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Sammanfattning: 
Uppsatsens syfte är att synliggöra vilka möjligheter eleverna får att lära sig matematik med ett 

flertal sinnen genom uppgifterna i läromedlen Nya matematikboken, Singma och Favorit 

matematik under åk 1. Fokus ligger på visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd. Vidare 

är syftet att undersöka omfattningen av de olika stöden i läromedlens olika moment samt 

urskilja betydelsen av att använda läromedlen i sin helhet. Med kategorier utifrån olika 

sinnesintryck har en noggrann innehållsanalys gjorts i syfte att jämföra de tre valda 

läromedlen. Resultatet visar att det finns goda grunder för en sinnrik undervisning genom 

dem. Stöden varierar dock i omfattning och i läromedlens olika moment. Både likheter och 

skillnader har kunnat urskiljas. Resultaten visar också tydligt fördelarna med att utnyttja 

läromedlet fullt ut. 

 

Nyckelord: Matematikundervisning, läromedel i matematik, sinnesintryck 
 

 

Abstract: 
The purpose of the essay is to examine the possibilities for students to learn mathematics with 

a variety of senses through the tasks in the teaching materials Nya matematikboken, Singma 

and Favorit matematik during school year 1. The focus is on visual, auditory and 

kinesthetic/tactile support. Furthermore, the aim is to investigate the different elements of the 

teaching material and the extent of the different support in them. With categories based on 

different sensory input, a thorough content analysis has been made to compare the three 

chosen teaching materials. The result shows that there are good grounds for learning through 

many senses. However, the support varies in total and in the different elements. Both 

similarities and differences have been distinguished. The results also clearly show the benefits 

of using the teaching materials fully. 
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1. Inledning  
 

I följande kapitel presenteras bakgrunden till min undersökning samt ett övergripande syfte 

som leder till specifika frågeställningar.  

1.1 Bakgrund  

Genom sina sinnen utforskar barnen världen och med dessa sinnesförnimmelser kommer 

inlärningen. Med detta utforskande bygger barnen erfarenheter kring omvärlden och i hjärnan 

utvecklas kreativitet, tanke och intelligens. Dessa processer pågår ständigt, inte bara i hjärnan, 

utan i hela kroppen. Desto större variation av sinnesintryck desto större förutsättningar för 

lärande (Hannaford, 1995). När informationen från våra sinnesintryck tolkas i olika delar av 

hjärnan kallar vi det för perception. Med denna bearbetning lagras informationen i vårat 

minne och är själva förutsättningen för lärande (Ellneby, 1994). Ett undersökande arbetssätt, 

där många sinnen involveras, måste därav sättas in i meningsfulla sammanhang på ett 

välplanerat sätt och bör vara en integrerad och helt naturlig del av matematikundervisningen 

och desto fler perceptionsvägar som aktiveras desto bättre (Malmer, 2002). En sinnrik 

matematikundervisning kräver olika representationer av matematik med både visuella, 

auditiva och kinestetiska/taktila stöd (Goldin & Kaput, 1996; Grinder, 1999). När 

matematikundervisningen innehåller olika komponenter och representationer ökar både 

elevernas förståelse och intresse för matematiken (Hattie, Fisher & Frey, 2017). 

Kellman, Massey & Son (2010) menar att forskningen kring perception och lärande inte 

har påverkat undervisningen i någon högre grad. Granskningar visar också att elevernas 

matematikundervisning ofta domineras av stillasittande enskilt räknande i boken och att 

flertalet av de granskade skolorna inte ger eleverna en tillräckligt varierad undervisning i 

matematik (Skolverket, 2012; Skolinspektionen, 2009). Den bristande variationen tyder också 

på att undervisningen därav inte är anpassad efter elevernas enskilda behov och 

förutsättningar (Skolinspektionen, 2009). 

Lärare använder ofta läromedelsböcker i sin planering av undervisningen och i 

matematik har läromedlet visat sig vara styrande i stor utsträckning. Undervisningen blir 

således väldigt lik innehållet i läromedlet vilket visar hur viktigt det är med hög kvalitet på det 

läromedel lärare väljer att använda (Calderon, 2015; Brändström, 2003; Malmer, 2002). De 

matematiska uppgifter som eleverna får tillgång till i undervisningen är centrala för både 

elevernas uppmärksamhet och de matematiska aktiviteterna som uppstår i klassrummet. Hur 

uppgifterna är utformade blir därför direkt avgörande för elevernas lärande och kan därför ses 
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vara den minsta enheten som styr undervisningen (Niss, 1993). Studier har också visat att det 

finns tydliga skillnader i vilket stöd som lärarna får genom sitt läromedel (Hoelgaard, Hemmi 

& Ryve, 2014) och att elever får olika förutsättningar att lära sig matematik beroende på 

vilket läromedel som används (Engvall (2013).  

         Om nu läromedlen styr matematikundervisningen i hög grad och det finns starka 

argument för att lära sig matematik genom flera olika sinnesintryck så borde ett läromedel i 

matematik idag rimligen innehålla uppgifter som låter eleverna lära med flera sinnen på ett 

varierat sätt. Det blir således viktigt att studera läromedlens innehåll (se även Lärarnas 

riksförbund, 2012). Detta innebär i sin tur att det blir intressant att analysera läromedel utifrån 

vilka möjligheter de ger elever att aktivera olika sinnen vid lärandet av matematik. Det gör 

studien relevant för yrkesutövningen eftersom den fokuserar på en viktig aspekt för lärare att 

beakta vid valet av läromedel i matematik. Studien bidrar även genom att den ger exempel på 

hur en läromedelsanalys med fokus på visuellt, auditivt och kinestetiskt/taktilt stöd kan 

genomföras. 

I den här studien innefattar begreppet läromedel elevernas lärobok, övningsbok samt 

tillhörande lärarhandledning och eventuella tillhörande digitala komplement. Även begreppet 

moment används och i denna uppsats menas de olika delar som kan urskönjas i läromedlen.  

Forskare pekar ut lärarens metodrepertoar som en av de väsentligaste utgångspunkterna för 

både lärarens kompetensutveckling och skolutvecklingen i stort (Håkansson & Sundberg, 

2016). Läromedel bör också få större plats i lärarutbildningarna och studenter bör ges tillfälle 

att analysera kvaliteterna i dessa, det menar Kornhall och Hemmi (2015). Den här studien är 

mitt försök att göra just det. Undersökningen har begränsats till en studie av uppgifterna i tre 

olika läromedel i matematik för åk 1.  

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att synliggöra elevernas möjligheter att lära sig matematik med 

flera sinnen genom uppgifterna i olika läromedel i matematik för åk 1. Fokus ligger på olika 

visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd. Vidare syftar undersökningen till att synliggöra 

omfattningen av de olika stöden i läromedlens olika moment samt undersöka betydelsen av att 

använda läromedlen i sin helhet.  

1.3 Forskningsfrågor  

 Syftet har preciserats genom följande frågeställningar:  
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• I vilken omfattning får eleverna i åk 1 möjlighet att lära sig matematik med olika 

sinnen genom uppgifterna i de undersökta läromedlen?  

• Hur fördelar sig olika visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd mellan 

läromedlens olika moment? 

• Går det att urskilja några samband mellan val av läromedel och omfattning av visuellt, 

auditivt respektive kinestetisk/taktilt stöd?  
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2. Litteraturgenomgång  
 

I detta kapitel behandlas matematikundervisning för de yngre eleverna, samt hur läromedel är 

en resurs för arbetet. Kapitlet lyfter även fram forskning som tyder på att en sinnrik och 

varierad matematikundervisning är att föredra samt behovet av att individanpassa 

undervisningen.  

2.1 Matematikundervisning för de yngre eleverna 

Matematikundervisningen i Sverige var tidigare mycket inriktad på färdighetsträning. Men i 

och med Lgr 11 betonas förmågorna mer och ett större fokus har kommit att läggas på 

problemlösning. Detta främjar elevernas förståelse för matematiska begrepp och möjliggör 

utvecklandet av ett flertal matematiska kompetenser. En problembaserad undervisning ställer 

dock andra krav på lärarnas undervisning och det finns två viktiga aspekter att lyfta. Dels att 

eleverna får arbeta med att hitta olika lösningar på de matematiska problem som presenteras 

och dels att de är aktivt deltagande i de matematiska aktiviteterna. Helklassdiskussioner och 

interaktion mellan eleverna ger tillfällen att förklara och motivera sina egna idéer samtidigt 

som de får lyssna och värdera andras lösningar (Larsson, 2015). 

Engvalls undersökning (2013) visar att matematikundervisning i de lägre åldrarna 

upplevs som luftfylld och engagerande men också att förutsättningar för lärande av olika 

kompetenser ser olika ut i olika klassrum. Det är tydligt att läromedlet är en resurs som är 

styrande och att matematikuppgifterna är navet kring vilken undervisningen är uppbyggd. 

Studien visar även det viktiga i att läraren har tänkt igenom vad, varför och hur uppgifterna 

och materialet behandlas så att användandet inte blir slentrianmässigt. Som lärare behöver 

man också hänga med i hur eleverna uttrycker sitt matematiska tänkande (Engvall, 2013). 

