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Abstract 

The purpose of  this study is to examine the presence and placement of  cooperation- and 

communication tasks in curricular materials in mathematics for third grade. The purpose is also 

to analyse the tasks to find out what kind of  communication they lead to, and which cognitive 

demands the tasks has.  To fulfill the purpose of  the study I conducted a content analysis of  four 

different curricular materials in third grade. The result shows that more than half  the amount of  

cooperation- and communication tasks was found using the teachers manual during the analysis 

in contrast to just using the students textbook. Therefore the result indicates the importance of  

using the teachers manual to get a full use of  the textbook as a resource. The result also show 

that the most common form of  communication the curricular material calls on is working in 

pairs. It also shows that the largest amount of  cooperation- and communication tasks appears in 

the lower categories of  cognitive demands, which according to research does not promote 

communication in the mathematical classroom. 
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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka förekomsten och placeringen av samarbets- och 

kommunikationsuppgifter i matematikläromedel för årskurs tre. Vidare är syftet att granska dessa 

uppgifter djupare för att ta reda på vilken typ av kommunikation de uppmanar till samt vilka 

kognitiva nivåer uppgifterna har. För att svara på mitt syfte har jag gjort en läromedelsanalys av 

fyra olika matematikläromedel i årskurs tre. Resultatet visar att i alla analyserade läromedel tillkom 

över hälften av antalet uppgifter genom att använda lärarhandledningen jämfört med att endast 

använda läroboken. Studiens resultat visar därmed vikten av att använda sig att 

lärarhandledningen för att till fullo kunna utnyttja läromedlet som resurs. Vidare visar studien att 

arbete i par är den vanligaste kommunikationsformen som det uppmanas till genom läromedlen. 

Resultatet visar också att störst antal av samarbets- och kommunikationsuppgifterna befinner sig 

på låga kognitiva nivåer, vilket enligt forskning inte gynnar en kommunikativ 

matematikundervisning. 

Nyckelord 

Kognitiva nivåer, kommunikation, läromedelsanalys, matematik, matematikuppgifter. 
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1. Inledning 

En mening som fastnat i mitt huvud under lärarutbildningen är den som en av mina lärare i 

matematikkursen sa: ”-Om jag går in i ett klassrum under en matematiklektion och det är 

knäpptyst i rummet blir jag orolig.” (Ivarsson Bengtsson, S., föreläsning, 2015). Påståendet avsåg 

undervisningen generellt, för givetvis kan det vid tillfällen även vara tyst i ett matematikklassrum. 

Det belyser ändå bilden av hur jag inte skulle vilja ha det i min framtida undervisning i matematik. 

Matematikundervisning för mig är kommunikation. Kommunikation är enligt 

kommentarmaterialet i matematik att utbyta information med andra om matematiska idéer och 

tankegångar och det kan ske både muntligt, skriftligt och genom olika uttrycksformer (Skolverket, 

2017). Fokus i denna studie är muntlig kommunikation och främst mellan elever. Att interagera 

med andra i engagerande aktiviteter, föra och lyssna till matematiska samtal och att elever ges 

chanser att ta del av varandras idéer och lösningar är enligt mig viktiga delar i en kommunikativ 

matematikundervisning. Viktiga delar som jag sett alldeles för lite av genom vfu-perioder och 

vikariat på olika skolor då enskilt räknande i läroboken dominerat i undervisningen. Även om det 

finns uppgifter i läroboken som uppmanar till samarbete med andra hoppas de ofta över av olika 

anledningar. I matematikundervisningen styr läroboken i hög grad (Calderon, 2015). Då jag stött 

på olika läromedel under de tillfällen jag varit i skolan blev jag nyfiken på om, och i så fall i vilken 

grad, läroböcker erbjuder matematikuppgifter som uppmanar elever att arbeta tillsammans.  

I matematikundervisningen ska elever utveckla förmågor som att ”föra och följa matematiska 

resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 

redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2016a, s.56). I 

kunskapskraven i slutet av årskurs tre kan man bland annat finna att eleverna ska kunna beskriva 

och samtala om tillvägagångssätt, samt kunna föra och följa matematiska resonemang om val av 

metoder och räknesätt (Skolverket, 2016a). Kursplan och ovan nämnda kommentarmaterial i 

matematik belyser tydligt att kommunikation är en central aspekt av matematik. Att 

kommunikation har stor betydelse i matematiken lyfts också internationellt och kommunikation 

anses vara en av de matematiska kompetenserna (se t.ex. Niss, 2003; NCTM, 2000).  

För att kunna nå ovan nämnda kunskapskrav i matematik krävs det att elever får möjligheter att 

träna på detta under matematiklektionerna. I TIMSS (2015), som är en internationell 
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undersökning och jämförelse av elevers kunskaper inom matematik och naturvetenskap, framgår 

det att endast 34% av eleverna har lärare i matematik som själva anger att de varje, eller nästan 

varje lektion, uppmuntrar till klassrumsdiskussioner mellan eleverna (Skolverket, 2016b). Elever 

beskriver matematik som något positivt när de får ha gemensamma samtal i matematik som utgår 

från deras tankar, där eleverna är aktiva och diskuterar och värderar olika lösningsstrategier. Dock 

är alltså denna typ av undervisning inte så vanlig (Skolverket, 2003). Den största tiden av en 

lektion spenderar eleverna arbetandes enskilt med uppgifter som till största delen återfinns i 

läroboken (Bergqvist et al., 2010). Förändringar går dock att urskilja. I utvärderingen av 

Matematiklyftet, en fortbildning i för lärare som undervisar i matematik i Sverige, visar det sig 

exempelvis att mer tid läggs nu på grupparbete och diskussioner än innan lärarna fortbildades 

(Österholm, Bergqvist, Liljekvist & van Bommel, 2016).  

Skolinspektionen lyfter problemet att elever får undervisning i begränsade delar av matematiken 

och på grund av det inte ges tillräckligt med möjligheter att utveckla förmågor som exempelvis att 

resonera och uttrycka sig muntligt eller skriftligt i matematik (Skolinspektionen, 2009). För att 

elever ska kunna utveckla sina matematiska kompetenser, däribland kommunikation i och om 

matematik, behövs ett brett spektrum av matematikuppgifter eftersom matematikuppgifter är så 

centrala i undervisningen av matematik (Niss, 2003). Lärare utgår ofta från innehållet i läroboken 

när de håller genomgångar vid tavlan vilket leder till att hela undervisningen blir mycket likt det 

innehåll som finns i boken (Calderon, 2015). Lärare behöver synliggöra den språkliga och sociala 

karaktären av matematik i sin undervisning och ge elever chans till att samtala om matematik och 

lära sig tillsammans (Ahlberg, 1995). Ett ansvar vilar alltså på läraren att tillgodose detta i 

undervisningen. Kanske kan läroböcker med uppgifter som uppmanar elever att samarbeta med 

andra stötta lärare i det arbetet?  

Läromedlen idag består ofta av flera delar som exempelvis läroboken eleverna arbetar i, 

lärarhandledningar, extraböcker, läxböcker och mycket material finns nu också digitalt. I denna 

studie läggs fokus endast på elevernas läroböcker samt lärarhandledningar. Lärarhandledningar 

används på olika sätt av olika lärare (Ahl, Koljonen & Hoelgaard, 2014). Exempelvis kan 

lärarhandledningen hjälpa läraren förstå hur läroboken är tänkt att användas och Brändström 

(2003) menar att större fokus behöver läggas på just lärarhandledningen för att få till en mer 

varierad undervisning.  
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Då läromedlet påverkar undervisningen så starkt är det viktigt att det innehåller 

matematikuppgifter som tränar eleverna mot alla de förmågor och kunskapskrav som de enligt 

vår läroplan ska nå. I läromedel förekommer matematikuppgifter med olika kognitiva krav. Med 

kognitiva krav avses enligt Stein, Smith, Henningsen och Silver (2000) den typ och nivå av 

tänkande som krävs av elever för att framgångsrikt ägna sig åt och lösa en uppgift. Uppgifters 

kognitiva krav har betydelse för elevernas resultat (Linor, 2017) och därför är det relevant att i 

denna studie granska utvalda kommunikationsuppgifters kognitiva nivåer. Har en uppgift hög 

kognitiv nivå borde det rimligtvis leda till att eleverna har möjlighet att kommunicera mer 

matematik än vid en uppgift med låg nivå. På grund av ovan nämnda anledningar känns denna 

läromedelsstudie viktig och relevant för den ämnesdidaktiska forskningen i matematik. 

Exempelvis lyfter Kajander och Lovric (2009) att få forskare inom matematik har undersökt 

innehållet i läroböckerna, hur innehållet presenteras och vilket lärande som görs möjligt. 

Grevholm (2011) lyfter samhällets nytta med läromedel som hjälper och stöttar elever i lärandet 

men påpekar också att det finns för lite forskning kring ämnet (Grevholm, 2011). Läromedel med 

många kommunikativa uppgifter med hög kognitiv nivå borde rimligtvis leda till fler givande 

matematiska diskussioner.  Sammantaget blir det därför intressant att undersöka innehållet och 

därmed uppgifters karaktär i läroböcker och lärarhandledningar i matematik. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att i olika matematikläromedel undersöka förekomsten av uppgifter 

där elever uppmanas att samarbeta och kommunicera med andra. Vidare är syftet att granska 

vilken karaktär dessa uppgifter har. 

1.2 Frågeställningar 

För att fördjupa och tydligare beskriva syftet med studien har följande frågeställningar valts 

• Hur många uppgifter som uppmanar till samarbete och kommunikation mellan elever 

innehåller olika läromedel för årskurs tre?  

• I vilka delar av läromedlet återfinns samarbets- och kommunikationsuppgifterna? 

• Vilken typ av kommunikation uppmanas eleverna till genom uppgifternas utformning? 

• Vilka kognitiva nivåer har uppgifterna?   
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2. Forsknings- och litteraturgenomgång 

I följande kapitel presenteras aktuell forskning kring läromedel och dess betydelse och 

användning i skolan. Vidare belyses också kommunikation i matematikundervisningen och 

betydelsen av matematikuppgifters kognitiva nivåer. 

 

2.1 Läromedel 

Idag finns ingen centralt bestämd definition av vad läromedel är. Skolförordningens definition 

från 1971 beskriver läromedel som alla de resurser som kan användas i undervisningssituationer 

(Sandström, 2015). Denna definition innebär att det inte behöver vara en bok som är ett 

läromedel. Läromedel kan också exempelvis vara tv, filmer, tidningar, spel och digitala verktyg 

som appar och spel med mera (Sandström, 2015). Korsell (2007) nämner att läromedel endast är 

vagt beskrivna i grundskolans styrdokument och rapporter och anser att ”..de är nästan så 

generösa i sin tolkning att de inte säger någonting alls” (Korsell, 2007, s.19).  

I denna studie definieras läromedel som elevernas matematikbok som de arbetar i, samt den 

lärarhandledning som följer med elevboken. Jag kommer fortsättningsvis använda termen 

lärobok, som syftar på elevboken, för boken som vänder sig till läraren används lärarhandledning. 

 

2.1.1 Lärobokens tyngd i matematikundervisningen 

Läroboken ges stort förtroende av lärare som litar på att boken ser till att målen kan nås av 

eleverna. Boken vägleder matematikundervisningen och påverkar vilka mål och ämnesområden 

som tas upp i undervisningen (Skolinspektionen, 2009; Johansson, 2006). Lärobokens innehåll 

antas ofta återspegla de nationella läro- och kursplaner som är aktuella (Lepik, Grevholm & 

Viholainen, 2015; Skolinspektionen, 2009). Det har dock visat sig att så inte alltid är fallet 

(Johansson, 2003; Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015). Statens läroboksnämnd inrättades 1938 

och hade som uppgift att granska läromedelsböcker för att säkerställa att innehållet speglade 

gällande undervisningsplan. Ansvaret för läromedel blev under 80-talet lagt på kommunal nivå 

och i början av 90-talet upphörde granskningen helt och staten hade inte längre något direkt 

inflytande (Johansson, 2011). Numer utförs alltså ingen statlig kontroll av läromedel utan det är 
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oftast lärarna själva som väljer vilka böcker som används i undervisningen (Lepik, Grevholm & 

Viholainen, 2015; Brändström, 2003). Calderon (2015) menar att det är viktigt att lärarna skiljer 

på läroboken och kursplan och på så vis gör ett medvetet didaktiskt val av läroböcker för att 

undvika att läroboken styr undervisningen på ett negativt sätt.  

I Skolverkets rapport (2003) lyfts att under de tidigaste åren är undervisningen i skolan konkret 

och omväxlande med varierande arbetssätt och läromedel. Samtidigt är det inte en entydig bild. 

Det är vanligt att de friare arbetssätten i de tidigaste åren snart övergår till ett mer formaliserat 

lärande, vilket sker framförallt i ämnet matematik, och läromedlet får tidigt en central roll i 

undervisningen (Skolverket, 2003). Läroboken i matematik har stor betydelse för hur 

undervisningen planeras och genomförs (Calderon, 2015; Skolinspektionen, 2009; Kajander & 

Lovric, 2009; Johansson, 2006; Haggarty & Pepin, 2002). Den är en del av och används för 

elevernas enskilda arbete, i de exempel som läraren tar upp på tavlan, för diskussioner, för läxor 

och för hur läraren presenterar det som ska läras (Johansson, 2006). Det är tillochmed så att både 

lärare och elever har en uppfattning av att matematik är det som står i läroboken (Skolverket, 

2003). Forskning visar också att lärare i större utsträckning utgår från läroboken än kursplanen i 

matematik när de planerar lektioner (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015; Kajander & Lovric, 

2009; Skolverket 2003). Samtidigt poängterar Johansson (2011) att läroboken inte kan ha sådant 

stort inflytande på undervisningen i matematik om man inte ger den det utrymmet. Hon lyfter 

vår målstyrda läroplan med fokus på resultat samt behovet av att individualisera undervisningen, 

vilket läroboken kan erbjuda med olika svårighetsgrader på uppgifter, som möjliga orsaker till 

lärobokens starka styrning i den svenska matematikundervisning (Johansson, 2011).  

