt, räkna uppåt och talsorter för sig,  

Resonemangsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att resonera, i form av en 
förslagen introduktion av kapitlet. I introduktionen så samtalas bilden om och det ställs frågor 
som eleverna får förklara hur de tänker. Samtalsfrågor som ”Trixi äter upp fyra av bären på 
busken. Hur många bär blir kvar? Förklara hur du tänker” (Falck, Meijer och Picetti, 2013a:69).  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som övade problemlösning i 
elevboken. Men i den gemensamma introduktionen, skriven i lärarhandledningen, finns det 
samtalsuppgifter som övar problemlösningsförmågan. T.ex. ”På bilden ser ni några av byns djur. 
Resten är i skogen. I byn finns 30 djur, hur många djur är i skogen?” (Falck, Meijer & Picetti, 
2013a:69). 



 

Representationsförmåga – Gemensamma uppgifter skrivna i lärarhandledningen som ger 
eleverna möjlighet att använda laborativt material och bilder för att uttrycka sina tankar. En 
övning i elevboken där eleverna får rita bilder/mönster utefter instruktioner.  

Kommunikationsförmåga – I två uppgifter i elevboken får eleverna arbeta tillsammans – t.ex. 
”Skriv ett tal mellan 0 till 100. Låt en kompis räkna ut hur mycket som fattas till 100. Kolla om 
svaret blir rätt” (Falck, Meijer & Picetti, 2013a:70). Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att 
berätta och dela med sig av sina lösningar.  

Sambandsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som övar på 
sambandsförmågan. Men i lärarhandledningens så finns det övningar där eleverna ska se 
samband mellan ”plus” och ”minus”.   

Kapitel 4 Multiplikation och division 

Procedurförmåga – Eleverna lär sig använda metoder för att lösa multiplikationsuppgifter, 
bland annat hoppa på tallinje. De lär sig begreppen multiplikation och division. Även 
textuppgifter som ”Här är sju flaskor trolldryck. Varje flaska räcker till fyra glas. Hur många glas 
räcker flaskorna till?” (Falck, Meijer & Picetti, 2013b:101).  

Resonemangsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att beskriva sina lösningar, 
”Det stora fönstret har många rutor. Hur kan man räkna ut hur många de är? Beskriv hur du 
tänkt” (Falck, Picetti & Meijer, 2013a:97).  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar problemlösning. 

Representationsförmåga – Elever får rita bild som ska höra ihop med en 
multiplikationsuppgift.  

Kommunikationsförmåga – Uppgifterna ”Arbeta tillsammans” där eleverna får kommunicera 
multiplikation.  Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera matematik, främst i 
samtalsfrågor i gemensam introduktion och gemensamma genomgångar. 

Sambandsförmåga – Samband mellan multiplikation och addition samt sambandet mellan 
division och multiplikation.  

Kapitel 5 De fyra räknesätten 

Procedurförmåga – Kapitlet innehåller minst uppgifter som övar procedur, om man jämför 
med tidigare kapitel. Men de får i vissa textuppgifter öva på sin procedurförmåga, där uppgiften 
är för enkel för att vara en problemlösningsuppgift. Även begreppen addition, subtraktion, 
division och multiplikation.  



 

Resonemangsförmåga –. Eleverna får i det här kapitlet skriva egna räknehändelser, vilket ger 
dem tillfälle att öva på sin resonemangsförmåga. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att 
resonera kring sina tankar och lösningar. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar på 
problemlösningsuppgifter. Lärarhandledningen uppmuntrar i ett tillfälle eleverna att konstruera 
egna problemlösningsuppgifter till en kamrat.   

Representationsförmåga – Eleverna får skriva rätt tecken/symboler till en räkneuppgift. 
Uppgifter som handlar om skala och symmetri, där eleverna får konstruera bilder.  

Kommunikationsförmåga – Elevbokens uppgifter ger eleverna möjlighet att öva på sin 
kommunikationsförmåga i form av val av räknesätt, användning av matematiska uttryck och 
begrepp. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera sina idéer och lösningar.  

Sambandsförmåga – Uppgifter där eleverna får se samband mellan alla fyra räknesätt. 
Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna, dock vid få tillfällen, att se samband mellan olika tal.  