Enligt skolverket (2012) använder 90% av svenska lärare ett läromedel som underlag 

för sin undervisning. Det påtalas i samma rapport att tyst, individuellt arbete dominerar 

matematikundervisningen vilket enligt Hoelgaard m.fl., (2014) hänger ihop. Enligt skolverket 

(2016b) ska visuella modeller och konkret material saknas i många av de läromedel vi hittar i 

det svenska utbudet och i de flesta läroböcker ses texten fortfarande som överordnad. 

Därav är det intressant att vidare fundera över läromedelsanvändning och innehållet i dem.  
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2.2 Läromedelsanvändning som styrande resurs i undervisningen 

Ett läromedel för matematikundervisning är själva kopplingen mellan de idéer som 

presenteras i läroplanen och klassrumsverksamheten (Remillard, van Steenbrugge & 

Bergqvist, 2014). Enligt Calderon (2015) följer många nyproducerade läromedel läroplanerna 

i hög grad men det betyder inte att de automatiskt täcker allt (Calderon, 2015; Johansson, 

2006). I slutändan förväntas läraren själv se till att både förmågor, centralt innehåll och 

kunskapskrav finns med i planeringen av undervisningen (Johansson, 2011; Malmer, 2002). 

Brändström (2003) ser i sin studie, att många av de läromedel som används i matematik är 

väldigt lika varandra. Samtidigt, visar Johanssons (2011) studie att man förenklat kan tala om 

två olika perspektiv: Somliga läromedel är utformade på ett sätt där undersökande arbetssätt 

inte ingår i själva matematiken utan mer som ett sätt för läraren att motivera och intressera 

eleverna mot den formella matematiken som kunskap. Läromedel som tar detta perspektiv 

försöker leda eleverna med specifika regler och begrepp. I det andra perspektivet betraktas 

matematiken som en aktivitet där eleverna får öva på att generalisera, ordna, klassificera, 

upptäcka mönster m.m. genom många olika matematiska aktiviteter (Johansson, 2011). 

Uppgifternas utformning och innehåll är viktig, inte bara för att eleverna ska lära sig 

matematik. Uppgifterna förmedlar även ett budskap om både vad matematik är och vad 

matematik innebär (Brändström, 2005). Uppgifterna påverkar också både elevernas 

uppmärksamhet och de matematiska aktiviteterna som uppstår i klassrummet (Niss, 1993). 
Uppgifter i ett läromedel behöver variera för att eleverna ska få möjlighet att omsätta 

färdighetsträningen till en djupare förståelse och det krävs att det även finns uppgifter som 

ställer höga kognitiva krav (Smith & Stein, 1998). Lämpliga matematiska uppgifter vid rätt 

tillfälle förflyttar eleverna mellan yt- och djuplärande (Hattie, m.fl., 2017). Ett läromedel i 

matematik förväntas därför tillhandahålla ett innehåll som ger eleverna möjligheter att se 

samband och helheter och för det krävs bland annat en noggrann metodisk 

begreppsanvändning och variation av uppgifter i böckerna (Wyndhamn, Riesbeck, & 

Schoultz, 2000). Såväl bilder som text, samt laborativa övningar, lekar och andra aktiviteter, 

bör finnas representerade. För att eleverna ska kunna omvandla den skrivna texten, bilderna 

och symbolerna till kunskap krävs även rikliga tillfällen till resonemang (Brändström, 2005; 

Engvall, 2013).  

2.2.1 Ett läromedels olika delar 

Ett läromedel är uppbyggt av olika delar. Det kan vara elevböcker där eleverna räknar och 

skriver, eller elevböcker där de följer genomgången för att sedan skriva och räkna i en separat 
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övningsbok. Det finns digitala läromedel och tryckta upplagor, som har digitala komplement. 

Lärarhandledningen tillhandahåller passande aktiviteter som läraren kan använda i och 

utanför klassrummet för att befästa elevernas kunskaper (Johansson, 2003). Hoelgaard (2015), 

som studerat ett flertal svenska lärarhandledningar i matematik för grundskolans tidigare år, 

menar att en handledning bör presenteras så att den motiverar läraren att utnyttja läromedlets 

fulla potential. Hon sammanfattar sin studie med att de lärarhandledningar hon studerat till 

stor del innehåller explicita instruktioner gällande förslag på aktiviteter, färdiga frågor att 

ställa till eleverna, samt diverse kopieringsunderlag. Hennes studie visar att både innehåll och 

struktur kan se mycket olika ut, samt att de explicita instruktionerna ofta saknar didaktiska 

motiveringar och kopplingar till rådande styrdokument. Lärare som utgår från 

lärarhandledningen, fortsätter Hoelgaard, får en mycket aktiv roll i undervisningen. Det 

förutsätter dock att lärarhandledningen är mer än kopieringsunderlag till diagnoser, knep och 

knåp. Lärarhandledningen behöver både inspirera och informera läraren om material som 

finns utanför läroboken (Brändström, 2003; Hoelgaard, 2015).   

2.2.2 Att använda läromedel  

Att läromedel i matematik styr undervisningen i hög grad står klart (Johansson, 2011; 

Skolverket, 2008, Skolinspektionen, 2009). Läromedlet bidrar till yrkesmässiga metoder och 

hjälper lärare att mobilisera kursplanen i undervisningen (Remillard, m.fl., 2014). När ett 

läromedel används i stor utsträckning så bli läroplan, kursplan och lärarens roll underordnad 

bokens pedagogiska uppbyggnad och innehåll och det som inte finns representerat i läroboken 

är sannolikt delar som inte behandlas i undervisningen. Något att vara uppmärksam på menar 

Johansson (2011). Att låta ett läromedel styra i hög grad har dock sina fördelar. Eleverna får 

på ett strukturerat sätt öva sina färdigheter och läromedlets uppgifter stöttar eleverna när de 

tar sig an svårigheter. Det i sig är också tidsbesparande för läraren. Att följa ett läromedel ger 

därför läraren en lugnare arbetssituation än att skriva sitt eget material (Calderon, 2015). 

Lärare som provat att undervisa utan matematikbok upptäcker också snart att det även ställer 

höga krav på ämnes- och ämnesdidaktiska kunskaper (Johansson, 2011). Granskningar visar 

att ett väl fungerande läromedel kan leda till en positiv utveckling av hur undervisningen i 

praktiken bedrivs, men att alltför ensidigt användande kan leda till att eleverna får ett 

avståndstagande till matematikämnet (Lindqvist, Emanuelsson, Lindström, & Rönnberg, 

2003). 

Man kan naturligtvis välja att endast använda delar av ett läromedel. Det finns dock en 

risk att man då missar viktiga delar i undervisningen (Johansson, 2011). I de fall läraren 
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endast väljer delar av läromedlet används ofta moment som läraren anser möter innehållet på 

den undervisning som för tillfället pågår. Det är också vanligt att läraren väljer vilka moment 

man vill använda efter rekommendationer från kollegor (Johansson, 2003). Studier har visat 

att momenten som finns i lärarhandledningen ofta är de som lärare avstår från att använda 

(Johansson, 2003, Hemmi & Krzywacki, 2014). Det som då ofta går förlorat är aktiviteter 

som möjliggör för eleverna att knyta an sina kunskaper till vardagliga händelser (Johansson, 

2006) och aktiviteter och uppgifter som ger variation i lärandet (Hoelgaard, 2015).  

Det verkar följaktligen finnas två huvudtyper av användande: En där läraren är helt 

styrd av läromedlet och inte planerar för andra aktiviteter än de som läromedlet erbjuder och 

en annan där läraren låter läromedlet styra i hög grad, men där läraren också kompletterar 

undervisningen med annat material och olika aktiviteter (Löwing, 2004; Lindqvist, m.fl., 

2003; Johansson, 2003). Därmed kan ett och samma läromedel ge en stor variation i hur 

undervisningen i praktiken ser ut (Johansson, 2006; Hemmi & Krzywacki, 2014). Studier som 

gjorts mellan läromedel och undervisningens utformning har också visat sig vara komplex 

eftersom lärare undervisar på olika sätt även då de använder samma material, bland annat för 

att instruktioner och utförande av aktiviteter kan tolkas och utföras olika (Hemmi, m.fl., 

2014).  

Sammanfattningsvis kan sägas att läromedlet i matematik är lärarens viktigaste resurs i 

matematikundervisningen (Johansson, 2011; Wyndhamn, m.fl., 2000). Om man som lärare 

önskar förändra sin matematikundervisning är det en god idé att börja med att granska 

läromedlen eftersom man kan förvänta sig att läromedlet kommer att fungera som ett centralt 

verktyg i undervisningen (Johansson, 2003; Johansson, 2006).  

2.3 En sinnrik och varierad matematikundervisning 

Variation, flexibilitet och att undvika det monotona i undervisningen är viktigt för lusten att 

lära. Det gäller såväl innehåll, relevanta arbetsformer, arbetssätt och läromedel (Lindqvist, 

m.fl., 2003). Alla elever, men kanske särskilt elever med olika typer av inlärningsproblematik, 

är hjälpta av en variation av aktiviteter. (Kellman m.fl., 2010; Hattie, m.fl., 2017; Klingberg 

2011). I matematikundervisningen bör eleverna därför få tillgång till en variation av både 

verbala och numeriska samt kreativa och estetiska metoder (Nilsson, 1989; Löwing, 2004). 