Ett bra läromedel kan höja kvaliteten på undervisningen samtidigt som en för hög grad av 

läroboksanvändning leder till en enformig undervisning som gör att eleverna tar avstånd från 

ämnet (Skolverket, 2003). Elevers möjligheter att lära matematik påverkas av läroboken och dess 

användning i undervisningen (Törnroos, 2005; Haggarty & Pepin 2002). Vikten av att läroboken 

innehåller uppgifter kopplade mot de förmågor som tas upp i läroplanen kan inte nog poängteras.  

 

2.1.2 Läroboksuppgifters kognitiva nivåer, möjligheter och konsekvenser för lärande 

Forskning visar att innehållet i läroboken påverkar vilka möjligheter till lärande som eleverna ges 

(Törnros, 2005; Linor, 2017). Linors studie (2017) visade till exempel att elever som använde olika 
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läroböcker fick olika resultat på prov. Den visar också att om läroboken innehåller uppgifter som 

ställer högre kognitiva krav på eleverna når de också bättre resultat. Linor nämner att läroboken 

kan, som en bland andra orsaker, vara en bidragande faktor till en ojämlik utbildning (Linor, 

2017). Samtidigt visar forskning att samma lärobok kan användas på olika sätt (Lepik, Grevholm 

& Viholainen, 2015) vilket kan generera olika resultat trots att samma lärobok används. Läraren 

har en nyckelroll och hur hen använder sig av läroboken kan ge olika möjligheter till lärande för 

eleverna (Lepik, Grevholm & Viholainen, 2015; Johansson, 2003; Haggarty & Pepin, 2002).  

Den vanligaste typen av uppgifter i läroboken innebär att eleverna genom boken får givna regler 

eller ett exempel på en lösning som de sedan följer eller kopierar för att lösa efterföljande 

uppgifter (Boesen et al., 2014; Bergqvist et al., 2010; Johansson, 2003). Bergqvist et al., (2010) 

kallar dessa uppgifter för proceduruppgifter. Vid proceduruppgifter behöver inte eleverna förstå 

matematik, fokus ligger på att memorera och utföra räkneoperationer utan att egentligen förstå 

varför man gör det och inga andra förmågor än just förmågan att hantera aktuell procedur krävs 

(Bergqvist et al., 2010). Schoenfeld (refererad till i Sidenvall, 2015) menar att det är genom 

klassrumserfarenheter som elevers uppfattning om matematik skapas. Får elever oftast möta 

procedurinriktade uppgifter får de uppfattningen om att uppgifter ska gå snabbt att lösa och ha 

algoritmer, instruktioner för hur uppgiften ska lösas, kopplade till sig. När dessa elever får möta 

uppgifter som inte har någon i förväg känd algoritm kopplad till sig och som dessutom tar längre 

tid att lösa kan det leda till att matematikuppgiften känns meningslös (Sidenvall, 2015). Johansson 

(2006) lyfter också aspekten kring att ett alltför monotont arbete med uppgifter i läroboken kan 

dämpa elevernas lust att lära (Johansson, 2006). Dock är procedurhantering ändå viktigt att träna 

på för att göra arbetet med matematik effektivt, men det är viktigt att man förstår varför man 

utför beräkningar (Sidenvall, 2015).  

Bergkvists et al, (2010) granskning av matematikundervisningen har visat att när eleverna i 

svenska skolor arbetar i läroböcker förekommer procedurhantering i 90% av situationerna. 

Situationer som tränar andra förmågor, exempelvis kommunikation och resonemang, får väldigt 

liten plats, endast 9-14%. Om man istället använder uppgifter från andra källor än läroboken ökar 

användandet av de övriga förmågorna till 40-47% (Bergqvist et al., 2010). Uppgifters olika 

möjligheter till lärande lyfts också av Stein et al., (2000). Uppgifter som kräver att elever utför 

memorerade beräkningar och rutinuppgifter ger möjlighet till ett sorts tänkande hos eleverna. De 

uppgifter som innebär att eleverna behöver göra meningsfulla kopplingar till matematiska idéer 
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ger möjlighet till ett annat sorts tänkande hos eleverna. Uppgifters olika kognitiva krav leder alltså 

till olika slags tänkande (Stein et al., 2000) och i slutändan olika lärande. Det poängteras också i 

Linors studie (2017) som fann att elever som arbetat med en lärobok med uppgifter som hade 

högre kognitiva krav än en annan lärobok, presterade bättre resultat på nationella prov. Liljekvist 

(2014) fann också att undervisning där eleverna har tillgång till lösningsmetoderna och inte 

behöver tänka ut dem själva är mindre effektiv.  

Stein och Smith (1998) har delat in uppgifter i fyra olika nivåer efter de kognitiva krav som ställs 

på eleverna. Nivåerna är indelade i två lågnivåer och två högnivåer. De benämner de två 

lågnivåerna memorization och procedures without connections och de två högnivåerna procedures with 

connections och doing mathematics (Stein & Smith, 1998). Enkelt förklarat handlar de första två 

nivåerna om att minnas resultat och procedurer, att veta eller veta hur, medan de två högre 

nivåerna omfattar förståelse, att veta varför (Skott, Jess, Hansen & Lundin, 2010). Kilpatrick et al., 

(refererad till i Olteanu, 2015) menar att kvaliteten på undervisningen beror på om lärare väljer 

uppgifter som är kognitivt krävande och om uppgifterna används på så sätt att eleverna verkligen 

kan arbeta med, och lära av dem. Nyman (2017) menar också att uppgifter som används behöver 

vara utmanande och lämna utrymme för eleven att göra val inom uppgiften för att eleverna ska 

bli engagerade i undervisningen. Stein et al., (2000) menar inte att lärare enbart borde fokusera på 

uppgifter med högre kognitiv nivå men det är viktigt att ha klart för sig vilket mål man har med 

undervisningen för att anpassa uppgifterna därefter. Dock menar de att om för stort fokus riktas 

mot att enbart lösa rutinuppgifter, vilket läroböcker som ovan nämnts till stor del gör, kan det 

leda till en begränsad förståelse för vad matematik är. Det begränsar även förmågan att kunna 

avgöra vilken procedur som ska användas och sedan kunna applicera densamma i andra 

sammanhang (Stein et al., 2000). Uppgifters olika möjligheter lyfts också av Hattie, Fisher och 

Frey (2017) som menar att exempelvis vid samarbetsuppgifter behöver uppgifter vara komplexa 

så att eleverna verkligen behöver arbeta tillsammans. Är uppgiften för enkel blir troligen inte 

samarbetet så givande.  

Johanson (2006) ställer sig frågande till om en viss lärobok verkligen kan erbjuda något för alla 

elevers varierande förmågor och behov. Vidare lyfter hon tanken om det är lämpligt för elever att 

lära sig matematik på egen hand, även om det sker med viss hjälp av läraren, genom att använda 

en lärobok (Johansson, 2006). Då läroböcker är uppbyggda på så sätt att eleverna kan sitta och 

räkna på egen hand ökar också risken för att missförstånd uppstår (Johansson, 2011). Problemet 
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belyses också av Kajander och Lovric (2009) som i sin studie fann att sättet som 

matematikuppgifter presenterades i läroböcker många gånger potentiellt kunde leda till 

missuppfattningar hos eleverna som arbetade med dem.  

2.1.3 Lärarhandledning 

En lärarhandledning kan ge stöd till och vara en resurs för lärare när de planerar och ska 

genomföra matematikundervisningen. Den kan exempelvis stötta läraren i arbetet att anpassa 

arbetsmetoder och innehåll för att kunna möta elevers olika nivåer och förutsättningar i 

undervisningen (Hoelgaard, 2015). Brändström (2003) belyser också lärarhandledningens vikt och 

menar att större fokus borde läggas på den om man vill att undervisningen ska förändras 

(Brändström, 2003). Lärare använder en lärarhandledning på olika sätt. Erfarna lärare använder 

den mest som en resurs att hämta material från som de använder i sin undervisning. En oerfaren 

lärare vill dessutom ha tips och idéer på hur de ska möta elevers svårigheter och stöttning i hur 

hen ska genomföra undervisningen. Att lärarhandledningen ska ge tydliga kopplingar till läro- 

och kursplan är också något som efterfrågas (Ahl, Koljonen & Hoelgaard, 2014). 

Vidare kan lärarhandledningen hjälpa lärarna att förstå läromedelsförfattarnas bakomliggande 

tankar med innehållet i elevernas lärobok. Lärarhandledningar bör vara en stöttning för läraren i 

att se kopplingar mellan teori och praktik, genom att exempelvis motivera varför en viss strategi 

förordas framför en annan i läroboken och även för att motivera hur aktiviteterna i läroboken 

förväntas leda till lärande och hur desamma ska genomföras i undervisningen (Hoelgaard, 2015). 

Lärarhandledningar bör också informera om material som finns utanför läroboken som kan 

inspirera och lära läraren mer så en mer varierad undervisning kan ske och fokuset på läroboken 

kan minska (Brändström, 2003).  

 

2.2 Kommunikation och lärande 

Den sociokulturella traditionen inom lärande har ursprunget i Lev Vygotskijs arbete. Mediering är 

ett grundläggande begrepp inom traditionen och innebär att människor använder sig av redskap 

eller verktyg när man agerar i och förstår omvärlden (Säljö, 2012). Vygoskij menade att språket är 

redskapens redskap. ”Det är genom kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka 

oss, och språkliga begrepp hjälper oss att organisera vår omvärld. Språket är vår partner i det 
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mesta vi gör.” (Säljö, 2012, s.189). Sociala samspel med andra är av stor vikt för lärandet inom 

den sociokulturella traditionen. Nycklar till lärande och utveckling är interaktion och 

kommunikation med andra och kunskap ses inte som något som överförs mellan individer utan 

som något som man deltar i (Säljö, 2012). Dysthe (2003) lyfter i enlighet med Vygoskijs tankar 

vikten av kommunikation då hon skriver ”Språk och kommunikation är inte bara ett medel för 

lärande utan själva grundvillkoret för att lärande och tänkande ska kunna ske” (Dysthe, 2003, 

s.48).  

Vad är då kommunikation? Ett exempel på en bred definiering av kommunikation från Altwood, 

2008 (refererad till i Jensen, 2012) är följande: ”Kommunikation är när en sändare och en 

mottagare delar ett innehåll/information med hjälp av ett visst uttryck genom ett visst medium i 

en miljö, med en viss avsikt eller funktion” (Jensen, 2012, s.12). Den kommunikation i 

klassrummet som är mest förekommande innebär att en talar, till största delen av tiden en lärare 

men även elever, medan många andra lyssnar (Jensen, 2012). Dysthe (2003) beskriver att 

monologismen, vilket innebär att en avsändare uttrycker något som mottagare tar emot och 

förstår, har varit så dominerande i undervisningen att det är den modellen man ofta utgår från när 

man tänker på kommunikation och undervisning. Som motpol finns dialogismen, som menar att 

kommunikation är något som sker mellan de inblandade där mening skapas i dialogen eller 

interaktionen mellan parterna. Kommunikation är grundläggande i lärprocesser och därför är det 

av betydelse vilken av modellerna som kommunikationen grundas i (Dysthe, 2003).  

I vår läroplan kan man läsa följande: ”Språk, lärande och identitetsutveckling är nära förknippade. 

Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva ska varje elev få utveckla sina möjligheter att 

kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga.” (Skolverket, 2016a, s.9). Språk- och 

kunskapsutveckling kan ses som olika sidor av samma mynt. Genom att använda språket genom 

att tala, skriva och uttrycka sig om något ämne utvecklar man kunskap. Genom det kunskapande 

ämnet utvecklas också språket eftersom eleverna lär sig nya begrepp, uttrycka samband och lär sig  

ämnesrelaterade ord (Palmér, 2010). 

Jensen (2012) lyfter fyra olika sätt att kommunicera i relation till lärande i klassrummet. Dessa är: 

1. Kommunikation i dyader eller triader - innebär att kommunikationen sker i små grupper med tre 

deltagare, triad, eller i par, dyad. 2. Kooperativt lärande - innebär kommunikation i mindre grupper 

med samarbete som mål. 3. Kollaborativt lärande - innebär diskussioner i helklass eller andra former 
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av kommunikation där målet inte är gemensamt. 4. Katederundervisning eller föreläsning - innebär att 

det till största del är läraren som pratar och eleverna lyssnar. 

Av dessa sätt att kommunicera lyfts kommunikation i dyader eller triader som det bästa för att 

gynna lärande, med kooperativt lärande som det näst bästa alternativet (Jensen, 2012). Båda dessa 

går att koppla till den sociokulturella traditionen då de innebär interaktion och kommunikation 

med andra för att nå lärande. De övriga alternativen innebär att det är läraren som till största 

delen står för kommunikationen som riktas mot hela klassen och många elever ges inte ens 

chansen att tala själva. Då de känner att deras eget bidrag inte spelar någon större roll blir de 

passiva, vilket gör dem mindre uppmärksamma och lärandet påverkas negativt (Jensen, 2012).  

 

2.2.1 Definition av kommunikation i matematik 

Boesen et al., (2014) beskriver kommunikation kopplat till matematik på följande vis: 

To communicate is to engage in a process in which information is exchanged between 

individuals through a common system of  symbols, signs, or behavior. Therefore, 

communication includes a sender and a receiver, and a medium within which both can 

understand the communicated information. Within mathematics education, the sender usually 

is the teacher, the textbook author, or a student, while the receiver is most often a student or a 

teacher, and the medium is usually auditory (e.g., speaking, listening) or physical (e.g., writing, 

gestures). (Boesen et al., 2014, s.76). 

I kommentarmaterialet i matematik definieras kommunikation i matematik på följande sätt: ”Att 

kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information med andra om matematiska idéer 

och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika uttrycksformer.” (Skolverket, 2017, 

s.9). De fem förmågor eleverna ska utveckla genom undervisningen i matematik är att formulera 

och lösa problem, använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, välja och 

använda effektiva metoder och lösningsstrategier, föra och följa matematiska resonemang samt 

använda matematikens uttrycksformer för att samtala, redogöra och argumentera för beräkningar 

och slutsatser (Skolverket, 2016a). Kommunikationens vikt belyses tydligt i de två sist nämnda 

förmågorna. Både kommentarmaterial och läroplan lyfter vikten av kommunikation i 

matematikundervisningen och kommentarmaterialet lyfter att kursplanen i matematik ger bilden 

av att matematik är ett kommunikativt ämne (Skolverket, 2017). 