  



 

Bilaga 4 

Analys av Matte Direkt Safari 3B  

Kapitel 6 Tal    

Procedurförmåga – Det centrala innehållet i det här kapitlet är tal. Eleverna får arbeta med hur 
talsorter och positionssystemet. Elevboken består av ett större antal uppgifter som övar procedur. 
I form av räknemetoder som hoppa på tallinje, talsorter för sig, räkna uppåt och räkna nedåt. 

Resonemangsförmåga – Jag hittar specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. Lärarhandledningen uppmuntrar, dock i liten grad, att eleverna ska 
resonera, argumentera och motivera deras tankar i samtalsfrågor.  

Problemlösningsförmåga - Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken eller 
lärarhandledningen som tränar på problemlösningsförmågan. 

Representationsförmåga – Eleverna ges möjlighet att öva på representationsförmågan i 
uppgifter som handlar om att de ska rita bilder i form av pengar och vägar. De får också använda 
laborativt material för att representera olika tal. I det här kapitlet är det laborativa materialet bland 
annat sedlar och säckar med pengar.  

Kommunikationsförmåga –. Eleverna ges möjlighet att kommunicera tillsammans med en 
kamrat, ”Läs talen för en kompis -7238, 4109, 2573, 8400, 3215, 9030, 5640, 1002” (Falck, Meijer 
& Picetti, 2012b:9). Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att samtala om tal.  

Sambandsförmåga – Kapitlet innehåller uppgifter som handlar om att dra sträck mellan olika 
uttryck av tal, utskrivna i ord eller i tal. Men också samband och omvandlingar mellan olika 
längdenheter, som mil, kilometer och meter, vilket visar samband mellan olika matematiska 
enheter.  

Kapitel 7 Addition   

Procedurförmåga – I kapitlet består uppgifterna framförallt av att öva på addition. Eleverna får 
träna på sin procedurförmåga i uppgifter som handlar om att lägga ihop tusental, t.ex. ”3540 + 
2000 = _______” (Falck, Meijer & Picetti, 2012b:36) men också hundratal ”3210 + 200 = 
________” (2012b:37). Eleverna får också träna på att räkna med talsorterna för sig och 
uppställning. Samt begreppen addition och olika viktenheter. I kapitlet får eleverna också möta 
textuppgifter som exempelvis ”I häxgrytan ligger 900 magiska frön. Urban lägger till 700 till. Hur 
många frön ligger då i grytan?” (Meijer & Picetti, 2012:39) eller ”På fredagen var det 578 barn 
som handlade leksaker i affären. På lördag var det 155 fler. Hur många barn handlade på 
lördagen” (2012b:44). 



 

Resonemangsförmåga – Finns inga specifika uppgifter i elevboken som övar 
resonemangsförmågan. Där emot så uppmuntrar lärarhandledningens förslag till att låta eleverna 
förklara hur de tänker och upptäcka at v tänker olika och att det kan finnas olika bra metoder.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar 
problemlösningsförmågan.   

Representationsförmåga – Kapitlets centrala innehåll består också av att se mönster, där av 
flera möjligheter för eleverna att öva på representationsförmågan. De får göra färdigt påbörjade 
mönster, fortsätta på talmönster och konstruera egna mönster som ska göras klart av en kamrat. 
Lärarhandledningens ”gemensamma aktiviteter” och ”gemensamma introduktioner” innehåller i 
flera fall av laborativt material, vilket eleverna använder som hjälpmedel och på så sätt 
representerar sina tankar.  

Kommunikationsförmåga –I elevboken får eleverna kommunicera tillsammans med en kamrat 
i uppgiften ”arbeta tillsammans”, ”Ali köpte två hattar och betalade 338 kr. Vilka två hattar köpte 
han?” (201b2:45). Eleverna får även skriva något som de tror väger ungefär 1 kg och 1 hg, rita 
vikter så att vågen väger jämt och uppskatta vad som väger mest av olika alternativ. Även 
lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att öva på sin kommunikationsförmåga.  

Sambandsförmåga – Eleverna får träna på att se samband i talmönster, som t.ex. ” 6+8 = ___, 
60 + 80 = ____, 600 + 800 = ____” (Falck, Meijer & Picetti, 2012b). Det finns också uppgifter 
där eleverna måste använda sig av samband mellan viktenheterna kg och hg.  