En variationsrik undervisning utvecklar elevernas förmåga att se matematiska samband och 

genom det får de en flexibel förståelse för olika matematiska processer. Att blanda 

representationsformer och aktiviteter och låta eleverna lära sig matematik med flera sinnen är 
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fördelaktigt när eleverna ska lära sig olika matematiska begrepp. Det handlar om att, på olika 

sätt och med hjälp av olika typer av material, synliggöra matematiska begrepp, hitta mönster 

och göra gestaltningar (Hattie, m.fl., 2017). Boström och Walleberg (1997) lyfter att det är 

viktigt att de olika representationerna för matematiken planeras nogsamt och att det material 

som används fyller ett syfte. Hattie, m.fl. (2017) presenterar metoder och strategier som man 

på vetenskaplig grund bör bygga sin undervisning på. Det handlar om fyra generella tips för 

att uppnå variation i matematikundervisningen; Visuella illustrationer där grafiska inslag ska 

vägleda elevernas förståelse och tänkande. Verbala variationer i uppgifter för att skapa 

intresse som banar väg för elevernas fokus. Gester, dvs. kroppsrörelser som leder tankarna till 

detaljer eleverna möjligen missat samt miljörelaterade uppgifter, att använda klassrummet, 

omgivningen och fysiska föremål för att fördjupa förståelsen (Hattie, m.fl., 2017). Hattie, 

Fisher och Freys tankar om vad som bör ingå i en effektiv lärandemiljö i matematik ger en 

undervisning för många sinnen: En sinnrik undervisning där elevernas perception medvetet 

används för att skapa ny kunskap (Ellneby, 1994). Med denna typ av undervisning bygger 

eleverna erfarenheter som gör att de kan relatera till det de tidigare upplevt. När barnen 

exempelvis får sortera och klassificera med konkret material får de möjlighet att se likheter, 

skillnader och urskilja olika egenskaper och koppla ihop det med sina tidigare erfarenheter 

(Wallby, Carlsson & Nyström, 2001). De får också väsentligt större förutsättningar för att 

vara delaktiga i den pågående lärandeprocessen. Konkret materialet ger också eleverna en 

djupare förståelse för abstrakta matematiska begrepp (NCTM, 2014; Malmer, 2002). Med 

laborativt material använder eleverna händerna och med det aktiveras känseln, vårt primära 

sinne för inlärning (Hannaford, 1995). Små rörelser kan, menar Hannaford, hjälpa oss att 

tänka bättre. När eleverna själva får välja representationsformer kan de strukturera sina 

tankebanor utefter sina egna tankar istället för något påtvingat vilket kan vara något att ha i 

åtanke när man presenterar laborativt material (Malmer, 2002). Genom att till exempel skriva, 

rita och laborera med olika material så förankras tankarna och det gör att vi minns 

informationen bättre. Meningsfulla samtal om matematik uppstår när eleverna arbetar med 

uppgifter som väcker engagemang vilket underlättas av om undervisningens metoder varierar 

(Hattie m.fl. 2017). Yngre elever har också stor nytta av att leka i lärandesituationer. Det 

hjälper dem att på ett engagerande sätt bearbeta och förankra nya kunskaper (Ahlberg, 2003; 

Hedrén, 2017).  
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2.4 Behovet av att individanpassad undervisningen 

Formen för inlärning behöver växla för att tillgodose elevers olika sätt att lära (Lindqvist, 

m.fl., 2003). Med en matematikundervisning som involverar lärande genom flera sinnen 

konstrueras förståelse. Men de interna representationer som tar form skiljer sig dock åt mellan 

individer: vi är olika och vi lär olika (Goldin & Kaput, 1996). Undervisningen bör anpassas, 

organiseras och utformas efter elevernas individuella behov för att vi ska kunna vidmakthålla 

deras lust att lära. För att kunna göra det krävs att man som lärare har kännedom om elevernas 

olika behov och intressen. Läraren behöver också ha en vilja att möta elevernas behov (Giota, 

2013). Skolkommittén lade redan 1946 stort fokus på individanpassad undervisning. Man 

menade bland annat att om lärare hade tillräckliga kunskaper om inlärning så skulle det kunna 

användas för att konstruera undervisningen utifrån elevernas individuella behov (Lundgren, 

2014). I läroplanen (Skolverket, 2011) står det; ”Undervisningen ska anpassas efter varje 

elevs förutsättningar och behov” (s. 8) och ”Skolan ska främja elevernas harmoniska 

utveckling. Detta ska åstadkommas genom en varierad och balanserad sammansättning av 

innehåll och arbetsformer” (s. 10) samt att ”Lärarna ska sträva efter att i undervisningen 

balansera och integrera kunskaper i sina olika former” (s. 13). Det innebär att lärare förväntas 

anpassa sin undervisning efter elevernas behov (Giota, 2013). Skolinspektionen har sett 

mycket goda exempel på varierad undervisningen där lärare på ett lekfullt sätt undervisar i 

matematik för att i nästa skola möta lärare som inte varierar undervisningen och därmed inte 

möter elevernas olika behov (Skolinspektionen, 2009).  

Det finns exempel på teorier som bygger på att undervisningens former ska anpassas så 

att de möter elevernas olika lärstilar. Ett exempel på sådana teorier är Grinder och Bandlers 

VAK-teori som utgår ifrån att elever i lärandesituationer bör få tillfälle att utnyttja sin fulla 

potential utifrån den lärstil man har. I VAK-teorin står V för visuell, A för auditiv och K för 

kinestetisk/taktil lärtstil (Grinder, 1999). Det finns en stor acceptans för lärstilsteorier både av 

lärare, föräldrar och befolkningen i stort men trots att teorierna är populära och spridningen 

stor så finns det anledning att kritiskt granska dess utgångspunkter Vinterek (2006) menar att 

olika teorier kring individualisering ofta är underbyggda av ideologiska teorier snarare än 

vetenskapliga undersökningar och hon är inte ensam om att vara kritisk. Undervisningen ska 

anpassas till de elever man har i sin klass och en god undervisning präglas av variation men 

att utgå från att eleverna har olika lärstilar är inte en effektiv undervisningsstrategi enligt 

Håkansson och Sundberg (2012). Det saknas helt enkelt tillräckliga studier för att dessa 

teorier ska anses vila på vetenskaplig grund och de studier som har gjorts kan inte påvisa att 

undervisning utifrån lärstilar är mer effektiv än någon annan undervisningsstrategi (Pashler, 
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McDaniel, Rohrer, & Bjork, 2009). Andra forskare menar att teorin kan ha vissa poänger och 

är värda att prova (Kroksmark, 2006). Lärare vet att man, för att kunna möta alla elevers olika 

behov, behöver behärska en rad olika arbetssätt och individanpassning är trots allt något som 

är önskvärt i skolan (Giota, 2013). Skolverkets kvalitetsgranskning (2003) sammanfattas med 

punkter över vad som bör karaktärisera en god undervisning och på den första punkten kan 

läsas: ” Större flexibilitet och högre grad av anpassning till olika elevers/elevgruppers 

verkliga förkunskaper, förförståelse, intresse och studieinriktning. Det gäller såväl innehåll, 

arbetssätt, läromedel som annat arbetsmaterial. De nationella målen är gemensamma för alla 

elever men kan nås på olika sätt.” (Lindqvist, m.fl., 2003, s. 40). I rapporten påpekas dock att 

det inte finns en specifik modell för att uppnå detta.  

Sammanfattningsvis innebär detta att matematikundervisning ska vara varierad för att 

ge alla elever möjlighet att lära, och att matematiken bör komma till utryck i många olika 

former där flera sinnen aktiveras (Sterner, 2007; Persson, 2007). Det verkar vara så att ju fler 

perceptionsvägar som undervisningen erbjuder desto bättre lärande (Malmer, 2002; Smith & 

Stein, 1998). Hattie, m.fl. (2017) pekar på vikten av att utnyttja olika sinnesintryck i 

inlärningssituationer och menar att det är kunskaps- och evidensbaserat. Resultaten av att 

använda många sinnen vid inlärning kan vara till stor hjälp och genom en varierad 

undervisning kan eleverna minnas stoffet i större utsträckning (Adler & Adler, 2006). Med en 

blandning av fysiska, visuella, symboliska, kontextuella och verbala representationer ger vi 

eleverna förutsättningar att lära sig matematik på djupet (Hattie m.fl. 2017). En 

matematikundervisning rik på sinnesintryck ligger till grund för den teoretiska ram jag väljer 

att utgå ifrån i min undersökning.  
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3. Teoretisk ram  
 
I kapitel 2 har många fördelar med en varierad matematikundervisning presenterats. I följande 

kapitel lägger jag fram vilka tankar som tillsammans bildar teoriramen för min undersökning 

och de övergripande kategorier som bildar det analysverktyg jag använt mig av vid min 

läromedelsanalys. 

Matematikundervisning med sikte på djupinlärning bör, enligt Hattie m.fl. (2017), 

innehålla 5 olika representationer; 1. Fysiska, där verkliga föremål från vardagslivet och mer 

formella hjälpmedel används för att representera matematiken. 2. Visuella, skisser och bilder 

som förklarar ord på ett illustrativt sätt. 3. Symboliska, operationstecken som eleverna till en 

början uppfattar som ”krumelurer” men som senare får mening. 4. Kontextuella, för eleven 

realistiska scenarion som beskriver matematiken i relation till elevernas verklighet.  