 



 

11 

 

2.2.2 Kommunikationens betydelse i matematikundervisningen  

I Lusten att lära-med fokus på matematik (2003) lyfts följande tanke ”Frågan är om vi inte tappat 

många elever i matematikämnet på grund av det enskilda och oftast samtalsfattiga arbetssättet 

som inte i tillräckligt hög grad har tagit hänsyn till elevernas mycket olika behov, pedagogiskt, 

kunskapsmässigt och socialt.” (Skolverket, 2003, s.28). Elever uttrycker själva om samtal i 

matematik att det är bra ”för man fick idéer om hur man kunde räkna ut olika saker när andra 

redovisade sina uppgifter. Ibland lär man sig mer när kompisar förklarar.” (Skolverket, 2003, s.22). 

Lärare anger också att kommunikation är centralt i matematik och en viktig aspekt av 

undervisningen (Bergqvist et al., 2010). Trots att lärare anser att kommunikation är viktigt visar 

forskning att en kommunikativ undervisning i matematik inte är så vanlig (Skolverket, 2003; 

Bergqvist et al., 2010; Johansson, 2006).  

Palmér (2010) lyfter flera anledningar till att muntlig kommunikation i klassrummet är viktigt. Ett 

av skälen är att det är, som tidigare nämnts, bra för elevers språkutveckling. Kunskapsutveckling 

är ett annat skäl till muntlig kommunikation då språket och kommunikation är en mycket viktig 

resurs i lärandet (Palmér, 2010). Elever kommer till skolan med varierande bakgrund och 

erfarenheter. Språk och ordförråd spelar stor roll för elevers möjlighet att lära sig matematik och 

elever som saknar grundkunskaper i matematiska begrepp kan få svårt att förstå och ta till sig 

undervisningen (Grevholm et al., 2014). Språkets betydelse lyfts också i Skolverkets rapport 

(2003) som menar att en undervisning som ger eleverna chansen att visa hur de löst uppgifter och 

förklara hur de tänkt samt delta i matematiska samtal är en undervisning som leder till att 

eleverna utvecklar sitt matematiska språk, tänkande och förståelse (Skolverket, 2003). Lärare vill 

ofta förenkla språket och göra det mer vardagligt i ett försök att förtydliga och konkretisera 

abstrakt matematik (Grevholm et al., 2014). Att förenkla för mycket är dock inte bra, eleverna 

kan missa aspekter kring matematiken om begrepp inte introduceras för dem och de kan i 

längden få svårt att förstå undervisningen. Kjellström och Persson (u.å.) lyfter i enlighet med 

Grevholm att stötta eleverna i språkutvecklingen inte är samma sak som att förenkla utan istället 

behöver läraren utveckla en språkutvecklande miljö (Kjellström & Persson, u.å.). Det är av stor 

betydelse för elevernas matematiska språkutveckling att läraren själv använder matematiska 

termer, när de pratar matematik med eleverna (Grevholm et al., 2014).  

Hatties metastudier som ligger till grund för boken Framgångsrik undervisning i matematik (2017) 

använder begreppet effektstorlek. Det innebär att olika påverkansfaktorer, metoder och strategier 
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i undervisningen har mätts för att visa vilken effekt de har på lärande. En effektstorlek på 0,40 

gör det möjligt för lärande i lämplig takt, vilket innebär ett års utveckling under ett skolår. Att 

använda sig av klassrumsdialog visade sig ha effektstorleken 0,82, alltså dubbelt så stor, vilket 

skulle kunna leda till två års utveckling under ett skolår (Hattie et al., 2017). Detta belyser vikten 

av att låta eleverna kommunicera matematik med varandra istället för att låta dem enskilt räkna i 

sina böcker. Elever upplever matematik som något positivt när de får ha gemensamma samtal i 

matematik som ger dem chansen att se andras lösningar (Skolverket, 2003). Det kan hjälpa läraren 

få syn på elevers tankar och då få reda på vilken riktning nästa steg i undervisningen ska ta. Att 

genom ord formulera sig hjälper eleverna att strukturera och förtydliga deras tankar vilket är bra 

för både mottagaren av kommunikationen samt för informationsgivaren själv (Kosko & 

Miyazaki, 2012). Hattie et al., (2017) lyfter också vikten och nyttan med att kommunicera 

matematik för att stärka det matematiska språket vilket leder till att det matematiska tänkandet 

hos eleverna underlättas. De lyfter vidare att just samarbete kring komplexa uppgifter är ett av de 

bästa sätten att uppnå detta (Hattie et al., 2017). 

Som tidigare nämnts visar forskning att när elever arbetar ensamma i läroböcker finns det risk för 

att det uppstår missförstånd och i längden kanske ett felaktigt lärande (Johansson, 2006; Kajander 

& Lovric, 2012). Wistedt (1996) nämner också att risken för missuppfattningar i lärandet är större 

om elever lämnas ensamma i kunskapsbildandet. Får de istället samverka med andra under tiden 

de lär kan missuppfattningar istället uppklaras. Å andra sidan poängterar hon också att man får 

akta sig för att överskatta kommunikationens roll i lärandet. Med överskatta menar hon att det 

finns en föreställning om att det räcker med att ge elever chansen att prata matematik med 

varandra. Viktigt är dock att läraren stöttar och hjälper eleverna att få till givande matematiska 

diskussioner (Wistedt, 1996).  

Språket och kommunikationen i undervisningen har alltså stor betydelse för lärandet. Forskning 

visar att när elever får diskutera matematik med varandra och förklara och visa lösningar når 

eleverna ett högre resultat (Mercer & Sams, 2006). Å andra sidan visar forskning också att bara 

för att elever diskuterar matematik med varandra är det inte säkert att det leder till bättre resultat 

inom matematik. Kosko & Miyazakis studie (2012) visar att diskussioner mellan elever hade 

positiv effekt på lärande i vissa klassrum och en negativ effekt i andra. De lyfter, i enlighet med 

Wistedt (1996), lärarens roll som stöttande och guidande för eleverna i diskussioner som en 

faktor som påverkar om diskussionerna blir effektiva och leder till högre lärande eller ej.  
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2.2.3 Kommunikativt klassrum  

Lärarens betydelse för effektiv kommunikation och diskussion betonas alltså av flera forskare (se 

t.ex. Mercer & Sams, 2006; Davis Cooke & Buchholz, 2005; Wistedt, 1996). Läraren behöver 

skapa trygga klassrumsmiljöer som främjar kommunikation mellan lärare och elever, visa för 

eleverna genom att själv använda sig av matematiskt språk och se till att det finns varierande och 

många chanser för eleverna att kommunicera matematik.  Vidare behöver hänsyn tas till elevers 

olika bakgrund och erfarenheter för att kunna skapa kopplingar mellan deras tidigare förvärvade 

kunskap och den nya de ska ta till sig och på så vis underlätta kommunikationen (Davis Cooke & 

Buchholz, 2005). Om elevernas bakgrund inte tas tillvara är risken att de inte ser nyttan med 

matematik i vardagslivet utan de upplever matematik endast som uppgifter som ska lösas i en 

lärobok (Ahlberg, 1995). Nyman (2017) menar att läraren har en central roll när det kommer till 

att få eleverna engagerade i undervisningen. Mercer och Sams (2006) fann att då läraren fått 

utbildning i att engagera elever i givande diskussioner höjdes elevernas resultat i matematik.  

Lärobokens enorma påverkan på undervisningen har beskrivits ovan. När läroböcker används 

tränas procedurhantering i stor utsträckning och andra förmågor, som kommunikation, i mycket 

liten utsträckning (Bergqvist et al., 2010). Som tidigare nämnts ger inte alla matematikuppgifter 

samma möjlighet till lärande. Det är av stor vikt att använda uppgifter som tränar eleverna mot de 

mål man har med undervisningen (Stein et al., 2000). Vill man att eleverna ska diskutera, 

samarbeta och redogöra för sina lösningar kan man inte förvänta sig att de kan göra det utifrån 

uppgifter med låga kognitiva krav där det handlar om att minnas resultat eller utföra en redan i 

förväg tydlig och bestämd procedur (Stein et al., 2000). Uppgifterna behöver vara komplexa för 

att samarbete och kommunikation ska bli givande (Hattie et al., 2017).  

Johansson (2006) konstaterar också genom sin forskning att elever till största delen arbetar med 

uppgifter enskilt i sina böcker under matematiklektionerna och ställer sig frågande till hur en 

sådan undervisning kan leda till och skapa givande diskussioner i matematik (Johansson, 2006). 

Som lärare behöver man reflektera kring vad det är man vill nå med sin undervisning och anpassa 

den därefter. Att välja ett läromedel med många kommunikativa inslag kan vara ett steg i 

riktningen mot en mer kommunikativ matematikundervisning.   
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3. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan presenteras de teoretiska ramverk som sätts i arbete i denna studie. Inledningsvis beskrivs 

det ramverk som förtydligar att jag enbart tittar på uppgifter ur läroboksförfattarens perspektiv. 

Vidare presenteras ramverket för de olika kommunikationsmöjligheterna uppgifterna kan ge samt 

det ramverk jag använder mig av för att kategorisera in uppgifterna efter deras kognitiva nivå.  

 

3.1 Matematikuppgifters stadier 

Att läroboken och dess uppgifter har en stor inverkan på hur matematikundervisningen sker har 

ovan diskuterats. Dock menar Henningsen och Stein (1997) att man sällan säkert kan avgöra 

vilket lärande uppgifter har möjlighet att leda till enbart genom att titta på hur uppgiften är 

presenterad. De beskriver hur matematikuppgifter passerar genom tre olika stadier och vad som 

påverkar uppgifterna under/mellan dessa stadier genom följande ramverk: (se fig. 1).  

 

Figur 1. Matematikuppgifters tre faser som påverkar elevernas lärande (Henningsen & Stein, 1997 s.528). 
 

Det första stadiet berör uppgiften så som den presenteras i läroboken/lärarhandledningen, 

uppgiften ur författarens perspektiv. I det andra stadiet handlar det om hur uppgiften bearbetas 

och presenteras av läraren i klassrummet och det tredje stadiet innefattar uppgiften så som den 

tolkas och genomförs av eleven (Henningsen & Stein, 1997). Denna studie fokuserar endast på 

hur uppgiften är presenterad i läroböcker och lärarhandledningar då det inte finns utrymme för 
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att undersöka de andra stadierna, men det är ändå bra att ha i åtanke att en uppgift inte alltid ger 

det lärande som författaren tänkt från början då olika faktorer kan påverka vilket sorts lärande 

som i slutändan sker.  

 

3.2 Typer av kommunikation 

Den övergripande teorin som denna studie utgår från är den sociokulturella teorin med Vygostkij 

teorier om lärande. Inom den sociokulturella teorin ses kunskap som något man deltar i genom 

interaktion och kommunikation med andra. Det är genom kommunikation med andra som vi kan 

uttrycka oss och det är genom sociala samspel vi utvecklas och lär oss. Interaktion och 

kommunikation är nycklarna till lärande enligt denna teori (Säljö, 2012). För att kunna urskilja 

olika möjligheter till kommunikation i lärandesituationer presenteras nedan Jensens (2012) fyra 

indelningar av kommunikation i relation till lärande. Dessa är: 

1. Kommunikation i dyader eller triader. Innebär att kommunikationen sker i par, dyad, eller i 

smågrupper med tre deltagare, triad. Fördelar med arbete i dyader eller triader är att det inte 

behöver läggas stor tid på att etablera relationer då det går snabbt till skillnad från i större 

grupper där relationer tar lång tid att etablera. Det är lättare att vara uppmärksam och anpassa sig 

till färre individer när det exempelvis gäller att kommunicera och ta till sig den andres åsikter och 

på så vis ökar möjligheterna att lära. Man känner sig också ofta tryggare i små grupper än i större 

vilket gör att informationen blir lättare att ta till sig. Kommunikation i dyader eller triader anses 

vara det mest effektiva sättet att lära sig (Jensen, 2012).  

2. Kooperativt lärande. Denna variant innebär att elever kommunicerar i mindre grupper som har 

samarbete som mål. Det ligger i människans natur att samarbeta och det är något vi är duktiga på. 

Det som är gynnsamt för lärande genom samarbete i grupp är bland annat att vissa lösningar 

skulle man inte kunna finna på egen hand, man är mer aktiv än om man exempelvis lyssnar på en 

föreläsning och det är ofta väldigt stimulerande att kunna bidra och tillsammans uppnå ett mål. 

Kooperativt lärande är det näst bästa arbetssättet för lärande (Jensen, 2012).  

3. Lärarledda diskussioner i helklass eller andra former av kommunikation där målet inte är gemensamt.  

Kallas också kollaborativt lärande vilket betyder att man samverkar, vilket innebär att man får 

hjälp eller bidrag till arbetet från andra men de har inte ett gemensamt mål. Individen blir 
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bedömd och belönad och inte gruppen. Kollaboration kan kräva hög grad av kommunikation och 

kan under goda förhållanden leda till långvarigt och komplext lärande, men den vanligast 

kopplingen till kollaborativt är att lärande sker på egen hand eller i helklass där läraren föreläser. 

Generellt leder det inte till lika bra lärande som ovanstående alternativ (Jensen, 2012).  

4. Katederundervisning eller föreläsning. Generellt innebär detta alternativ att läraren är den som pratar 

och eleverna blir mer passiva lyssnare än genom de andra alternativen. När eleverna inte 

förväntas bidra till diskussionen blir de också mer passiva vilket leder till att uppmärksamheten 

blir lägre. När uppmärksamheten blir lägre bidrar det också till att lärandet blir mindre. En fördel 

är att arbetssättet är tidsbesparande men på sikt kanske det inte gynnar lärandet och når inte 

samma nivå som de två första alternativen (Jensen, 2012).  