Kapitel 8 Subtraktion    

Procedurförmåga – Det centrala i det här kapitlet är att träna på subtraktion. Eleverna får bland 
annat träna på procedurförmågan i form av att de får lära sig minska med hela tusental, hundratal 
och tiotal. Eleverna får bland att träna på räknestrategier som uppställning, räkna uppåt och räkna 
nedåt. Även begreppet subtraktion. Eleverna möter textuppgifter. T.ex. ”I bollhavet finns 975 
röda och blå bollar. 421 bollar är röda. Hur många är blå?” eller ”En kikare kostar 1545 kr. En 
kamera kostar 300 kr mer. Hur mycket kostar kameran?”. (Meijer & Picetti, 2012b:68) 

Resonemangsförmåga – Eleverna får konstruera en egen räknehändelse, som en kamrat sedan 
får lösa. Lärarhandledningens ”samtalsfrågor” i introduktionen ger eleverna möjlighet att träna på 
förmågan, men frågorna uppmuntrar inte alltid eleven till att förklara hur de tänkt, utan endast 
kommunicera svaret.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter som tränar på 
problemlösningsförmågan.  

Representationsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter som övar på 
representationsförmågan. 



 

Kommunikationsförmåga – Eleverna får möjlighet att öva på förmågan i uppgifter om 
klockan, där eleverna både ska uttrycka sig digitalt och analogt i samtal och skriftligt. 
Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera matematik både i den gemensamma 
introduktionen samt genomgångar.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som övar på samband mellan den analoga och digitala klockan. 

Kapitel 9 Multiplikation och division    

Procedurförmåga – Eleverna får träna på rutinuppgifter med räknesätten multiplikation och 
division med olika räknestrategier. De får också räkna textuppgifter och matematiska begrepp 
som temperatur och Celsius.  

Resonemangsförmåga – En uppgift i elevboken ger eleverna möjlighet att träna på sin 
resonemangsförmåga. Uppgiften handlar om att själva konstruera en räknehändelse, som en 
kamrat sedan får lösa. Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att resonera i form av 
samtalsfrågor, t.ex. ”Hur kan man räkna ut hur många glassar det finns i lådorna med glass?” 
(Falck, Meijer & Picetti, 2012a:99).  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar på 
problemlösningsförmågan.  

Representationsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter som tränar på 
representationsförmågan i elevboken. Lärarhandledningen ger däremot eleverna möjlighet att 
uttrycka sig med hjälp av laborativt material.  

Kommunikationsförmåga – Eleverna får också träna på sin kommunikationsförmåga i 
uppgifter om termometer där de får läsa av, fylla i och skriva rätt temperatur (Falck, Meijer & 
Picetti, 2012b:121) Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera om temperatur 
och räknesätt.  

Sambandsförmåga – eleverna får öva på samband mellan addition och multiplikation. Även 
sambandet mellan multiplikation och division.  

Kapitel 10 Målhoppet  

Procedurförmåga – I det här kapitlet så får eleverna repetera och träna på det som tidigare 
arbetats med i kapitel 6–9. Eleverna stöter på flera rutinuppgifter med både addition, subtraktion, 
multiplikation och division. De får räkna talsorter för sig, hoppa på tallinje, räkna uppåt och räkna 
nedåt.  

Resonemangsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i elevboken som tränar på 
resonemangsförmågan. 



 

Problemlösningsförmåga – Eleverna får konstruera en egen problemlösningsuppgift som en 
kamrat sedan får lösa men också lösa elevbokens problemlösningsuppgifter.  

Representationsförmåga – Eleverna stöter för första gången på algebra. T.ex. ”15 + haj = 24” 
Haj = ____” (Falck, Meijer & Picetti, 2012b: 138).  

Kommunikationsförmåga – Eleverna får konstruera bilder av pengar, storleksordning tal, själv 
välja räknestrategi vid uppgifter och läsa av diagram för att sedan svara på frågor. 
Lärarhandledningen uppmuntrar eleverna att kommunicera i form av samtalsfrågor.  

Sambandsförmåga – Uppgifter som tränar på samband mellan olika enheter, t.ex. enheterna 
deciliter och liter.  
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