5. Verbala, där matematiken beskrivs med ord, meningar och förklaringar. Det innebär att en 

teoriram för att undersöka läromedel för en sinnrik undervisning också behöver adressera 

dessa aspekter.  

I den här studien provas VAK-teorin som ett analysverktyg för att se inneboende 

möjligheter till variation i läroboksuppgifter i matematik. Teorins verktyg kommer att 

användas i analysen för att undersöka de olika representationsformer som Hattie m.fl. (2017) 

beskriver som viktiga för en effektiv undervisning. I metodkapitlet finns en detaljerad 

genomgång över hur dessa kategorier används samt hur analysen gått till. 

 

3.1 Visuellt stöd för lärande 

Matematiken kan gestaltas visuellt genom bilder och text i läroboken men också genom att 

måla eller rita egna illustrationer. Egenskapade bilder möjliggör också för eleverna att skapa 

inre bilder av matematiken och kopplingarna till minnet blir starkare (Klingberg, 2011). 

Visuellt stöd kan med fördel ges med både tvådimensionella bilder och tredimensionella 

objekt. En variation av stillastående och rörliga visuella stöd är att föredra (Hannaford, 1995). 

Visuella representationer ökar målmedvetenheten i den matematiska övning man tar sig an 

(Hattie, m.fl., 2017). Tekniska hjälpmedel såsom projektorer, datorer osv. är idag ett 

nödvändigt inslag i undervisningen och möjliggör för en större variation i uppgifternas form 

(Brändström, 2005). Men digitala uppgifter är inte huvudfokus i denna studie. Att ha 

svårigheter med att kunna visualisera matematiken kan i förlängningen leda till en oförmåga 

att hantera tal vilket visar hur viktigt det visuella perspektivet är (Klingberg, 2011). För att ge 
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visuellt stöd krävs en noggrann planering och att man har ett tydligt syfte för det visuella stöd 

som används (Boström & Wallenberg, 1997). Med detta som grund har visuella stöd i 

undersökningen kategoriserats utifrån tvådimensionella, tredimensionella, rörliga, och 

stillastående bilder samt bilder skapade av eleverna själva. 

 

3.2 Auditivt stöd för lärande 

Hörseln har stor betydelse för att inlärning ska ske (Hannaford, 1995). I undervisningen kan 

man utnyttja detta med hjälp av olika auditiva stöd. Det handlar om att ge muntliga 

instruktioner, att låta eleverna diskutera och resonera med varandra kring matematiska 

uppgifter men också att låta musik, rim och ramsor vara naturliga delar i undervisningen. 

Tillsammans ger dessa undervisningsformer en bra variation av auditivt stöd (Boström & 

Wallenberg, 1997). Kommunikation och resonemang i matematikundervisningen ger också en 

tydlig delaktighet i lärandeprocessen (NCTM, 2014). Eleverna ges på så vis tillfälle att 

analysera och dra slutsatser kring sitt lärande (Boström & Wallenberg, 1997). Detta har i 

undersökningen fått stå som grund för de auditiva stöden som kategoriserats efter muntliga 

instruktioner, resonemang och kommunikation samt sång, rim och ramsor. 

 

3.3 Kinestetiskt/taktilt stöd för lärande 

Studier visar att lärare som ökar andelen praktiska moment i undervisningen utför en bättre 

undervisning där eleverna ökar sina prestationer signifikant (Håkansson & Sundberg, 2016). 

Genom att erbjuda matematiska lekar i undervisningen utnyttjar vi det vi vet om små barn och 

lekens roll för lärande. Genom leken kan barnen upptäcka och förstå matematiken och sin 

omgivning på ett reflekterande sätt (Ahlberg, 2003; Persson, 2007). Att ha kroppen i rörelse 

ökar många mentala kapaciteter på ett sätt som möjliggör en förankring av information och 

erfarenheter (Hannaford, 1995) vilket lärare kan åstadkomma genom många olika typer av 

matematiska lekar och uppgifter där eleverna är i rörelse. När elever exempelvis får hoppa, 

springa och krypa utvecklas deras relation till rummet och den egna kroppen (Sterner, 2007). 

Lekar och övningar där kroppen är i rörelse är exempel på tillämpningar som har stark 

koppling till elevernas vardag där de på ett naturligt sätt får använda de matematiska begrepp 

de lärt sig (Hattie m.fl., 2017). Med mer finmotoriska rörelser kan eleverna upptäcka 

matematiken på ett komplext sätt, menar Hannaford (1995), eftersom eleverna då kan 

förankra sina tankar och minnas det de lär sig i större utsträckning. Matematikundervisning 
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bör även innehålla rikligt med tillfällen till laborationer med olika material (Hattie, m.fl., 

2017). Forskning visar att det är av stor betydelse för begreppsförståelsen och därför bör vara 

en stor del av matematikundervisningen (NCTM, 2014). Praktiska erfarenheterna såsom 

lekar, spel och laborationer är också verkliga och direkta och engagerar på ett fullständigt sätt 

(Brändström, 2005; Hedrén, 2017). Ovan nämnda aktiviteter är bra matematiska övningar för 

att eleverna ska få kinestetiska/taktila stöd i sin undervisning (Boström & Wallenberg, 1997). 

Därav har lek med kroppen i rörelse, spela spel och matematiska laborationer fått stå som 

grund för de kinestetiska/taktila stöd jag studerar i min undersökning. 
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4. Metod 
 
I denna del presenteras mitt val av metod, mitt urval och hur studien genomförts. Här kan 

också läsas om mina reflektioner kring etiska ställningstaganden, validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet i min undersökning. 

4.1 Val av metod 

Att nogsamt välja metod för min undersökning höjer validiteten på min studie (Dimenäs, 

2007). I mitt fall blir en innehållsanalys av de valde läroböckerna och tillhörande 

handledningar det självklara alternativet för att få svar på mina frågeställningar. Ett läromedel 

kan granskas med olika typer av fokus. Man kan studera det yttre t.ex. layout, antal sidor eller 

huruvida det finns extramaterial. Man kan också välja ett innehållsfokus och studera 

uppgifterna i relation till exempelvis sociala faktorer såsom genus, etnicitet eller social 

bakgrund. Innehållet kan också studeras mer i detalj från olika synvinklar (Johansson, 2011). I 

och med att uppgifterna kan ses vara undervisningens minsta avgörande enhet så har jag valt 

att studera dem i detalj med fokus på vilka sinnen som ges möjlighet att aktiveras genom dem. 

Innehållsanalysen av olika läromedel möjliggör en komparativ undersökning som ger mig 

tillfälle att jämföra dem, vilket möter en stor del av mitt syfte och kan synliggöra läromedlens 

olika egenskaper (Johansson, 2003). En ordentlig närläsning och en grundläggande textanalys 

behövs för att jag ska kunna fastställa det väsentliga i innehållet (Johansson & Svedner, 

2010). Med hjälp av kategorier kan jag studera innehållet utifrån mitt teoretiska ramverk. 

Desto tydligare kategorier jag har desto mindre risk får jag också för misstolkningar i min 

analys (Johansson & Svedner, 2010).  

Studiens syfte är tudelat. Dels ligger fokus på omfattningen av matematikuppgifter som 

ger eleverna möjlighet att lära med olika sinnen vilket gör undersökningen kvantitativ men 

eftersom jag också ämnar undersöka uppgifternas karaktär så finns också ett kvalitativt fokus.  

4.2 Urval  

Jag har valt att analysera och jämföra tre olika läromedel för åk 1; Nya matematikboken, 

Singma och Favorit matematik. Valet av läromedel beror på att jag ville jämföra läromedel 

som hämtat inspiration från olika länder. Singma är ett läromedel med ursprung från 

Singapore medan Favorit matematik är ett läromedel med ursprung från Finland. Nya 

matematikboken är en omarbetning av det tidigare läromedlet Matematikboken, ett läromedel 

som bygger på en svensk förlaga. Att jämföra läromedel med ursprung från Singapore och 
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Finland är extra intressant eftersom eleverna i både Finland och Singapore visar toppresultat i 

internationella mätningar i matematik (Skolverket, 2008). I finska läromedel ligger ett stort 

fokus på att designa specifika lektioner där lek, spel och praktisk matematik utgör en stor del 

och enskilt arbete i boken utgör bara en liten del av lektionen (Hemmi, 2015). Lärare i 

Finland får genom sitt läromedel och med stöd från lärarhandledningen förslag på olika 

aktiviteter som ger tillfälle för eleverna att öva på matematikens olika förmågor på olika 

praktiska sätt (Kornhall & Hemmi, 2015). Singma utgår från Singaporemodellen som är en 

internationellt välbeprövad metod och mätningar visar tydliga resultatförbättringar i länder 

där modellen implementerats (Beck, Conner & Cruse 2010; Ginsburg, Leinwand, Antrom & 

Pollock, 2005).  

Min ursprungliga tanke var att studera läromedel för åk 3 då det visat sig att enskilt 

arbete i boken blir vanligare desto högre upp i åldrarna man kommer (Lindqvist, m.fl., 2003) 

men eftersom Natur & Kultur inte har publicerat den svenska upplagan av Singma för åk 3 än 

så valde jag istället läromedel för åk 1 med tanke på att början på matematikundervisningen 

bör vara lustfylld och varierad så att eleverna känner sig motiverade till att fortsätta lära sig 

matematik.  