 

3.3 Kognitiva nivåer 

Som tidigare nämnts har matematikuppgifter olika sorters kognitiva krav, alltså vilken typ och 

nivå av tänkande som krävs av eleverna för att de ska lyckas att lösa uppgifterna (Stein et al., 

2000). Forskning visar också att när elever möter uppgifter med större kognitiva krav förbättras 

deras resultat (Linor, 2017; Hattie, 2017). Smith & Stein (1998) delar in matematikuppgifters 

kognitiva nivåer i två typer av lågnivå-krav och två typer av högnivå-krav. Låg nivå a, innebär att 

komma ihåg resultat, memorization. Låg nivå b, innebär att kunna genomföra procedurer utan att 

förbinda dem med resonemang eller med ingående begrepp, procedures without connections. Hög nivå 

a, innebär att kunna ge eventuella procedurer mening och förbinda dem med relaterade begrepp, 

procedures with connections. Hög nivå b, är att ägna sig åt egentligt matematiskt tänkande, doing 

mathematics (Skott et al., 2010). De två första nivåerna handlar mest om att minnas resultat och 

procedurer. De är relaterade till att veta och veta hur. De två sista nivåerna omfattar olika former 

av förståelse och är mer relaterade till att veta varför (Skott et al., 2010). Uppgifter som kräver att 

elever utför en memorerad procedur, låg nivå, leder till ett sorts tänkande hos eleverna och 

uppgifter som har en högre kognitiv nivå leder till ett annat sorts tänkande (Smith & Stein, 1998). 

Stein, Smith, Henningsen och Silvers (2000) fyra nivåer presenteras i bilaga 1.   
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4. Metod 

Nedan beskrivs mitt val av metod för att kunna uppnå studiens syfte. Vidare presenteras urvalet 

av läroböcker, genomförandet av analysen och reflektioner kring reliabilitet, validitet och 

forskningsetik.  

 

4.1 Val av metod 

Utifrån syfte och frågeställningar hamnar studiens fokus på flera områden. Dels på hur ofta 

något, det vill säga uppgifter som uppmanar elever till samarbete och kommunikation, 

förekommer i läroböcker. Det blir den kvantitativa delen i min studie (Bryman, 2011). Vidare 

faller fokus också på vilken sorts kommunikation som kan uppnås genom uppgifterna samt 

vilken kognitiv nivå dessa uppgifter har, vilket blir en kvalitativ del i min studie då uppgifterna 

analyseras mer på djupet (Bryman, 2011). Då jag undersöker flera läromedel och sedan kan 

jämföra dem med varandra ger det mig också möjligheten att utföra en komparativ studie 

(Johansson & Svedner, 2010). Kopplat till mina forskningsfrågor hör den kvantitativa delen till 

fråga ett och två, och den kvalitativa till frågorna tre och fyra. 

En innehållsanalys syftar ofta till att systematiskt kvantifiera innehållet utifrån kategorier som är i 

förväg bestämda (Bryman, 2011). Innehållsanalys som metod är det självklara valet för att på 

bästa sätt undersöka och svara på mina forskningsfrågor. Eftersom jag ska ta reda på antalet 

samarbets- och kommunikationsuppgifter i läromedel faller exempelvis både intervju och 

observation som metod bort då de metoderna inte ger mig samma möjlighet att granska 

uppgifterna så som de presenteras i läromedlen. Genom att jag har tillgång till läromedlet med 

dess uppgifter elimineras risken för att uppgifter kan missas som de exempelvis skulle kunna göra 

vid en observation eller i en intervju med en lärare. En fördel med innehållsanalys är att metoden 

ger möjlighet att på ett systematiskt och replikerbart sätt kunna analysera innehållet i ett 

dokument eller en text (Bryman, 2011). En annan fördel med metoden är att den anses göra det 

lätt att beskriva och konkretisera hur man gjort vilket leder till att det är enkelt att replikera 

studien (Bryman, 2011). Vid en innehållsanalys kan det som studeras heller inte påverkas av 

forskarens närvaro (Bryman, 2011) vilket kan vara problematiskt vid exempelvis observationer 

(Johansson & Svedner, 2010).  
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4.2 Urval 

Ursprungsidén var att analysera läromedel för årskurs ett. Men då rapporter (se t. ex. Skolverket, 

2003) visar att enskilt arbete i läroboken blir vanligare ju högre upp i årskurserna man kommer 

ändrades fokus till att analysera läromedel för årskurs tre. Valet av vilka läromedelsböcker som 

analyseras i studien grundades på olika anledningar. En aspekt var att jag fann läromedel som i 

beskrivningen av detsamma angav att de lagt vikt vid kommunikation i matematiken och därför 

blev jag intresserad av att analysera dem. En annan aspekt är att jag också ville ha med både äldre 

och nyare läromedel i undersökningen. Några av läromedlen har extraböcker, läxböcker eller 

extra material digitalt kopplat till sig. Denna studie begränsar sig till att undersöka elevernas 

böcker och lärarhandledningarna för årskurs tre, vilket innefattar en lärobok och lärarhandledning 

per termin.  

 

4.2.1 Valda läroböcker och lärarhandledningar 

Följande läroböcker med tillhörande lärarhandledningar för årskurs tre har valts till studien. 

• Matte Direkt Safari, 2011. Författare Falck, P., Elofsdotter Meijer, S. & Picetti, M. Utges 

av Sanoma. 

• Koll på matematik, 2017. Författare Almström, H. & Tengvall, P. Utges av Sanoma. 

• Nya Mästerkatten, 2013. Författare Öreberg, C. Utges av Gleerups. 

• Eldorado, 2016. Författare Olsson, I. & Forsbäck, M. Utges av Natur & Kultur. 

 

4.3 Lärarhandledningar 

Att lärarhandledningen kan hjälpa lärarna att förstå läromedelsförfattarnas bakomliggande tankar 

med innehållet i elevernas lärobok lyfts av Hoelgaard (2015) och det är just på detta sätt 

lärarhandledningarna kommer användas i denna studie. Jag kommer analysera dem parallellt med 

läroboken för att få en större förståelse för hur det är tänkt att uppgifterna i läroboken ska 

genomföras. Men jag undersöker även om lärarhandledningarna innehåller ytterligare uppgifter, 

utöver dem i läroboken, som främjar kommunikation mellan eleverna i klassrummet.   
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4.4 Genomförande och analysscheman 

Nedan beskrivs hur jag gått till väga under min analys. Vidare beskrivs de kategorier och scheman 

jag använt mig av för att analysera de olika uppgifterna. 

 

4.4.1 Förekomst av uppgifter 

För att svara på min första fråga, hur många uppgifter som uppmanar till samarbete och 

kommunikation mellan elever läromedlen innehåller, behövde jag bestämma vad som 

kategoriserar uppgiften i läroboken som en sådan uppgift. Vilka kriterier har jag för att uppgiften 

skall räknas med? Jag behövde också besluta mig för hur jag skulle avgränsa uppgifterna, alltså 

vad som räknas som en uppgift. För att en uppgift ska räknas som en samarbets- och 

kommunikationsuppgift skall det vara utmärkt i läroboken eller i lärarhandledningen. Det kan 

vara genom instruktioner i textform eller genom symboler, som exempelvis en pratbubbla, som 

visar att denna uppgift skall göras tillsammans med andra. Exempel ges nedan då de olika 

kommunikationskategorierna beskrivs närmare. Jag har räknat alla uppgifter som innebär 

samarbete som en kommunikationsuppgift.  

Innan analysen utfördes tittade jag igenom böckerna och insåg att det kunde bli svårt att avgöra 

vad som räknas som en uppgift. På grund av att vissa av läroböckerna har uppgifterna numrerade 

medan andra inte har det alls och istället har upplägget av en mer öppen struktur blev det ibland 

svårtolkat att avgränsa vad som räknas som en uppgift. Ursprungsidén var att jämföra antalet 

samarbets- och kommunikationsuppgifter med läromedlets totala antal uppgifter. Fokus ändrades 

till att jämföra var i läromedlet uppgifterna återfanns, dels på grund av de olika uppläggen i 

böckerna, dels för att jag ansåg att det annars hade gett en orättvis bild av läromedlets innehåll. 

Enkla rutinuppgifter går oftast snabbt att lösa medan kommunikationsuppgifterna oftare kräver 

längre tid. 

Jag valde att räkna uppgiften som ny då det blev en ny instruktion som inte hör ihop med tidigare 

instruktion. Därför räknas exempelvis en uppgift med a, b, c alternativ som är lika varandra och 

hör till första instruktionen som en enda uppgift. Nedan i fig. 2, visas exempel på två olika 

uppgifter som var och en räknas som en uppgift trots att de innehåller flera deluppgifter.  
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Fig. 2. Exempel på uppgifter som vardera räknas som en uppgift, hämtade ur Nya Mästerkatten 3A, (Öreberg, 2013 
s.105 och s.55). Bilderna visas med tillstånd från Gleerups. 

 
Jag har valt att först se hur många uppgifter det finns genom att enbart analysera läroboken, alltså 

elevernas bok. Efter att jag gjort det analyserade jag boken igen parallellt med lärarhandledningen. 

Detta dels för att se om jag fann ytterligare uppgifter i läroboken som avsågs utföras gemensamt 

som inte framgick endast genom att analysera läroboken, dels för att se om lärarhandledningen 

bidrog med ytterligare samarbets- och kommunikationsuppgifter som inte fanns i läroboken. 

Sidnumren som uppgifterna fanns på, samt antalet uppgifter antecknades för att jag skulle kunna 

gå tillbaka till dem senare för att analysera uppgifterna djupare utefter nedan beskrivna kategorier. 

Jag har inte räknat med gemensamma genomgångar eller om det exempelvis står ”samtala med 

eleverna om…innan de arbetar med sidan..” eller ”samtala med eleverna om bilden..” eller 

liknande formuleringar. Det står ofta i alla de lärarhandledningar som analyserats att man ska 

diskutera eller prata tillsammans men i studien ska just matematikuppgifter granskas. Därför är 

kravet att det finns en uppgift som ska genomföras av eleverna. För att tydliggöra är ett exempel 

att det kan vara en gemensam genomgång men utan en given uppgift att lösa tillsammans. 

Läraren kan rekommenderas ta upp egna exempel men det blir då omöjligt att granska dessa då 

jag endast utgår från hur uppgifterna presenteras i läromedlen.  

 

4.4.2 Former för kommunikation 

Analysens nästa steg riktades mot att granska varje uppgift enskilt för att kunna avgöra vilken 

sorts kommunikationsform den leder till. För att avgöra vilken sorts kommunikation som 

uppgifterna leder till skapades nedan beskrivna kategorier utifrån Jensens (2012) uppdelning av 

kommunikation. För att kunna innefatta alla upplägg av hur kommunikationen skulle kunna 

genomföras i undervisningen skapades ytterligare en kategori för att kunna innefatta de uppgifter 

som exempelvis först skulle lösas i par, alternativt i grupp, för att sedan avslutas med en 
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helklassdiskussion. De uppgifter som utförs i par eller grupp men som lärarhandledningen eller 

läroboken inte uttryckligen säger skall avslutas med helklassdiskussion placerades in under 

kategori ett respektive kategori två. Nedan beskrivs kategorierna samt exempel på hur det kan 

formuleras i läroböckerna. 

Kategori 1 (Par): Uppgiften utförs i par. Exempelvis ”Arbeta två och två.” eller symbol med två 

personer. 

Kategori 2 (Grupp): Uppgiften utförs i mindre grupp (3-5 elever). Exempelvis ”Arbeta i grupp.” 

Kategori 3 (Klass): Uppgiften utförs i helklass. Exempelvis ”Spela spelet tillsammans i klassen” 

eller ”Lös uppgiften gemensamt i klassen.” 

Kategori 4 (Blandad): Uppgiften utförs först i par eller grupp för att sedan avslutas/diskuteras i 

helklass. Exempelvis ”Uppgiften utförs i mindre grupper för att avslutas med gemensam 

diskussion.” Även uppgifter med EPA metoden, vilket innebär att arbetet sker i ordningen 

ensamt-par-alla, hamnar här. Exempelvis i Koll på matematik (2017) användes en rosa pratbubbla 

som indikerade att EPA metoden skulle användas. 

För att uppgifterna skulle kunna placeras i respektive kategori angavs det direkt i läroboken hur 

många som skulle delta, alternativt förtydligades det genom beskrivning av uppgiftens arbetsgång 

i lärarhandledningen. Vid de tillfällen då det var en mer öppen instruktion, exempelvis att det 

rekommenderades att arbeta i par eller i mindre grupper, alltså att läraren väljer där och då i 

klassrummet, har jag valt att fördela uppgifterna jämt mellan dessa kategorier för att göra 

analysgången så tydlig och resultatet så rättvist som möjligt. Resultatet presenteras i ett 

cirkeldiagram samt i en korstabell där också uppgifternas kognitiva nivåer noterades. 

4.4.3 Uppgifters kognitiva nivåer 

Parallellt med analysen av vilken kommunikation uppgiften leder till analyserade jag också 

uppgiftens kognitiva nivå. För att kunna placera in matematikuppgifterna efter de kognitiva krav 

de ställer på eleverna behövdes ett analysschema med tydliga kategorier för att ingen tvekan skulle 

uppstå kring vilken kategori uppgiften bör placeras i. Att skapa helt uteslutande kategorier var en 

utmaning och är också något som påpekas av Bryman (2011) som problematiskt vid skapandet av 

ett analysschema då det oftast förekommer en viss mån av tolkning av forskaren. Med 

utgångspunkt i Steins och Smiths (1998) översikt av kognitiva nivåer som presenterades i 
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teoriavsnittet (samt bilaga 1) har nedan beskrivna kategorier med förtydligande kriterier skapats 

för min analys. Efter jag börjat provanalysera ett läromedel insåg jag att det fanns uppgifter jag 

inte kunde placera in under någon av de kognitiva nivåerna och därför skapades också en 

empiridriven kategori, K5 Övrigt. Vid de tillfällen uppgiften inte uppfyller alla kriterier för 

respektive nivå placeras uppgiften in under den nivå vars kriterier i störst omfattning är uppfyllda. 

Om uppgiften exempelvis uppfyllde två kriterier i en kategori och endast en i en annan kategori, 

placerades uppgiften i den kategori där två kriterier uppfylldes. Varje kategori tydliggörs nedan 

med exempel på en uppgift som faller under respektive kategori:  

Kategori 1: Låg nivå, memorering (K 1) 

-Ingen procedur (alltså räkneoperation) kan/ska användas, endast svar ska anges och ingen 

förklaring behöver ges. 

-Är inte tvetydig-handlar om exakt återgivning av tidigare inlärt stoff.  

-Kräver endast memorerade kunskaper för att lösas och ingen koppling till varför. 

 
Fig. 3. Uppgiften, K 1, är hämtad från Koll på matematik 
3A (Almström & Tengvall, 2016, s.84) Bilden visas med 
tillstånd från Sanoma. 

 
Förtydligande: Uppgiften innebär att ingen procedur används, inget skall räknas ut. Eleverna 

behöver endast komma ihåg hur olika klockslag visas digitalt. Den kräver heller inte att eleverna 

förklarar någonting.  

Kategori 2: Låg nivå, procedurer utan förbindelser (K 2) 

-En procedur ska användas i uppgiften och det är tydligt vilken det är och vad som ska göras. 

(Proceduren anges eller är uppenbar genom tidigare exempel). 
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-Uppgiftens fokus är att eleverna ska producera rätt svar, inte att utveckla matematisk förståelse.  

-Kräver inte att eleven förklarar något, men kan kräva att eleverna beskriver proceduren. 

-Eleverna behöver inte förstå något bakomliggande samband bakom proceduren.  

 
Fig. 4. Uppgift, K 2, hämtad från Nya Mästerkatten 
3A (Öreberg, 2011, s.31). Uppgiften visas med 
tillstånd av Sanoma utbildning. 

 

Förtydligande: Uppgiften är tydlig och proceduren fokuserar på att producera rätt svar snarare än 

att uppnå matematisk förståelse eftersom ingen förklaring efterfrågas av eleverna. Det är tydligt 

vilken procedur som ska användas då uppgiften föregås av liknande exempel i läroboken.  

 

Kategori 3: Hög nivå, procedurer med förbindelser (K 3) 

-Eleverna ska använda en procedur för att utveckla matematisk förståelse snarare än att endast 

producera rätt svar. 

-Möjliga sätt att finna en lösning framgår eller föreslås men i så vid mening att eleverna inte kan 

följa dessa blint utan behöver reflektera kring det begreppsliga innehållet. 

-Olika representationsformer förekommer som exempelvis diagram, symboler och konkret 

material som kan stödja den begreppsliga förståelsen. 
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Fig. 5. Uppgift, K 3, hämtad från Nya Mästerkatten 3A s.29 
(Öreberg, 2011) Bilden visas med tillstånd från Gleerups. 
 

Förtydligande: Uppgiften har inte fokus på att bara producera rätt svar utan även för att utveckla 

matematisk förståelse (exempelvis finns det flera rätta svar, hur man fyller i en tabell och hur man 

kan använda en tabell som strategi vid problemlösning). Ger förslag på möjlig strategi att använda 

men eleverna behöver ändå reflektera över uppgiften. Innehåller tabell som representationsform.  

Kategori 4: Hög nivå, använda matematik (K 4) 

-Ingen procedur eller förslag på väg att gå för att lösa uppgiften anges i instruktioner eller 

framgår av tidigare exempel. 

-Uppgiften kräver att eleverna utforskar och förstår matematiska begrepp, relationer och 

processer. De ska själva ta fram relevanta erfarenheter och kunskaper i matematik och använda 

dem på lämpligt sätt. 

-Eleverna behöver granska uppgiften aktivt för att se om möjliga lösningar eller strategier är 

användbara.  

-Ställer höga kognitiva krav, exempelvis genom att flera steg krävs för att lösa uppgiften, och 

kräver komplext icke-algoritmiskt tänkande (det är inte en välkänd procedur som ska användas) 

och att eleverna reflekterar över sitt eget tänkande. 

 
Fig. 6. Uppgift, K 4, hämtad från Koll på Matematik Lärarguide 3A (Almström 
& Tengwall, 2016, s.64) Visas med tillstånd från Sanoma utbildning. 
 

Förtydligande: Inga förslag ges på procedur för hur eleverna ska lösa uppgiften. De måste själva 

granska och reflektera kring begrepp och över uppgiften för att komma fram till möjlig 
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strategi/lösning. Eleverna behöver tänka i flera steg för att lösa uppgiften och de har inte tillgång 

till någon algoritm. 

Kategori 5: Övrigt (K 5) 

Här hamnade de uppgifter som jag inte kunde bedöma den kognitiva nivån på. Det kan 

exempelvis handla om att eleverna ska göra egna uppgifter som en kamrat ska lösa. Då jag endast 

analyserade uppgifterna som de presenteras i läromedlen och inte hur de används och genomförs 

i klassrummet har jag inte möjlighet att avgöra den kognitiva nivån på dessa uppgifter och de 

hamnar därför i denna kategori. Undantaget är när det i instruktionen framgår vad det 

matematiska innehållet i uppgiften blir när eleven gör en egen uppgift åt en kamrat. Då kan den 

uppgiften placeras in under någon av de tidigare kategorierna. Se jämförelse nedan i figur 7 och 8:  

 
Fig. 7. Hämtad från Nya Mästerkatten 3A (Öreberg, 2011, 

s.19). Visas med tillstånd från Gleerups. 
 

 
Fig. 8. Hämtad från Matte Direkt Safari 3A (Falck, Picetti & 
Elofsdotter Meijer,2011, s.99). Visas med tillstånd från Sanoma. 

 

Bilden i figur 7 visar ett exempel på en öppen uppgift och den kognitiva nivån som uppgiften 

hamnar på går därför inte att avgöra. Uppgiften i figur 8 har en instruktion som talar om att 

uppgiften ska handla om sexans multiplikationstabell och därför kan den kognitiva nivån mätas 

och uppgiften placeras in under någon av de fyra första kategorierna. 
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4.5 Reliabilitet och validitet  

Med validitet menas om studien verkligen mäter det som den är avsedd att mäta. För att en studie 

verkligen ska mäta det som är avsett att mätas behöver frågeställningarna vara precisa (Bryman, 

2011). För att stärka validiteten har jag formulerat mina forskningsfrågor tydligt för att minimera 

utrymme för misstolkningar. Vidare behöver studiens metod och analysverktyg ha en tydlig 

koppling till forskningsfrågorna. För att stärka och säkerställa studiens validitet har jag varit 

noggrann med att skapa ett analysschema som har en tydlig koppling till mina forskningsfrågor 

och är väl förankrade i teori. Jag har också varit noggrann med att mina analysscheman täcker de 

områden som mina forskningsfrågor berör vilket är ett mått på en studies innehållsvaliditet 

(Johansson & Svedner, 2010).  

Reliabilitet, som kan kallas för tillförlitlighet, handlar om huruvida en undersöknings resultat blir 

detsamma om den skulle genomföras igen. Fördelen med innehållsanalys är att den anses göra det 

lätt att konkretisera och beskriva hur man gjort vilket då leder till att det blir enkelt att replikera 

studien (Bryman, 2011). Dock är den möjligheten direkt beroende av om man lyckats göra tydliga 

kategorier i analysschemat för att misstolkningar inte ska kunna ske (Johansson & Svedner, 2010). 

Detta lyfter också Bryman (2011) och nämner det som en av fallgroparna vid utformandet av ett 

analysschema och påpekar också att ett visst mått av tolkning förekommer från kodarens sida. 

Något som kan påverka min studies reliabilitet är alltså att det finns utrymme för tolkning. I ett 

försök att undvika att så sker har jag tagit hjälp av studiekamrater vid svårplacerade uppgifter för 

att se om vi placerar lika/olika och utifrån det få en diskussion som leder till att uppgiften 

placeras under rätt kategori. Jag har också försökt skapa ett tydligt analysschema med 

exempeluppgifter för att förtydliga och på så vis minska risken för att allt för mycket tolkning ska 

kunna ske. 

Vidare har jag låtit genomföra en pilotstudie på en lärobok som inte ingår i min studie för att 

testa hur mina analysscheman fungerade. Efter att det gjorts viss justering, exempelvis förtydliga 

kategorierna ytterligare, började jag analysen av läroböckerna som valts till studien. Då alla böcker 

analyserats valde jag att analysera alla en gång till för att säkerställa att alla uppgifter bedömdes 

lika. Allt eftersom jag analyserade läromedlen kände jag mig säkrare på att avgöra uppgifternas 

tillhörighet i de olika kategorierna, därav ville jag säkerställa att jag bedömt uppgifterna lika i alla 

analyserade läromedlen. Uppgifter som eleverna skapade åt varandra passade inte in i det 

teoretiskt förankrade analysschemat, utan en empiridriven kategori, K5 Övrigt, skapades för att 
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kunna placera uppgifterna. Detta stärkte reliabiliteten genom att jag då inte behövde chansa 

angående den skapade uppgiftens kognitiva nivå för att placera in den under övriga kategorier. 

 

4.6 Etiska aspekter 

Forskningsrådet har tagit fram fyra viktiga etiska principer att ta hänsyn till i forskningen, dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002). Alla berör etiska aspekter att ta hänsyn till när individer är inblandade i 

forskningen. Min studie som är en innehållsanalys av läromedelsböcker och lärarhandledningar i 

matematik innebär att individer inte är inblandade. Dock behöver jag tänka på att visa respekt 

mot läromedelsförfattarna genom att referera korrekt till källor. Jag behöver också tänka på att ha 

tillstånd för att visa bilder och exempel ur böckerna jag använder i min studie.   
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5. Resultat och analys 

Nedan presenteras resultatet av innehållsanalysen. Inledningsvis presenteras ett gemensamt 

diagram över antal uppgifter i alla läromedlen samt var de återfinns i läromedlet, det vill säga om 

de finns i läroboken eller lärarhandledningen. Vidare presenteras resultatet för läromedlen 

angående vilken kommunikationsform uppgifterna leder till samt vilken kognitiv nivå de har. 

Avrundning till närmaste heltal har gjorts där resultaten innehåller procentuell redovisning.  

5.1 Uppgifternas antal och fördelning 

Alla läromedlen består av lärobok 3A och 3B samt lärarhandledning för respektive lärobok. 

Resultatet för 3A och 3B har lagts ihop. Diagrammet i fig. 9 visar alltså läromedlets sammanlagda 

resultat för hela årskurs tre. Tre av läromedlen hade liknande upplägg i båda 3A och 3B och 

därför innebar det inte någon nämnvärd skillnad på antal eller placering av uppgifterna, därav 

gjordes sammanslagningen. Det skiljde dock något i Eldorado då 3B-boken till skillnad från 

övriga läromedel innehöll ett långt repetitionskapitel. Kapitlet hade upplägget att många hela 

sidor skulle utföras gemensamt. Därför återfanns något fler av uppgifterna i läroböckerna i 

Eldorado jämfört med övriga läromedel.  

 
Figur 9. Uppgifternas antal och fördelning i de olika läromedlen 

 
Diagrammet i figur 9 visar uppgifternas antal och var i läromedlen de återfanns. Det innebär att 

de fanns antingen i läroboken, blå, eller att de fanns i läroboken men att det först i 
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lärarhandledningen framgick att uppgifterna skulle göras tillsammans, röd. Det framkom alltså 

inte att det var en samarbetsuppgift genom att endast analysera läroboken utan 

lärarhandledningen som stöd. Slutligen kan uppgifterna återfunnits endast i lärarhandledningen, 

grön. Diagrammet visar att antalet uppgifter förekommande i de olika läromedlen är varierande. 

Flest uppgifter innehöll Eldorado som totalt hade 239 uppgifter. Hade inte 3B-boken innehållit det 

långa repetitionskapitlet och istället haft samma upplägg som tidigare kapitel hade uppgifternas 

antal minskats med ca 25-30 uppgifter. Eldorado hade, om så varit fallet, fortfarande varit det 

läromedel som innehöll flest samarbets- och kommunikationsuppgifter. Näst flest uppgifter fanns 

i Nya Mästerkatten som innehöll 185 uppgifter. Koll på matematik innehöll 133 uppgifter och minst 

antal uppgifter innehöll Matte Direkt Safari som hade 102 uppgifter, inte ens hälften så många som 

Eldorado.  

Genom diagrammet kan man utläsa att genomgående för alla läromedel är att mindre än hälften 

av de framanalyserade samarbets- och kommunikationsuppgifterna återfanns i, och tydligt angavs 

som detsamma, i elevernas läroböcker. Eldorado hade den jämnaste fördelningen där 49% av 

uppgifterna återfanns i läroboken och 51% av uppgifterna tillkom genom att använda 

lärarhandledningarna. Mer än hälften av uppgifterna hittades alltså genom att använda 

lärarhandledningarna. Störst skillnad var det i Matte Direkt Safari där endast 15% av uppgifterna 

angavs i och återfanns i läroböckerna. Genom att använda lärarhandledningarna tillkom alltså 

85% av uppgifterna, två i läroboken (som förtydligades som samarbetsuppgifter genom 

lärarhandledningen) och 85 uppgifter som endast fanns i lärarhandledningen. I Nya Mästerkatten 

och Koll på matematik var inte skillnaden lika stor men samma mönster återfanns alltså även i dessa 

läromedel. I Nya Mästerkatten analyserades 58% av uppgifterna fram genom att använda 

lärarhandledningen. Motsvarande siffra för Koll på matematik är 78%. 

 

5.2. Kommunikationsformer och kognitiva nivåer 

Nedan presenteras uppgifternas kommunikationsformer och kognitiva nivåer genom 

cirkeldiagram för vardera område, läromedel för läromedel. I diagrammen syns fördelningen över 

det totala antalet samarbets- och kommunikationsuppgifter i respektive läromedel inom varje 

område.  
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5.2.1 Eldorado 

I cirkeldiagrammet, fig. 10, visas att av de totalt 239 uppgifter som analyserades fram ska 81 

stycken, motsvarande 34%, utföras i par. Största andelen uppgifter, 108 stycken motsvarande 

45%, i Eldorado ska dock utföras i blandad form. Det kan innebära exempelvis par- eller 

grupparbete för att avsluta i helklass. Inget annat läromedel är i närheten av denna höga andel 

uppgifter i blandad form och det beror på det långa repetitionskapitlet i 3B-boken där nästan alla 

samarbetsuppgifter skulle utföras i blandad form.  