4.3 Genomförande och analysverktyg  

En kvalitativ analys görs ofta i tre steg, först genom att klargöra tankestrukturen i det man 

ämnar undersöka. Efter det följer en process att logiskt ordna innehållet för att till sist 

klassificera innehållet (Esaiasson, 2012). Som ett första steg har jag studerat läromedlens 

olika upplägg och struktur för att se hur jag ska kunna ta mig an undersökningen på ett 

relevant och kvalitetssäkert sätt. Det visade sig att vissa uppenbara skillnader skulle kräva en 

klassificering av läromedlens olika moment. I Nya matematikboken går det inte att urskilja 

lektionerna på samma sätt som i Singma och Favoritmatematik. I lärarhandledningen 

uppmanas istället läraren att markera lämpligt stopp för varje lektion. Andra uppenbara 

skillnader visade sig vara antal uppgifter, antal sidor och vad de olika kapitlen behandlar. Den 

främsta likheten mellan läromedlen är att de innehåller olika moment. Dessa återkommande 

moment fick stå som utgångspunkt i min undersökning. Dessa moment kom att grupperas i 

två tydliga kategorier som jag valde att kalla föreslagen arbetsgång och extra aktiviteter. 

Nedan kan läsas om de olika momenten och hur jag har valt att kategorisera dem i min 

undersökning.  
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Nya matematikboken: 

I Nya matematikboken har elevböcker 1A och 1B med tillhörande lärarhandledningar 

studerats. I lärarhandledningen finns ett flertal rubriker. ”Före arbetet i boken” innehåller 

aktiviteter av olika karaktär. Det kan vara språk och begrepp, laborationer, instruktioner, spel 

eller samtal för att förbereda eleverna inför arbetet i elevboken. ”Bokens uppgifter” innehåller 

instruktioner om hur bokens uppgifter ska göras men kan ibland även innehålla visuella 

modeller. ”Före arbetet i boken” samt ”bokens uppgifter” återkommer på varje uppslag. De 

ovan nämnda momenten återkommer i den grad att jag anser att de ingår i varje lektion och 

därav har dessa moment räknats till kategorin föreslagen arbetsgång. I lärarhandledningen 

finns momentet ”arbeta vidare” med förslag på fortsatt arbete. Detta återkommer inte i samma 

utsträckning men dyker upp i handledningen då och då. I slutet av elevboken finns sidor med 

rubrikerna ”träna mera” och ”fördjupning”. Elev och lärare avgör tillsammans vilka av dessa 

sidor som eleven ska arbeta med och lärarhandledningen tillhandahåller inte någon ytterligare 

information kring dessa moment. ”Arbeta vidare” i lärarhandledningen samt ”träna mera” och 

”fördjupning” i elevböckerna räknas i min undersökning under kategorin ytterligare 

aktiviteter. Vad som inte undersökts i detta läromedel är momenten ”kan du?”, 

”eftertanke/reflektion” samt ”uppföljning/protokoll”. 

 

Singma:

I elevernas lärobok börjar man med momentet ”vi utforskar” där man tillsammans i klassen 

utforskar vad lektionen kommer att behandla. Eleverna ska under detta moment presentera 

olika lösningsstrategier för varandra och uppmuntras till att dela med sig av sina idéer. De 

förväntas vara aktiva och får tillgång till konkret material och visuella bilder i samband med 

lärarens muntliga instruktioner. Efter det följer momentet ”vi lär” där flera lösningar 

presenteras. Till denna del används konkret material och bilder, siffror och symboler. Läraren 

leder dessa två moment med frågor som finns i lärarhandledningen. Reflektion och 

resonemang står i fokus. Momentet efter kallas ”vi övar” där eleverna samtalar om möjliga 

lösningar till problem som presenterats. Därtill finns bilder i elevernas böcker. Lektionens 

sista moment i elevboken är ”aktivitet” där eleverna under lekfulla former får tillfälle att träna 

och samarbeta. Lektionen avslutas med ”jag övar” i övningsboken. Eleverna ska där öva på 

egen hand för att befästa sina kunskaper. Alla ovan nämnda moment ingår i varje lektion och 

det är dessa moment som studerats under kategori föreslagen arbetsgång. Till ytterligare 

aktiviteter har ” extra stöd” och ”extra utmaning” räknats. Dessa 
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finns i lärarhandledningen. För varje lektion finns också, i lärarhandledningen, förklaring på 

svårigheter och missuppfattningar som kan dyka upp, instruktioner för extra stöd och 

utmaningar, viktiga saker att tänka på samt stöd vid bedömning. Detta är tänkt för läraren och 

innehåller inte elevaktiviteter, därav har de inte undersökts. 

 

Favorit matematik: 

I lärarhandledningen finns ett moment som heter ”förslag på arbetsgång” och det är uppgifter 

och aktiviteter inom den som har studerat under den kategori jag har med samma namn. Där 

hittar vi de moment som ingår i alla lektioner, vilka är; ”grunduppgifter” som finns på första 

uppslaget/lektion och som alltid startar med en samtalsbild. I lärarhandledningen finns stöd 

för hur den ska användas med ramberättelse, frågor och huvudräkningsuppgifter. Där finns 

också en del aktiviteter och laborationer kopplat till dessa grunduppgifter. Uppslaget fortsätter 

sedan med uppgifter som eleven räknar under ledning av läraren. En blå ”träna”-ruta avslutar 

grunduppgifterna i elevboken. I Finland används denna som läxa och jag har därför valt att 

bortse från att studera den. Lektionen fortsätter på nästa uppslag i elevboken där ”öva” och 

”pröva” finns. I lärarhandledningen står det inledningsvis att dessa sidor är extrauppgifter som 

eleverna kan räkna vidare med i egen takt men att de också kan användas som läxa. Dessa 

uppgifter finns däremot med under förslag på arbetsgång och därav har de studerats i den 

kategorin. Utöver den föreslagna arbetsgången finns ”problemlösning” samt ”tips”. Det kan 

vara aktiviteter såsom lekar, spel och laborationer och återfinns i lärarhandledningen. Det 

finns även digitala komplement i form av film och övningar. Detta är vad som har studerats i 

undersökningens andra kategori, ytterligare aktiviteter. 

Innehållsanalysen har gått till på så vis att de olika momenten studerats och markerats 

med förkortningar för de underkategorier jag valt att använda som verktyg. I första steget har 

läromedlets moment i föreslagen arbetsgång markerats. Efter det har samma procedur gjorts 

för de moment som ingår i det jag kallar ytterligare aktiviteter. En sammanställning har sedan 

gjorts för att synliggöra omfattningen av olika stöd om man som lärare använder de moment 

som här räknats som föreslagen arbetsgång samt hur omfattningen av de olika stöden 

påverkas om man även använder sig av det som jag valt att kalla extra aktiviteter, det vill säga 

använder läromedlet i sin helhet. Resultatet visade en stor variation i läromedlens olika 

moment och för att tydligt visa vilka moment som ger vilka stöd så har även dessa 

sammanställts för varje läromedel. 

Nedan förklaras förkortningar och underkategorier för de olika stöden som i 

undersökningen har använts som verktyg. Det visuella stödets underkategorier utgår ifrån det 
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tvådimensionella och tredimensionella seendet samt skapandet av egna bilder. Även om en 

skriven text också kan vara ett visuellt stöd för eleverna väljer jag att inte räkna dessa 

eftersom många elever i åk 1 ännu inte knäckt läskoden. Bilder som inte är tänkta som hjälp 

till själva uppgiften, exempelvis fina ramar, bilder på barn, djur eller annat, kommer inte att 

räknas som visuella stöd eftersom bilderna ska fylla ett syfte (Boström & Wallenberg, 1997). 

Följande underkategorier har använts;  

 

V2 = Tvådimensionellt stöd i form av bilder som finns i elevboken eller där läraren ritar på 

tavlan. Om flera uppgifter har bilder av samma karaktär räknas de inte som olika bilder utan 

som ett och samma V2-stöd.  

V2r = Rörligt tvådimensionellt stöd genom film.  

V3 = Tredimensionellt stöd där läraren exempelvis pekar på något objekt eller visar upp något 

som eleverna inte rör vid. 

V3r = Rörligt tredimensionellt stöd där eleverna tittar på tredimensionella objekt som är i 

rörelse, exempelvis vid laborationer där eleverna rör objekten.  

Vri= Visuellt stöd där uppgiften innehåller uppmaningar att själva skapa bilder genom att rita 

eller måla.  

 

För att synliggöra de auditiva stöden ämnar jag att undersöka i vilken utsträckning eleverna 

får muntliga instruktioner, tillfällen till resonemang och kommunikation samt tillfälle att 

använda den egna rösten, vid exempelvis sång, rim och ramsor. Det auditiva stödet är indelat i 

följande underkategorier; 

A.in = Auditivt stöd i form av en muntlig instruktion av läraren. Hit räknas exempelvis 

ramberättelse kring en bild, instruktioner till en uppgift, muntliga huvudräkningsuppgifter och 

problemlösningsuppgifter. I de fall som ett flertal frågor kommer i följd så räknas det inte som 

flera A.in, utan endast som ett tillfälle då detta stöd ges. 