I cirkeldiagrammet i fig. 11, visas uppgifternas kognitiva nivåer. De flesta uppgifterna, 103 stycken 

som motsvarar 43% återfanns i K3 som är en av de högre kategorierna. I den högsta nivån, K4, 

återfanns sex uppgifter vilket motsvarar 3%. Sammanslaget utgör uppgifterna med hög kognitiv 

nivå lite mindre än hälften av uppgifterna, 46%. Uppgifterna med de lägre kognitiva nivåerna är 

fler, totalt 49%, men Eldorado är ändå det läromedel som innehåller flest uppgifter i någon av de 

högre kategorierna.  

    
             Fig. 10. Kommunikationsformer i Eldorado.                     Fig. 11. Kognitiva nivåer i Eldorado 
 

5.2.2 Nya Mästerkatten 

I figur 12 visas fördelningen över kommunikationsformer i läromedlet Nya Mästerkatten. Det 

skiljer inte så mycket mellan framförallt helklass och blandad form men den 

kommunikationsform som sticker ut är arbete i par. Av de totalt 185 uppgifterna ska 84 stycken, 

motsvarande 45% utföras i par.  

Cirkeldiagrammet i figur 13 visar att det största antalet uppgifter placerades i K2, en av de lägre 

nivåerna. Slår man ihop dessa med uppgifterna i den lägsta kategorin kan man se att Nya 
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Mästerkatten ändå innehåller fler uppgifter i de två högre kategorierna än i de lägre. I de lägre 

kategorierna återfinns 40% och i de högre återfinns 43% av uppgifterna. Värt att notera är också 

att Nya Mästerkatten har flest uppgifter av alla läromedel inom den högsta kategorin, K4. Inom 

denna kategori återfanns 19 uppgifter, vilket motsvarar 10%. 

    
      Fig. 12. Kommunikationsformer i Nya Mästerkatten             Fig. 13. Kognitiva nivåer i Nya Mästerkatten 
 

5.2.3 Koll på matematik 

Figur 14 visar att av de totalt 133 uppgifterna i Koll på Matematik ska de flesta, 75 uppgifter vilket 

motsvarar 56%, utföras i par. Det motsvarar fler uppgifter än de övriga kategorierna tillsammans. 

Inget annat läromedel har en sådan stor procentuell andel i en av kommunikationsformerna. Att 

Koll på matematik har det beror på att läromedlet innehåller många uppgifter som går ut på att 

eleverna skapar uppgifter åt varandra.  

Cirkeldiagrammet i figur 15 visar att det största antalet uppgifter placerades i K5 då den kognitiva 

nivån inte kunde avgöras. Koll på matematik är det läromedel som innehöll flest uppgifter där 

eleverna skulle göra egna uppgifter åt varandra och totalt 50 uppgifter vilket motsvarar 38% 

placerades i den kategorin. Koll på matematik hamnar endast över Matte direkt safari i aspekten om 

mängden uppgifter men Koll på matematik innehåller precis som Nya Mästerkatten fler uppgifter 

inom de två högsta kategorierna än inom de två lägsta, 32% i de högre kategorierna, samt 30% i 

de två lägre.  

45%

13%

22%

20%

Fördelning 
kommunikationsformer

Par = 84 St.

Grupp = 24 st.

Helklass = 40 st.

Blandad = 37 st.

3%

37%

33%

10%

17%

Fördelning kognitiva nivåer

K 1 Låg = 6 st.

K 2 Låg = 68 st.

K 3 Hög = 61 st.

K 4 Hög = 19 st.

K 5 Övrigt = 31 st.



 

32 

 

    
    Fig. 14. Kommunikationsformer i Koll på matematik.             Fig. 15. Kognitiva nivåer i Koll på matematik. 
 

5.2.4 Matte Direkt Safari 

Även i Matte Direkt Safari ska den största andelen av uppgifterna utföras i par. Diagrammet i figur 

16 visar att av de 102 uppgifterna skall 45 uppgifter, motsvarande 44% utföras i par. Matte Direkt 

Safari är det läromedel som procentuellt innehåller klart störst andel uppgifter som ska 

genomföras i helklass. Dessa uppgifter återfanns uteslutande i lärarhandledningen och bestod ofta 

av lekar och gemensamma övningar eller spel.  

Cirkeldiagrammet i figur 17 visar fördelningen av kognitiva nivåer som återfanns i Matte Direkt 

Safari. I kategori K2 placerades 77 uppgifter, motsvarande 75%. Det är den största procentuella 

andelen uppgifter i denna kategori jämfört med alla läromedel. Slår man ihop dem med den första 

nivån, K1, där 7 uppgifter placerades motsvarar detta hela 82% av uppgifterna i läromedlet. I K3, 

placerades 14%, motsvarande 14 uppgifter. Ingen av de 102 uppgifterna placerades in under den 

högsta nivån, K4. Fyra uppgifter placerades i K5 då de var uppgifter där den kognitiva nivån inte 

kunde avgöras. Det handlade om att elever skulle göra egna uppgifter till kamrater.  

      
    Fig. 16. Kommunikationsformer i Matte Direkt Safari.        Fig. 17. Kognitiva nivåer i Matte Direkt Safari. 
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5.3 Analys 

Nedan sammanfattas och analyseras de presenterade resultaten djupare. Det lyfts också några 

jämförelser de fyra olika läromedlen emellan. 

5.3.1 Antalet uppgifter och deras placering i läromedlen 

Resultatet av hur många uppgifter som läromedlen innehåller visar att det varierar stort. Jämför 

man läromedlen är det tydligt att det läromedel som hade flest uppgifter, är Eldorado som hade 

239 uppgifter. Det är mer är dubbelt så många uppgifter som Matte Direkt Safari som hade minst 

antal uppgifter, totalt 102 stycken. Dock betyder det inte att det är Eldorado som ger bäst 

möjlighet till givande matematiska diskussioner. Möjligheten till det beror inte endast på 

uppgifternas antal. Det är också högst beroende av om uppgifterna har höga eller låga kognitiva 

krav (Stein et al., 2000).  

Resultatet av uppgifternas placering i läromedlen visar att alla fyra läromedlen får en betydligt 

större mängd samarbets- och kommunikationsuppgifter om man använder sig av 

lärarhandledningen och inte endast använder sig av läroboken. I alla läromedlen ökade antalet 

uppgifter markant. Läromedlet som utmärker sig mest är Matte Direkt Safari där hela 85% av 

uppgifterna tillkom genom användandet av lärarhandledningarna. Jämnast fördelning hade 

Eldorado där strax över hälften av uppgifterna tillkom genom lärarhandledningen. Slår man ihop 

alla läromedel har totalt 659 uppgifter analyserats fram. Av dessa tillkom 421 uppgifter genom att 

använda lärarhandledningarna, vilket motsvarar hela 64% av alla uppgifter. Av de 421 uppgifter 

som tillkom genom lärarhandledningarna var 139 stycken, motsvarande 33% av uppgifterna, 

placerade i läroboken men framgick som samarbets- och kommunikationsuppgifter först då 

lärarhandledningen förtydligade detta. Detta belyser vikten av att använda sig av 

lärarhandledningar för att till fullo förstå hur det är tänkt att läroboken ska användas.  

 

5.3.2 Kommunikationsformer och kognitiva nivåer 

För att tydligare kunna se samband mellan kommunikationsformer och kognitiva nivåer på 

uppgifterna har de sammanfattats och presenteras i en korstabell nedan, se tabell 1. 
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Tabell 1. Korstabeller över de olika läromedlens antal uppgifter inom kommunikationsformerna och kognitiva nivåer, 

samt läromedlens totala antal uppgifter. Eldorado förkortas Eld, Nya Mästerkatten, N.M, Koll på matematik, 

K.P.M och Matte Direkt Safari förkortas M.D.S.  

Läromedel Par Grupp Helklass Blandat Totalt 

ELD.     239 

K1 Låg 9 0 3 12 24 

K2 Låg 30 6 13 45 94 

K3 Hög 37 5 19 42 103 

K4 Hög 1 0 3 2 6 

K5 Övrigt 4 0 1 7 12 

N.M     185 

K1 Låg 6 0 0 0 6 

K2 Låg 34 11 12 11 68 

K3 Hög 26 11 10 14 61 

K4 Hög 1 1 6 11 19 

K5 Övrigt 17 1 12 1 31 

K.P.M.     133 

K1 Låg 5 0 0 0 5 

K2 Låg 18 3 12 2 35 

K3 Hög 7 6 9 18 40 

K4 Hög 0 0 3 0 3 

K5 Övrigt 45 2 1 2 50 

M.D.S     102 

K1 Låg 3 1 2 1 7 

K2 Låg 34 9 29 5 77 

K3 Hög 4 2 1 7 14 

K4 Hög 0 0 0 0 0 

K5 Övrigt 4 0 0 0 4 

 

Totalt har 659 samarbets- och kommunikationsuppgifter analyserats fram i läromedlen. Genom 

tabellerna kan man utläsa att arbete i par är den vanligaste kommunikationsformen i de flesta 

läromedlen, totalt 285 uppgifter, 43%, ska utföras i par. Det är endast i Eldorado som blandad 

form är vanligare. Detta beror på upplägget i lärobok 3B som har ett långt repetitionskapitel där 

alla gemensamma uppgifter som förekom skulle utföras i den formen. Paruppgifterna bestod 

många gånger av spel, att göra uppgifter åt varandra, förklara hur man gjort/tänkt för en kompis 

och några enstaka gånger av mer krävande uppgifter som problemlösning. Att arbeta i par, eller i 

triader, lyfter Jensen (2012) som det mest effektiva sättet att lära sig. Ser man till hur 
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paruppgifterna fördelar sig bland de kognitiva kategorierna så är 137 stycken, motsvarande 48%, 

placerade i de låga kognitiva kategorierna och 76 stycken, alltså 27%, hör till någon av de högre. I 

den övriga kategorin hamnar totalt 70 uppgifter, vilket motsvarar 25%. Det var uppgifter som 

exempelvis att göra uppgifter åt en kompis, lösa kompisens uppgift, berätta hur man tänkt, rätta 

varandra med mera. Här utmärker sig Koll på matematik som innehöll 45 uppgifter där eleverna 

skulle skapa egna uppgifter åt varandra. Nästan dubbelt så många som de andra läromedlen 

sammanslagna. Intressant är att endast två av de 28 uppgifterna i den högsta kognitiva kategorin, 

K4, ska utföras i par.  

Den näst vanligaste formen är blandad form där 180 uppgifter, 27%, placerades. Detta innebär 

exempelvis att uppgiften utförs först i par eller grupp för att avslutas i helklass genom exempelvis 

redovisningar av lösningar och gemensam diskussion kring resultat. Det innefattar också 

arbetssättet EPA, enskilt-par-alla, och flera uppgifter hade också det arbetssättet. Här utmärker 

sig Eldorado som innehöll 108 uppgifter som skulle utföras i blandad form, långt fler än de andra 

läromedlen tillsammans. Många av uppgifterna i kategorin blandad form bestod av 

problemlösningsuppgifter och undersökningar. Av de uppgifter som ska utföras i blandad form 

är 76 uppgifter, 42%, placerade i de låga kategorierna och 94 uppgifter, 52%, placerade i de höga. 

Det är i blandad form som störst andel uppgifter med de högsta kognitiva kraven, tillhörande 

kategori K4, placerats. Dessa uppgifter benämns av Smith och Stein (1998) som aktiviteter med 

matematiskt tänkande, eller doing mathematics, och det är främst dessa uppgifter som leder till en 

djupare förståelse av matematiken.  

Uppgifter som ska utföras i helklass finns det 136 stycken av, vilket motsvarar 21% av 

uppgifterna, och dessa är relativt jämnt fördelade mellan alla läromedlen. De flesta uppgifterna 

bestod av problemlösning, gemensamma spel och undersökningar. Denna kategori kan jämföras 

med Jensens (2012) tredje eller fjärde form för kommunikation vilka anses generellt inte leda till 

lika bra lärande som de två första formerna i par/triad eller i små grupper (Jensen, 2012). I de 

lägre kategorierna placerades 71 uppgifter motsvarande 52%, och 51 uppgifter, 38%, placerades i 

någon av de högre kognitiva kategorierna.  

Minst antal uppgifter, 58 stycken motsvarande 9%, av uppgifterna ska utföras i grupp. Viktigt att 

ha i åtanke är dock att arbete i grupp också förekommer under blandad form. Dessa uppgifter var 

oftast spel eller problemlösningsuppgifter. I någon av de lägre kategorierna placerades 30 

uppgifter, 52%, medan 25 uppgifter, 43%, placerades i någon av de högre. Resterande uppgifter, 
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3 stycken, motsvarande 5%, placerades i kategorin övrigt. Att samarbeta i mindre grupper lyfter 

Jensen (2012) som det näst bästa alternativet till lärande.   

5.4 Sammanfattning 

Vad gäller forskningsfråga ett och två visar resultaten att mängden samarbets- och 

kommunikationsuppgifter varierar stort mellan de olika läromedlen. I alla fyra olika läromedlen 

återfanns mindre än hälften av alla samarbets- och kommunikationsuppgifterna som analyserades 

fram i läroboken. En stor ökning av uppgifternas antal, 64%, tillkom då lärarhandledningen 

användes i analysen. En tredjedel av de uppgifter som tillkom genom att lärarhandledningen 

analyserades parallellt var uppgifter som redan fanns i läroboken. Dock framgick det endast 

genom att använda lärarhandledningen att dessa skulle utföras gemensamt. Låter man eleverna 

allt för ofta räkna på själva i boken ökar alltså risken att flera chanser till kommunikation går 

förlorade.  

Resultaten kopplat till forskningsfråga tre visar att den vanligaste kommunikationsformen är 

pararbete. Endast i Eldorado är blandad form vanligare. Dock innebär också blandad form att viss 

del av uppgifterna sker parvis för att sedan avslutas i annan form. Grupparbete är den form som 

har minst antal uppgifter men också grupparbete förekommer ofta inom den blandade formen. 