A.re/ko = Auditivt stöd där eleverna uppmanas att resonera eller kommunicera. Det kan vara 

med läraren, i par, grupp eller i helklass. En del av dessa uppgifter är formulerade så att de 

kan anses vara frivilliga, exempelvis kan det i lärarhandledningen stå att eleverna kan arbeta 

enskilt eller i par. Jag har då ändå valt att räkna det som ett A.re/ko eftersom det är ett tillfälle 

till resonemang och kommunikation även om det inte utnyttjas.  

A.rö = Auditivt stöd där eleven uppmanas att använda rösten, vid exempelvis sång, rim och 
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ramsor. 

De kinestetiska/taktila stöden har undersökts utifrån att eleverna ges tillfälle att lära sig 

matematik med hjälp av laborationer, spel och genom lekar där kroppen är i rörelse. För att 

undersöka detta har följande underkategorier använts;  

K.lab = Kinestetiskt/Taktilt stöd där eleverna använder laborativt material, till exempel 

genom att sortera olika föremål, använda sk. ”plockisar”, pengar eller andra tredimensionella 

objekt i sitt räknande. 

K.sp=  Spel eller andra aktiviteter som innebär stillasittande med lekfulla inslag i 

undervisningen. Detta kan exempelvis vara att jämföra olika talkort, spela ett brädspel eller 

använda tärningar. 

K.lek = Lekar eller andra övningar som innebär att eleverna har kroppen i rörelse. 

 

För att stärka reliabiliteten i min undersökning vill jag förtydliga hur jag har räknat.  

Många uppgifter i elevböckerna kan innehålla ett flertal olika stöd. En laboration med 

plockisar kan exempelvis ge en markering både för tredimensionellt visuellt stöd (V3r) och 

Are/ko om eleverna ombeds att resonera i samband med laborationen. Samma 

uppgift/aktivitet markeras också med K.lab för det kinestetiska/taktila stödet som kommer av 

att laborera. På nästkommande sida förtydligar jag mitt analysverktyg med exempel på hur jag 

markerat de olika stöden.  
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Figur 1. Exempel på kategorisering. Hämtad från Singmas lärarhandledning 1a, s. 60 (Stockholm, 2017). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

I figur 1 kan vi se att momentet ”vi utforskar” har en markering för kinestetiskt/taktilt stöd i 

form av laboration (Klab) eftersom eleverna får tillgång till laborativt material. Med det följer 

också en markering för visuellt tredimensionellt rörligt stöd (V3r). Däremot har ingen 

markering gjorts för tvådimensionellt stöd eftersom startuppgiftsbilden redan markerats med 

V2 i elevboken vilket är samma bild. Under rubriken ”vi utforskar” har två markeringar gjorts 

för muntliga instruktioner (Ain), en för att läraren berättar och den andra för de frågor som 

läraren ställer. En markering A.re/ko har också gjort för att eleverna ska dela med sig av sina 

förslag och idéer. Vidare har ytterligare 4 st. Ain-markeringar gjorts där läraren ska berätta, 

förklara och tydliggöra olika saker under rubriken ”förklara och formalisera”. Där ges också 2 
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st. V3-markeringar när läraren visar konkret material samt 4 st. V2-markeringar då läraren 

ritar på tavlan. 

4.4 Etiska ställningstaganden 

Vetenskapsrådet stödjer den här typen av forskning som rör lärande, utbildning och 

undervisning. Inom forskningsområdet är dock de etiska aspekterna särskilt viktiga eftersom 

den på lång sikt kan ha stor påverkan på samhället. Eftersom min undersökning inte 

involverar människor så finns dock inget skäl att använda sig av forskningsetiska prövningar 

eller samtyckesblanketter. Något som är högst nödvändigt vid exempelvis intervjuer 

(Vetenskapsrådet, 2017). Vad jag däremot gjort är att kontakta det aktuella förlaget för att få 

ett godkännande till att använda bilder för att göra förtydliganden i min uppsats. 

Godkännande har getts via email. 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet 

Validiteten, samt reliabiliteten är två kriterier som bör diskuteras. Den förstnämnda avser hur 

väl min undersökning kan ge svar på mina frågeställningar. Här kan följande fråga ställas; 

Mäts det som är avsett att mätas och ger resultaten en sann bild av det som undersökts? 

Eftersom mitt teoretiska ramverk och det analysverktyg jag utarbetat utifrån detta ramverk har 

en tydlig koppling till mina frågeställningar vill jag hävda att undersökningens validitet är 

hög. Det kan också talas om en innehållsvaliditet, huruvida resultaten täcker hela det område 

som jag avsåg att undersöka samt begreppsvaliditet, i vilken utsträckning begrepp har 

förklarats för att minska tolkningsbarheten (Johansson & Svedner, 2010). Med ett flertal 

underkategorier som skapats för att kunna möta undersökningens olika frågeställningar, vill 

jag mena att innehållsvaliditeten är hög. Begreppsvaliditeten kan däremot diskuteras eftersom 

det finns en del tolkningsutrymme i mina kategorier. Jag har dock förklarat både begrepp och 

analysverktyg så att det ska finnas så lite utrymme för misstolkningar som möjligt och jag har 

nogsamt försökt förklara hur jag har analyserat. Begreppsanvändningen kan dock påverka 

uppsatsens reliabilitet. Reliabiliteten handlar om hur tillförlitlig min undersökning är och 

bottnar i möjligheterna att få samma resultat igen om undersökningen på nytt gjordes med 

samma metod. När reliabiliteten diskuteras finns även där en rad frågor man kan ställa sig; 

Hur noggrant genomförd är studien? Har allt material samlats in på samma sätt, eller har det 

varierat? (Johansson & Svedner, 2010). Både lärarhandledningarna och elevböckerna har 

studerats i detalj och uppgifterna har markerats på samma sätt. För att tydliggöra utfallet av 
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min studie presenteras i resultatdelen olika diagram (Esaiasson, 2012). Tillsamman utgör 

validiteten och reliabiliteten kvaliteten på min forskning (Bryman, 2002). Gällande 

generaliseringsbarheten vill jag förtydliga att det, utifrån den här undersökningen, inte går att 

dra några generella slutsatser gällande läromedel. Resultaten visar endast det som 

undersökningen ämnar synliggöra, det vill säga sinnrik matematik under åk 1 i relation till 

använt läromedel. Därmed går det inte att säga något om huruvida stöden fortsättningsvis har 

samma omfattning. Lika lite går det att säga att undervisningen med Nya matematikboken, 

Singma eller Favoritmatematik alltid ger eleverna en sinnrik och varierande undervisning i 

matematik. Läromedlet möjliggör eventuellt för det men det är avhängt på i vilken 

utsträckning de används och vilken syn den undervisande läraren har på lärande. 
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5. Resultat och analys 
 
Nedan presenteras resultatet av min undersökning i form av olika diagram och därtill 

förklaringar av deras innehåll. En resultatbeskrivning för ett läromedel i taget visas. 

Resultatbeskrivningen är indelad enligt följande;  

 Omfattning av de olika stöden vid föreslagen arbetsgång samt vid användandet av 

extra aktiviteter.  

 Omfattning av stöd i läromedlets olika moment. 

Kapitlet innehåller också en analys av resultaten i förhållande till den forskning och de teorier 

som presenterats i mitt teoretiska ramverk samt en sammanfattning av mina slutsatser. 

5.1 Nya matematikboken 

 
Figur 2. Omfattning av stöd i Nya matematikbokens kategorier ”föreslagen arbetsgång” samt ”extra aktiviteter”. 

 

I figur 2 ovan ser vi omfattning av olika stöd i läromedlet Nya matematikboken för åk 1. De 

orange partierna visar hur många situationer som eleverna under ”föreslagen arbetsgång” får 

olika visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd. De gula partierna visar omfattningen av 

stöd som finns i delar som räknats som ”extra aktiviteter”. Följaktligen visar staplarnas höjd i 

figur 2 den totala omfattningen av olika stöd genom läromedlet. De tvådimensionella 

stillastående bilderna är avsevärt högre representerade än de tredimensionella. Inom de 

auditiva stöden ser man en jämnare fördelning mellan de olika varianterna av auditivt stöd. 

Muntliga instruktioner, resonemang och kommunikation används i ungefär samma 
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utsträckning medan tillfällen av sång rim och ramsor används något mindre. Något större 

variation ser vi bland de kinestetiska/taktila stöden där laborationer är något mer representerat 

medan spel endast finns i liten utsträckning. Vad figur 2 också visar är i vilken omfattning 

stöden ökar om man väljer att använda de moment som finns utöver föreslagen arbetsgång. 

Totalt ökar de visuella stöden då med 12,2 %, de auditiva stöden med 14.0 % medan de 

kinestetiska/taktila stöden ökar med hela 38,7 % vid användandet av de extra aktiviteterna. 

Störst ökning ser vi på antal tillfällen eleverna får rita egna bilder, titta på visuella 

tredimensionella objekt och tillfällen till resonemang och kommunikation. 

 

 
Figur 3. Variation av stöd i Nya matematikbokens olika moment. 

 
I figur 3 kan vi se fördelningen av de olika stöden i läromedlets olika moment. Olika blå 

nyanser visar de visuella stöden, de gröna partierna visar olika auditiva stöd medan 

kinestetiska/taktila stöd har olika rosa nyanser. Med det kan vi urskilja vilka moment som ger 

vilka stöd och vilka stöd som också går förlorade om man väljer att bortse från något moment. 

Resultatet visar att lektionernas inledande moment före arbetet innehåller aktiviteter som ger 

både visuellt, auditivt och kinestetiskt/taktilt stöd. Där kan också ses att det kinestetiskt/taktila 

stödet finns i relativt liten utsträckning i jämförelse med de visuella och auditiva stöden. 

Elevbokens uppgifter innehåller nästan uteslutande visuella stöd i form av tvådimensionella 

bilder och rit-uppgifter. För de auditiva och kinestetiska/taktila stöden i detta moment krävs 
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att läraren använder de instruktioner och övningar som står i lärarhandledningen. I momentet 

arbeta vidare ses en relativt jämn fördelning av stöden. Som tidigare förklarats så återkommer 

detta moment endast sporadiskt och används inte vid varje lektion. I momenten träna mera 

och fördjupning finns endast visuella stöd. I lärarhandledningen finns inga ytterligare 

förklaringar om hur dessa ska användas mer än att det är läraren och eleven som kommer 

överens om vilka av dessa sidor som ska räknas. 

5.2 Singma 

 
Figur 4. Variation av stöd i Singmas kategorier ”föreslagen arbetsgång” samt ”extra aktiviteter”. 

 
I likhet med figur 2 för Nya matematikboken kan vi här i figur 4 se omfattning av de olika 

stöden med läromedlet Singma. Orange partier representerar stöden i föreslagen arbetsgång 

medan gult parti visat hur stöden ökar med de extra aktiviteterna. Som figur 4 visar får 

eleverna stort visuellt stöd genom tvådimensionella bilder, detta varierar mellan bilder i 

elevboken och genom att läraren ritar på tavlan. Rörliga tvådimensionella stöd i form av film 

finns inte och vad vi kan se är också att de tredimensionella visuella stöden representeras i 

mycket mindre omfattning än de tvådimensionella. De auditiva stöden varierar även de i 

omfattning. Muntliga instruktioner, frågor, resonemang och kommunikation är stöd som finns 

med i varje lektion medan sång, rim och ramsor nästan inte alls finns med i Singmas 
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läromedel för åk 1. De kinestetiska/taktila stöden varierar även de i omfattning. Laborationer 

är ett återkommande moment och oftast får eleverna laborera i samband med att läraren ställer 

frågor eller när de ombeds resonera med varandra. Leken har däremot en väldigt liten roll i 

Singma, likaså matematiska spel. Utifrån figur 4 kan vi också urskilja hur de extra 

aktiviteterna påverkar mängden stöd. De visuella stöden ökar med 25,2 %, de auditiva stöden 

med 32,2 % och de kinestetiska/taktila stöden ökar med 34,6 % när man använder de extra 

aktiviteterna. 

 

 
Figur 5. Variation av stöd i Singmas olika moment. 
 

De olika momenten i läromedlet Singma för åk 1 innehåller en variation av olika stöd. Detta 

kan ses i figur 5 ovan. I lektionens första moment finns både visuella, auditiva och 

kinestetiska/taktila stöd om än i ganska varierande omfattning. De blå partierna visar att det 

visuella stödet är stort. De tvådimensionella i något större utsträckning än de 

tredimensionella. Likaså kan vi se att gröna partier, dvs. auditiva stöd finns i stor utsträckning 

medan de kinestetiska/taktila stöden ges mindre utrymme. Detta moment innehåller främst 

muntliga instruktioner med tvådimensionella bilder som stöd samt tillfällen att resonera i 

samband med laborationer. Totalt kan ses att tvådimensionella bilder dominerar alla moment 
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medan de gröna fälten, dvs. de auditiva stöden ges något mindre utrymme. Resonemang och 

kommunikation är dock återkommande i många av läromedlets moment och utgör en del av 

varje lektion. Trots återkommande tillfällen att laborera visar figur 5 att de kinestetiska/taktila 

stöden totalt är representerade i långt mindre utsträckning än de visuella och auditiva.  

  

5.3 Favorit matematik 

 

 
Figur 6. Variation av stöd i Favorit matematiks kategorier ”föreslagen arbetsgång” samt ”extra aktiviteter”. 

 
 I figur 6 ovan ser vi mängden stöd i läromedlet Favorit matematik. Diagrammet visar att 

eleverna via läromedlet totalt får mycket tvådimensionella bilder som stöd men också en stor 

mängd tredimensionellt visuellt stöd i samband med laborationer, lekar och spel som är 

återkommande aktiviteter. Mängden av dessa stöd är stor både i den föreslagna arbetsgången 

och i de extra aktiviteterna. Även muntliga instruktioner, frågor från läraren samt tillfällen till 

resonemang och kommunikation finns med i båda kategorierna. Visuella stöd i form av film 

finns också men är endast markerat med gult eftersom filmerna ingår i kategorin extra 

aktiviteter. Minst stöd får eleverna i form av sång, rim och ramsor även om det finns några 

tillfällen till detta både i den föreslagna arbetsgången och i de extra aktiviteterna. Studerar 
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kan sägas att de visuella stöden totalt ökar med 71,0 %, de auditiva stöden med 89,0 % och de 

kinestetiska/taktila stöden ökar med hela 134,7 %. Anledningen till de stora ökningarna är för 

att de moment som räknats som extra aktiviteter påtagligt lägger fokus på att förklara, 

resonera och visa matematiska lösningar med en variation av aktiviteter där många sinnen 

involveras 

 
Figur 7. Variation av stöd i Favorit matematiks olika moment. 

 

I figur 7 ser vi Favorit matematiks olika moment för åk 1. I läromedlets första moment, 

grunduppgifter, får eleverna alla de olika stöd som kategoriserats i denna undersökning. De 

kinestetiska/taktila stöden i något mindre utsträckning. Dessa grunduppgifter bygger på 

muntliga instruktioner, resonemang, laborationer, lekar och spel som en start för det som 

kapitlen vidare kommer att behandla. Öva och pröva ger endast visuellt stöd i elevboken. 

Momentet problemlösning ger, liknande grunduppgifterna, en stor variation av olika stöd. I 

momentet tips ser vi att stort fokus ligger på laborationer som även ger mycket 

tredimensionellt visuellt stöd men här ser vi också att muntliga instruktioner, frågor samt 

resonemang ingår. De digitala komplementen innehåller inga kinestetiska/taktila stöd och 

endast auditivt stöd i form av muntliga instruktioner och frågor. 
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5.4 Analys   
Analysen är ordnad efter de visuella, auditiva och kinestetiska/taktila stöd som kunnat 

urskiljas i de olika läromedlen. 

 

5.4.1 Visuella stöd 

I de undersökta läromedlen finns totalt sett mycket visuellt stöd. Resultatet visar att alla tre 

läromedel tar fasta på det fördelaktiga med att visualisera matematiken med bilder (Klingberg, 

2011) och bilderna fyller allt som oftast ett syfte vilket Boström och Wallenberg (1997) 

påtalat som viktigt. Önskvärt vore att de visuella stöden varierade mellan tvådimensionella 

och tredimensionella (Hannaford, 1995). Så är inte fallet i Nya matematikboken där 

tvådimensionella visuella stöd är klart överrepresenterat och då med störst fokus på bilder i 

elevboken. Tredimensionella visuella stöd finns i avsevärt mindre utsträckning. Även i 

Singma har det visat sig att mycket visuellt stöd ges genom bilder i elevboken men också en 

hel del där läraren ritar på tavlan. Det tredimensionella seendet används också avsevärt 

mindre än det tvådimensionella. Däremot har eleverna tillgång till laborativt material även i 

de uppgifter som inte räknats som laborationer. Därav är det möjligt att materialtillgången i 

praktiken skulle öka mängden tredimensionellt visuellt stöd men i denna undersökning har 

endast markering för V3r gjorts där exempelvis laborationen förklarats. Att de 

tvådimensionella visuella stöden har större omfattning än de tredimensionella kan rimligen 

förklaras av att många bilder ingår i elevböckerna där auditiva och kinestetiska/taktila stöd, av 

naturliga skäl, inte finns med. I både Nya matematikboken och Singma lyser elevernas egna 

illustrationer med sin frånvaro trots att det ger bra förutsättningar för att skapa inre 

matematiska bilder (Klingberg, 2011). Nya matematikboken och Singma har inga digitala 

komplement som är avsedda för eleverna och därmed har inget stöd markerats för film, vilket 

tyder på att man inte utnyttjar fördelarna av att använda tekniska hjälpmedel för att öka 

variationen (Brändström, 2005). I Favorit matematik är variationen av de olika visuella stöden 

större. Här ges fler möjligheter att lära genom tredimensionella visuella stöd då både 

stillastående och rörliga objekt är delar av lektionerna, inte minst i momentet ”tips” och 

eleverna får ett flertal tillfällen till att skapa egna bilder. 