Intressant är att det är inom den blandade formen, tätt följd av helklass, som de flesta uppgifter 

med de högsta kognitiva kraven återfinns. Det visar på att uppgifterna med de högsta kognitiva 

kraven är avsedda att utföras på ett sätt som innebär att eleverna inte lämnas att lösa dem själva 

utan att läraren finns med som stöd. Endast tre uppgifter i den högsta kognitiva kategorin är 

avsedda att utföras i par eller grupp.  

Vad gäller forskningsfråga fyra visar resultatet att fördelningen av de kognitiva nivåerna också 

varierar stort mellan läromedlen. Slår man ihop resultatet för alla läromedel visar det sig att 15% 

av uppgifterna placerades i kategorin övrigt då den kognitiva nivån inte gick att avgöra på dessa 

uppgifter. I någon av de lägre kategorierna hamnar 48% av uppgifterna och 37% hamnar i någon 

av de högre kategorierna. Nästan hälften av uppgifterna har alltså låga kognitiva krav medan 

endast drygt en tredjedel av dem har högre kognitiva krav. Dock innebär de 15 % som placerats i 

K5 övrigt, möjligheten att så mycket som upp till 63% av uppgifterna kan ha låga kognitiva krav. 

Det är troligt att i alla fall de flesta uppgifter som elever själva skapar håller lägre kognitiva krav då 

forskning påpekat att det tillochmed kan vara svårt för lärare att skapa egna, eller välja, uppgifter 
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med höga kognitiva krav (se t.ex. Stein et al., 2000). Uppgifter med låga kognitiva krav ger inte 

eleverna samma utrymme till givande diskussioner och möjligheter att redogöra för lösningar som 

uppgifter med höga kognitiva krav (Stein et al., 2000). Av de fyra läromedlen är det Nya 

Mästerkatten och Koll på matematik som sammanlagt har fler uppgifter i de två högre kategorierna. 

Eldorado och Matte direkt Safari har fler uppgifter i de två lägre nivåerna än i de högre. 

Genomgående i alla fyra läromedlen är att de har minst antal uppgifter i den högsta kognitiva 

kategorin, K4. Totalt i alla läromedel analyserades endast 28 uppgifter fram i denna kategori. 

Utmärker sig gör Matte Direkt Safari som inte innehöll en endaste uppgift i K4. Utmärker sig gör 

också Nya Mästerkatten som är det läromedel som innehöll flest uppgifter i den högsta kategorin, 

K4, där 19 uppgifter analyserades fram, mer än två tredjedelar av det totala antalet uppgifter som 

placerades i högsta kategorin. Många av dessa återfanns i lärarhandledningen som extra uppgifter 

som till stor del bestod av problemlösningsuppgifter. Närmast efter hamnar Eldorado och sedan 

Koll på matematik, dock med betydligt lägre antal uppgifter. Av de 28 uppgifterna med högsta 

kognitiva nivån ska hela 25 uppgifter utföras antingen i helklass eller i blandad form. Kopplat till 

Stein et al., (2000) skulle detta alltså innebära att Nya Mästerkatten är det läromedel som till största 

del ger möjligheter till djupare och mer givande matematiska diskussioner eleverna. Det är det 

läromedel som innehåller flest uppgifter inom den högsta kognitiva kategorin samt fler uppgifter 

totalt inom de två högre kategorierna än de två lägre.  

Eldorado innehåller väldigt många uppgifter i den näst högsta kategorin och ger således också bra 

chanser till detta men har dock få uppgifter, endast sex stycken, inom den högsta kategorin. Koll 

på matematik har fler uppgifter i de högre kategorierna än i de lägre men innehåller väldigt få 

uppgifter i högsta nivån, endast tre stycken, och även färre uppgifter än Eldorado inom den näst 

högsta kategorin. Dock är det viktigt att lyfta att Koll på Matematik har flest uppgifter inom K5 

Övrigt, och det är möjligt att en del av de uppgifter eleverna ska göra till varandra kan hålla en 

hög kognitiv nivå. Dock kan dessa uppgifter inte räknas med då denna studie endast riktar sig 

mot Hennigsens och Steins (1997) första fas, alltså hur uppgifterna presenteras i läroboken. 

Minsta möjlighet till givande matematiska diskussioner ger Matte Direkt Safari som innehåller 

väldigt få uppgifter i den näst högsta kategorin och inte en enda inom den högsta kategorin. 

Uppgifter inom de lägre kategorierna ger inte samma möjlighet och utrymme till givande 

diskussioner, förklaringar av valda räknesätt och möjlighet att diskutera kring dessa (Stein et al., 

2000).   
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6. Diskussion 

Syftet med denna studien var att granska förekomsten och placering av samarbets- och 

kommunikationsuppgifter i läromedel i matematik. Vidare var syftet att undersöka 

kommunikationsform och kognitiva nivåer i dessa uppgifter. Nedan diskuteras studiens resultat 

relaterat till tidigare forskning och teori samt studiens värde för kunskapsutveckling inom 

området. Därefter följer metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Resultatdiskussion 

Brändström (2003) belyser att lärarhandledningar är en viktig del av ett läromedel. Från resultatet 

av denna studie drar jag slutsatsen att studien bekräftar tidigare forskning. Antalet samarbets- och 

kommunikationsuppgifter som återfanns genom att endast använda sig av läroboken i 

undervisningen är betydligt mindre än om man också använder lärarhandledningar till stöd. 

Genom att använda lärarhandledningar ökade antalet uppgifter totalt med 241 stycken, 

motsvarande 64%. Använder man sig inte av dem går alltså ungefär två tredjedelar av det totala 

antalet uppgifter förlorade. Av dessa uppgifter var, i alla läromedlen sammanslaget, 139 stycken 

placerade i läroböckerna. Genom att endast använda läroboken framgick de dock inte som 

samarbets- och kommunikationsuppgifter. Resultatet av min studie belyser alltså vikten av att 

använda sig av en lärarhandledning för att till fullo förstå hur det är tänkt att läroboken ska 

användas, vilket också lyfts i forskning (Brändström, 2003; Hoelgaard, 2015). Då många av 

uppgifterna hade gått förlorade utan lärarhandledningen kan undervisningen också riskeras bli 

mindre varierad (Brändström, 2003). Läromedlen innehåller samarbets- och 

kommunikationsuppgifter i varierande grad, flera av läromedlen har tillräckligt med uppgifter 

som skulle räcka för att göra minst en sådan uppgift varje lektion under året. Det är dock helt 

beroende av att läraren använder lärarhandledningen för att nå läromedlets fulla potential. Utan 

lärarhandledningarna hade man också missat de 282 förslag på extra uppgifter som fanns i 

lärarhandledningarna, uppgifter som alltså inte fanns i läroboken alls. Brändström (2003) menar 

vidare att genom att använda lärarhandledningen bör läraren få tips och inspiration till annat 

material än läroboken för att minska fokuset på läroboken i matematikundervisningen. Denna 

studie har inte undersökt material utanför lärobok och lärarhandledningar men slutsatsen kan 

ändå dras att om man använder sig av lärarhandledningarna får man fler och varierande typer av 
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uppgifter. Annars läggs troligen mer tid på enskilt räknande i läroböckerna vilket också forskning 

visat är det vanligaste arbetssättet i undervisningen (Bergqvist et al., 2010; Johansson, 2006).  

Ser man till studiens resultat angående vilka former för kommunikation som uppgifterna leder till 

kan det konstateras att arbete i par är den vanligaste arbetsformen. Endast i Eldorado var blandad 

form den vanligaste arbetsformen men då får man ha i åtanke att pararbete även förkommer 

inom den formen. Jensen (2012) menar att arbete i par, eller triader, är den mest effektiva formen 

för att lära sig. När man arbetar ihop med få kamrater behöver inte lika mycket fokus läggas på 

att skapa relationer och hitta sin plats. Fokus kan istället snabbare flyttas mot uppgiften jämfört 

med arbete i större grupper där det tar lägre tid att anpassa sig till varandra (Jensen, 2012). 

Intressant att nämna är att studiens resultat visar att väldigt få uppgifter, endast två av 28 stycken, 

i den högsta kognitiva kategorin ska utföras i par.  

Den vanligaste formen för uppgifterna i den högsta kognitiva kategorin är blandad form, tätt 

följd av arbete i helklass. Av detta dras slutsatsen att läromedelsförfattarna i enlighet med 

forskningen (se t. ex. Mercer & Sams, 2006; Davis Cooke & Buchholz, 2005; Kosko & Miyazaki, 

2012) haft i åtanke att eleverna inte kan lämnas själva i arbetet med de mest krävande uppgifterna. 

För att få till givande matematiska diskussioner behövs stöd och guidning av läraren. När elever 

inte guidas av läraren i arbetet att få till matematiska diskussioner blir dessa inte lika givande 

(Kosko & Miyazaki, 2012). Samtidigt som det är bra att uppgifter med de högsta kognitiva kraven 

utförs i helklass menar Jensen (2012) å andra sidan att helklass är ett av de sämre alternativen för 

att lära. I helklassundervisning kommer färre elever till tals och blir heller inte lika aktiva som när 

de får diskutera i mindre grupper. Risken är att elever känner att just deras bidrag inte spelar 

någon roll vilket leder till att de blir mer passiva och mindre uppmärksamma, vilket bidrar till ett 

sämre lärande (Jensen, 2012). Vid arbete i blandad form, med både par/grupp och sedan en 

gemensam diskussion skulle fler elever få komma till tals. Hattie et al., (2017) menar, i enlighet 

med Jensen, att diskussioner i små grupper är ett väldigt lyckat arbetssätt när elever ska upptäcka, 

jämföra och berätta om olika sätt och lösningar. Studiens resultat, att blandad form är det 

vanligaste arbetssättet kring de mest krävande uppgifterna tyder på att läromedelsförfattarna till 

största del utarbetat uppgifterna i enlighet med presenterad forskning.  

Trots lärobokens starka styrning i undervisningen visar forskning att de gånger lärare ska använda 

sig av grupparbete i undervisningen är det sällan de väljer uppgifter från läroboken till det (Lepik, 

Grevholm & Viholainen, 2015). Resultatet av denna studie visar också att av de framanalyserade 
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uppgifterna är det minst antal uppgifter som ska utföras i grupp. Dock återfinns arbete i grupp 

även inom kategorin för blandad form. Jensen (2012) menar att arbete i grupper är det näst bästa 

alternativet för att lära sig eftersom eleverna aldrig skulle kunna finna vissa lösningar på egen 

hand. Dessutom är det stimulerande att kunna bidra och man är mer aktiv i mindre grupper än 

vid helklassundervisning (Jensen, 2012). Varför väljer då lärare inte uppgifter från läroboken vid 

grupparbete? Från denna studies resultat kan en möjlig slutsats vara att det är på grund av att 

läroböckerna inte tillhandahåller tillräckligt många eller komplexa uppgifter som passar till 

grupparbete. Vid samarbete behöver nämligen uppgifterna exempelvis vara anpassade till antalet 

elever som arbetar med uppgiften för att alla ska kunna delta och framförallt vara tillräckligt 

komplexa för att eleverna ska behöva arbeta tillsammans. Är uppgiften för enkel blir sannolikt inte 

samarbetet så givande (Hattie et al., 2017). Stein et al., (2000) ger exempel på en lärare som ville 

ge eleverna möjligheten att samarbeta, föra diskussioner och få eleverna att motivera sina olika 

lösningar. Problemet var att eleverna fick arbeta med för enkla uppgifter som gav mycket litet 

eller inget utrymme alls för samarbete eller diskussion om exempelvis olika lösningar. De menar 

alltså att om en uppgift ska kunna leda till givande kommunikation mellan eleverna behöver den 

vara av en högre kognitiv nivå då uppgifter med låga kognitiva nivåer inte ger utrymme för 

detsamma (Stein et al., 2000). Olteanu (2015) menar i enlighet med Stein et al., (2000) att lärare 

måste välja uppgifter med kognitiva krav för att kunna skapa en meningsfull kommunikation i 

klassrummet. Studiens resultat visar att läromedlen innehåller väldigt få uppgifter inom den 

högsta kognitiva nivån, som skulle kunna anses vara de uppgifterna som passar bäst till 

grupparbete, vilket alltså kan vara en möjlig anledning till att lärare sällan väljer uppgifter ur 

läroboken för grupparbete.  

Lärobokens dominans i undervisningen är viktig att ha i åtanke när man tolkar studiens resultat. 

Lärare ger läroboken stort förtroende och litar på att den ser till att eleverna kan nå målen och 

läroboken påverkar starkt vilka målen är och vilka ämnesområden som berörs i undervisningen 

(Johansson, 2006; Skolinspektionen, 2009). Denna studie har inte lagt fokus på att jämföra antalet 

samarbets- och kommunikationsuppgifter med det totala antalet uppgifter i valda läromedel på 

grund av tidigare beskrivna orsaker. När jag analyserat läromedlen har jag ändå kunnat 

konstaterat att antalet samarbets- och kommunikationsuppgifter är få jämfört med lärobokens 

totala antal uppgifter, och framförallt att många av uppgifterna har för låga kognitiva krav. 

Forskning visar att läroboken och dess användning i undervisningen påverkar elevers möjligheter 
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att lära matematik (Linor, 2017; Törnroos, 2005; Haggarty & Pepin, 2002). Vidare visar forskning 

att lärobokens innehåll ofta antas återspegla aktuella läro- och kursplaner men det har visat sig att 

det är inte alltid läroböckerna gör det (Lepik, Grevholm &Viholainen, 2015; Johansson, 2003). 

Därmed påstår jag inte att läroböckerna bör tas bort från undervisningen. 

Läromedelsanvändningen i sig är inte ett problem. Det finns potential för att läromedlen kan 

bidra till en kommunikativ matematikundervisning även om fler uppgifter med högre kognitiva 

krav är önskvärt. Läromedlen ger, även om det är i varierande utsträckning, möjlighet till 

kommunikation både på klassrumsnivå genom att det ofta uppmanas till gemensamma 

diskussioner i alla de analyserade läromedlens handledningar, men även uppgifter på mindre 

nivåer, som utförs i grupp eller par. Det är snarare hur läromedlen används som skapar olika 

möjligheter att uppnå en mer kommunikativ matematikundervisning. Att exempelvis inte använda 

sig av lärarhandledningen skulle, som resultatet visat, minska möjligheterna till kommunikativa 

uppgifter i hög grad. En större medvetenhet hos lärarna om vikten av kommunikation verkar 

också slagit igenom i undervisningen då utvärderingen av Matematiklyftet visade att grupparbete 

och diskussioner har fått större utrymme i undervisningen (Österholm et al., 2016). Skulle lärare 

undervisa utan läroböcker ställer det mycket höga krav på ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper 

(Johansson, 2011). Forskning visar också att när lärare konstruerar egna uppgifter ställer 

merparten av dessa uppgifter låga kognitiva krav på eleverna (Liljekvist, 2014). Jag menar alltså 

inte att läroboken ska tas bort från undervisningen men belyser vikten av att göra ett medvetet 

val av läromedel. Ett tungt ansvar för detta ligger på lärare då det ofta är dem som själva väljer 

vilket läromedel de vill använda sig av i undervisningen (Brändström, 2003; Lepik, Grevholm & 

Viholainen, 2015). 

Viktigt är också att även om det ser ut som att ett läromedel innehåller ganska många samarbets- 

och kommunikationsuppgifter belyser resultatet vikten av att verkligen granska uppgifterna i 

läromedlet på djupet. Exempelvis innehåller Nya Mästerkatten inte lika många uppgifter som 

Eldorado men har betydligt fler uppgifter med de högsta kognitiva kraven, vilka är de uppgifter 

som enligt forskning leder till de mest givande matematiska diskussionerna eleverna emellan 

(Stein et al., 2000; Hattie et al., 2017). Forskning visar att om läroböcker innehåller fler uppgifter 

med höga kognitiva krav når eleverna bättre resultat (Linor, 2017). Studiens resultat visar att det 

är endast 4% av alla samarbets- och kommunikationsuppgifter som återfinns inom den högsta 

kognitiva kategorin. Viktigt att poängtera i detta sammanhang är att det är just samarbets- och 
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kommunikationsuppgifter som analyserats. Läromedlen kan innehålla fler uppgifter med höga 

kognitiva krav men som inte analyserats då endast uppgifter som ska utföras gemensamt är 

aktuella för denna studie. Ett av läromedlen, Matte Direkt Safari, innehåller inte en enda uppgift 

inom den högsta kategorin. När ett läromedel inte tillhandahåller sådana uppgifter är det viktigt 

att läraren själv kompletterar läromedlet med det som behövs. Stein et al., (2000) menar att det är 

viktigt att ha i åtanke vilka mål man har med sin undervisning och utefter det välja eller skapa 

uppgifter för att matcha målen. Är målet att öka elevernas tempo i räkningen är uppgifter i 

kategori två, rutinuppgifter, lämpliga. Att lägga för mycket fokus på sådana uppgifter kan dock 

begränsa elevernas uppfattning och förståelse av vad matematik är samt göra det svårt för dem 

att använda aktuella procedurer mer generellt (Stein & Smith 1998; Stein et al., 2000). Uppgifter i 

de låga kognitiva nivåerna ger heller inte samma möjlighet för eleverna att träna på att diskutera 

alternativa lösningar och ta del av varandras sätt att lösa uppgifterna (Stein et al., 2000, Hattie, 

2017). Därför är det av vikt att eleverna får möta uppgifter med högre kognitiva krav. När man 

matchar uppgifter mot de mål man har är en medvetenhet om uppgifters kognitiva nivåer och 

krav en central aspekt i arbetet (Stein et al., 2000). Vill man som lärare ha en kommunikativ 

matematikundervisning, dras slutsatsen av studiens resultat, att man skulle behöva komplettera 

läromedlen med fler uppgifter med höga kognitiva krav för att få till fler givande matematiska 

diskussioner.  

 

6.2 Summering  

Sammanfattningsvis vill jag belysa värdet av denna studie för matematiklärare och även framtida 

läromedelsförfattare. Studien visar att vissa läromedel innehåller många fler samarbets- och 

kommunikationsuppgifter än andra. Vissa läromedel som innehåller färre uppgifter innehåller 

ändå fler uppgifter med högre kognitiva krav än andra. Tidigare forskning har visat att elever som 

arbetar med läroböcker med högre kognitiva krav når bättre resultat (Linor, 2017). Kopplat till 

detta har studien betydelse för kunskapsutveckling inom området då den belyst att läromedel 

behöver innehålla fler uppgifter med höga kognitiva krav. Läromedelsförfattare behöver vara 

medvetna om att det är uppgifterna med de högsta kognitiva kraven som ger bäst möjlighet till 

givande diskussioner mellan eleverna och således ta in fler sådana i läromedlen. Som lärare är det 

viktigt att på djupet granska uppgifter och använda sig av ”rätt sorts” uppgifter som möjliggör 
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givande kommunikation i klassrummet. Uppgiften behöver vara komplex och kognitivt krävande 

för att det ska finnas möjligheter till givande matematiska diskussioner. Sammantaget visar dessa 

aspekter på vikten av att lärare gör medvetna läromedelsval och gärna tillför ytterligare uppgifter 

med högre kognitiva krav, då som tidigare nämnts, studien visat att vissa läromedel inte tillför så 

många sådana. Att lärarhandledningen är ett bra stöd var något jag redan visste, men det har 

verkligen tydliggjorts genom denna studie vilken viktig roll den har i ett läromedel och hur 

mycket som går förlorat om man inte använder sig av den i sin undervisning.  

 

6.3 Metoddiskussion 

Ursprungligen var min tanke att räkna alla uppgifter i läromedlen för att kunna jämföra hur stor 

del som bestod av samarbets- och kommunikationsuppgifter av det totala antalet uppgifter i 

läromedlet. Dock fann jag det något problematiskt. Det var svårt att avgöra vad som skulle 

räknas som en uppgift då en del läromedel hade uppgifterna numrerade medan en del andra hade 

en mycket friare struktur som kunde göra avgränsningen svårtolkad och i förlängningen äventyra 

reliabiliteten. Något annat som jag ansåg kan göra resultatet missvisande vid en jämförelse av 

antalet uppgifter är aspekten kring antalet uppgifter och tidsåtgången för att utföra dem. Med 

detta menar jag att en rutinuppgift, som det finns väldigt många av, kanske tar några sekunder för 

eleverna att lösa medan en samarbets- och kommunikationsuppgift med högre kognitiva krav ofta 

kräver längre tid för att kunna genomföras, vilket också belyses i forskning (Stein et al., 2000). Att 

räkna varje samarbets- och kommunikationsuppgift för sig och jämföra procentuellt med antalet 

rutinuppgifter kändes därför inte som det gav en helt rättvis bild av bokens innehåll. Därför 

ändrades fokus till att analysera fram antalet uppgifter i läroboken utan lärarhandledningens stöd, 

för att sedan jämföra resultatet när analysen genomfördes med stöd av lärarhandledningen.  

Att skapa helt uteslutande kategorier till mina analysscheman var en utmaning. Något som också 

Bryman (2011) lyfter som problematiskt då det oftast förekommer en viss mån av tolkning av 

forskaren. Då osäkerhet uppstått har jag tagit hjälp av kurskamrater och handledare för att göra 

kategoriseringen tydligare och därmed reliabiliteten mer stabil. För att validiteten ska stärkas är 

det viktigt att studiens forskningsfrågor, metod och analysschema har en tydlig koppling sig 

emellan. Jag anser att denna studie uppfyllt detta då jag genom vald metod och tydligt 
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analysschema väl kopplat till teori besvarat mina forskningsfrågor väl. På så vis har studien mätt 

det som var tänkt att mätas, vilket är ett mått på en studies validitet (Bryman, 2011).  

När jag skulle avgöra den kognitiva nivån på uppgifterna var det ibland svårt. Detta skulle kunna 

äventyra reliabiliteten och vid svårplacerade uppgifter tog jag därför hjälp av kurskamrater för att 

komma fram till rätt placering för att minska risken att så sker. Det var viktigt att inte fastna i 

uppgiftens ytliga karaktär utan fundera på vilket sorts tänkande som egentligen krävs av eleverna 

för att lösa uppgiften. Vidare var det också viktigt att ha i åtanke vilka elever som uppgifterna är 

tänkta för (Stein et al., 2000). Min målgrupp är elever i årskurs tre, men eftersom jag endast 

undersöker uppgifterna så som de presenteras i läroboken, kan det vara problematiskt att avgöra 

hur svåra de verkligen är för eleverna ”i verkligheten”. Dessutom kan en och samma uppgift vara 

svår för en elev och lätt för en annan. Detta öppnar också upp för viss tolkning vilket skulle 

kunna äventyra studiens reliabilitet. 

För att stärka reliabiliteten utförde jag också analysen två gånger. Eftersom jag allteftersom jag 

analyserade kände mig säkrare och säkrare på att placera uppgifterna ansåg jag att det var viktigt 

att genomföra analysen igen för att säkerställa att jag analyserat läromedlen på samma sätt. Det 

visade sig att det inte var många uppgifter som hade analyserats olika vid de båda tillfällena. 

Vidare skapade jag ytterligare empiridrivna kategorier till mina analysscheman. 

Kommunikationsformen blandat skapades för att täcka in uppgifter som hade olika former av 

kommunikation, exempelvis EPA. K5 Övrigt skapades till de kognitiva kategorierna för 

exempelvis de uppgifter som kamrater skulle göra åt varandra. Många sådana uppgifter hade en 

öppen struktur och den kognitiva nivån gick då inte att avgöra. Istället för att gissa och placera in 

uppgifterna under någon av de fyra första kategorierna, vilket då hade äventyrat reliabiliteten, 

skapades därför en femte kategori. 

Jag kan inte genom denna studie säga att inga läromedel ger möjlighet att tillgodose och utveckla 

eleverna inom läroplanens krav om kommunikation inom matematik, då för få läromedel är 

undersökta för att kunna göra en sådan generalisering. Jag har undersökt fyra läromedel men då 

varje läromedel är unikt är det svårt att kunna dra några generella slutsatser. Dock anser jag att 

resultaten ger en fingervisning om att läromedel kan behöva förbättra möjligheten till detta. 
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6.4 Vidare forskning 

En intressant vinkling på denna studie hade varit att undersöka hela läromedelsserier från årskurs 

ett till tre, för att kunna urskilja om förekomsten av samarbets- och kommunikationsuppgifter är 

liknande genom alla årskurser eller om det ökar eller minskar ju högre upp man kommer i 

åldrarna. Vidare hade det varit intressant att undersöka hur ofta dessa samarbets- och 

kommunikationsuppgifter verkligen genomförs i undervisningen. Min erfarenhet är att de ofta 

hoppas över. Det skulle kunna göras genom exempelvis en enkätundersökning riktad mot lärare 

som undervisar i matematik i lågstadiet. Intressant skulle också vara att undersöka uppgifterna 

genom Henningsen och Steins (1997) alla olika stadier vilket alltså också skulle innebära att 

lärarens och elevernas arbete med uppgifterna tas i beaktning. Denna studie har inkluderat både 

äldre och nyare läromedel, dock har fokus inte varit att jämföra dessa. Det skulle också vara 

intressant att undersöka djupare då resultatet visade att det var ett av de äldre läromedlen som 

exempelvis hade flest uppgifter inom den högsta kognitiva nivån. Något som tydligt synts i denna 

studies resultat är betydelsen av användandet av lärarhandledningarna, att undersöka hur ofta 

lärare använder desamma skulle därför vara intressant.  
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Bilaga 1 – Kognitiva nivåer 
 
1. Minnesaktiviteter (memorization) 

• Handlar om att reproducera tidigare inlärda fakta, regler, formler eller definitioner eller om att 

komma ihåg dem. 

• Kan inte lösas med hjälp av procedurer för att det inte finns någon procedur eller för att den tid 

som är avsatt till arbete med upplägget är för kort för att klara av uppgiften. 

• Är entydiga – det handlar om exakt reproduktion av tidigare inlärt stoff och det som ska 

reproduceras är uttryckt klart och tydligt. 

• Har inget samband med de begrepp eller den mening som döljer sig bakom de fakta, regler, 

formler eller definitioner som ska reproduceras.  

2. Aktiviteter med procedurer utan förbindelser (procedures without connections) 

• Är algoritmiska i den meningen att det specificeras eller är klart från tidigare undervisning vilken 

procedur som ska användas. 

• Är fria från tvetydigheter med avseende på vad som ska göras och hur. 

• Har inga förbindelser med den mening eller de begrepp som döljer sig bakom proceduren.  

• Är fokuserade på att producera ett korrekt svar, snarare än att utveckla matematisk förståelse. 

• Kräver inga förklaringar från eleverna, eller också är förklaringarna uteslutande inriktade på den 

procedur som ska användas. 

3. Aktiviteter med procedurer med förbindelser (procedures with connections) 

• Fokuserar på att utveckla djupare förståelse av matematiska begrepp och idéer med hjälp av 

proceduren. 

• Antyder breda och allmänna sätt att finna en lösning, sätt som har förbindelse med de 

underliggande begreppen, snarare än med begreppsligt ogenomskådliga algoritmer.  

• Representeras ofta på flera sätt (diagram, konkret material, symboler, problemsituationer) 

eftersom föreningen av olika representationer kan understödja till begreppslig förståelse. 

• Ställer kognitiva krav på eleverna, så även om det finns procedurer att följa kan de inte följas blint. 

Eleverna måste försöka förstå det begreppsliga innehållet i proceduren för att kunna klara 

utmaningen i upplägget. 

4. Aktiviteter med matematiskt tänkande (doing mathematics) 

• Kräver komplicerat icke-algoritmiskt tänkande (det är inte en välkänd procedur som ska 

tillämpas).  

• Kräver att eleverna utforskar och förstår meningen med matematiska begrepp, processer och 

relationer. 

• Kräver en form för självreglering av den egna aktiviteten. 

• Kräver att eleverna själva finner relevant kunnande och relevanta erfarenheter som de kan bygga 

på i sitt sätt att tackla uppgiften. 

• Kräver att eleverna själva analyserar upplägget och omständigheter som kan begränsa 

användningen av möjliga strategier och lösningar. 



 

 

 

• Ställer stora kognitiva krav som kan skapa osäkerhet för eleverna på grund av de oförutsägbara 

elementen i upplägget. 

(Kategorierna översatta av och hämtade från Skott et al., 2010, s.198-199). 