 

5.4.2 Auditiva stöd 

Samtliga studerade läromedel verkar tagit fasta på att hörseln är central för inlärningen 

(Hannaford, 1995) då resultaten visar rikligt med muntliga instruktioner vilket är viktiga delar 
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i det auditiva stödet (Boström & Wallenberg, 1997). I Nya matematikboken är de auditiva 

stöden jämnt fördelade mellan muntliga instruktioner och resonemang men instruktionerna till 

dessa upplevs tvetydiga då det ibland är svårt att uppfatta om instruktionen är ämnad endast 

för läraren eller ska läsas upp för eleverna. I Singma ses också en jämn fördelning av muntliga 

instruktioner och tillfällen till resonemang och resultaten visar också att dessa stöd är relativt 

jämnt fördelade över de olika momenten. Detta gäller även för Favorit matematik men det kan 

inte sägas om de auditiva stöden i Nya matematikboken. I både Nya matematikboken och 

Singma är sång, rim och ramsor ett stöd som knappt är med alls trots att det anses som något 

effektivt och eftersträvansvärt i undervisningen (Boström och Wallenberg, 1997). Det ingår 

däremot i något större utsträckning i Favorit matematik. Resonemang och kommunikation i 

matematikundervisningen är viktigt och bör eftersträvas (Boström & Wallenberg, 1997; 

NCTM, 2014). Detta är stöd som ingår i alla tre läromedel men främst i Singma och Favorit 

matematik där uppgifter som innehåller resonemang och kommunikation inte bara är 

återkommande moment i varje lektion utan också jämnt fördelade över läromedlets olika 

moment.  

 

5.4.3 Kinestetiska/taktila stöd 

Undersökningen visar tydligt att laborationer med olika praktiska material är ett självklart 

inslag i undervisningen framför allt i Singma och Favorit matematik där laborationerna ofta 

kombineras med muntliga instruktioner och resonemang. Detta är ofta återkommande under 

lektionernas olika moment. Därmed utnyttjar man fördelarna av att använda flera 

perceptionsvägar i lärandet (Boström & Wallenberg, 1997). Laborationerna möjliggör för 

eleverna att genom finmotoriska rörelser förankra sina kunskaper så att de minns bättre 

(Hannaford, 1995). I Nya matematikboken finns laborationer inte alls i samma utsträckning 

och endast i några av läromedlets olika moment. I Nya matematikboken och Favorit 

matematik ingår däremot den viktiga leken i undervisningen. Med det så får eleverna 

möjlighet att förankra informationen (Hannaford, 1995) och med kroppen i rörelse blir 

undervisningen mer effektiv (Hattie, m.fl. 2017). Detta tar man inte alls hänsyn till i Singma 

där den viktiga leken och alla fördelar med att lära sig genom att ha kroppen i rörelse inte alls 

är en del av läromedlet.  

      I både Singma och Favorit matematik är flera sinnen tydligt representerade och i  
många fall kan en och samma uppgift innehålla olika både visuella, auditiva och 

kinestetiska/taktila stöd vilket är mycket bra för att eleverna ska förankra sina kunskaper 

(Malmer, 2002; Hattie m.fl., 2017). 
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5.5 Slutsats  
I rådande läroplan finns stöd för att undervisningen ska variera i både form och innehåll. Med 

det ges eleverna förutsättningar att lära sig matematik med ett flertal sinnen. Resultatet visar 

att det i både Nya matematikboken, Singma och Favorit matematik finns förutsättningar för 

detta. De undersökta läromedlen har visat sig tillhandahålla en varierad 

matematikundervisning som både Sterner (2007) och Persson (2007) samt Adler & Adler 

(2006) påtalat är viktigt, om än i varierande utsträckning. Variationen är tydligast i Singma 

och Favorit matematik. Söker man rikligt med visuellt stöd fungerar alla tre läromedel. Vill 

man ge eleverna löpande tillfällen till resonemang och kommunikation hittar man flest 

tillfällen till detta i Singma och Favorit matematik. Är man mån om den viktiga leken gör man 

bäst i att välja mellan Nya matematikboken och Favorit matematik. 

Resultatet visar också vilka stöd och vilka typer av uppgifter som går förlorat om man 

väljer att avstå från olika moment. Att endast använda momenten ”bokens uppgifter” samt 

”träna mera” och ”fördjupning” i Nya matematikboken skulle innebära att undervisningen 

blev allt annat än sinnrik och mycket stöd skulle gå förlorat. I dessa moment finns näst intill 

uteslutande visuella stöd. Lärarhandledningen erbjuder inte heller några förklaringar till dessa 

moment. I Nya matematikboken är det främst momentet ”före arbetet i boken” och ”arbeta 

vidare” som möjliggör för en sinnrik undervisning och instruktioner till dessa finns 

uteslutande i lärarhandledningen. I Singma ges störst variation av oliks stöd i momenten ”vi 

utforskar”, ”vi övar”, ”aktivitet” och ”extra stöd” vilka är bra moment att använda för en 

sinnrik undervisning. Även i Singma försvinner de auditiva och kinestetiska/taktila stöden om 

man endast använder elevböckerna eftersom dessa stöd inte når eleverna i praktiken om man 

inte använder lärarhandledningen. Där finns nämligen rikligt med aktiviteter och 

frågeställningar kring momenten som ingår i elevernas böcker. För att ge eleverna en sinnrik 

undervisning med Favorit matematik gör man bäst i att använda momenten ”grunduppgifter” 

och ”tips”. 

Gemensamt för Nya matematikboken, Singma och Favorit matematik är att 

förutsättningarna för en sinnrik undervisning beror på i vilken utsträckning läraren väljer att 

använda läromedlets olika moment och därtill den viktiga lärarhandledningen. 
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6. Diskussion  
 
Följande kapitel inleds med en diskussion av studiens resultat med utgångspunkt i det syfte 

och de frågeställningar som inledningsvis formulerats. Vidare diskuteras resultatens betydelse 

och värde för kunskapsutveckling inom området. Slutligen diskuteras metoden och kapitlet 

avslutas med förslag på fortsatt forskning.  

6.1 Resultatdiskussion 

Undersökningens syfte var att synliggöra omfattningen av olika sinnesintryck i 

matematikundervisning genom de valda läromedlen för åk 1 med fokus på visuella, auditiva 

samt kinestetiska/taktila stöd i uppgifterna. Syftet var också att undersöka omfattningen av de 

olika stöden i läromedlens olika moment och med det urskilja vikten av att använda 

läromedlet i sin helhet. 

 

6.1.1 Omfattning av sinnesintryck  

De undersökta läromedlen ger förutsättningar för att eleverna ska få praktiska erfarenheter i 

sin matematikundervisning. Visuella stöd finns i hög utsträckning vilket går stick i stäv med 

Skolverkets rapport (2016b) om att visuella modeller saknas och att texten skulle vara 

överordnad. Både verbala och numeriska, samt kreativa och estetiska inslag finns 

representerade, vilket Nilsson (1989) lyfter fram som viktigt. Resultatet visade att man i 

läromedlet Singma inte använder sig av lek i undervisningen. Något som är viktigt och som 

har starka kopplingar till små barns inlärning (Ahlberg, 2003; Persson, 2007). Sång, rim och 

ramsor är också aktiviteter som inte ingår i läromedlet. Om man använder sig av läromedlet 

Singma och vill öka de kinestetiska/taktila stöden så kan lek vara bra att komplettera med. Att 

utöka undervisningen med rim, ramsor och sång kan vara bra om man vill öka de auditiva 

stöden. Resultatet visar på samma sätt att detta är kompletteringar som kan komma väl till 

pass för att öka variationen på uppgifterna om man använder läromedlet Nya 

matematikboken. Även där ges lek, sång, rim och ramsor litet utrymme medan man i Favorit 

matematik utnyttjar lekens betydelse för inlärning i större utsträckning, både i klassrummet 

och i aktiviteter som rekommenderas att göra utomhus eller i en gymnastiksal. Boström och 

Wallenberg (1997), Sterner (2007) och Persson (2007) har alla framhållit bevis för att 

inlärning med kroppen i rörelse är bra men detta ska saknas i många läromedel (Brändström, 
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2003; Skolverket, 2016a). Med tanke på avsaknaden av lekar och fysiska aktiviteter i Singma 

verkar det stämma men inte om man studerar innehållet i Favorit matematik.  

Med laborationer och praktiskt material bäddar man för en effektiv inlärning (Boström & 

Wallenberg 1997; Sterner 2007; Persson 2007). Det praktiska materialet är väl synligt i 

läromedlen, allra tydligast i Singma och Favorit matematik. I Singma och Favorit matematik 

finns även ett tydligt fokus på begreppsförståelse i samband med laborationerna. Detta gynnar 

lärandet på djupet enligt Hattie m.fl. (2017). Undersökande arbetssätt som involverar flera 

sinnen är fördelaktigt för alla och ju fler perceptionsvägar desto bättre menar Malmer (2002). 

Eftersom eleverna får möjlighet att utforska med material ges också bra förutsättningar för att 

de ska kunna förankra sina tankar och genom alla tre läromedlen finns mycket goda 

förutsättningar för att få delaktiga elever som är aktiva i sitt lärande, i enlighet med både 

Hannaford (1995) och Malmer (2002) som menar att laborationer är en bra förutsättning för 

detta. Speciellt vid de tillfällen som materialet finns tillgängligt för handen samtidigt som de 

får muntliga instruktioner (Hannaford, 1995) vilket ofta är fallet i både Singma och Favorit 

matematik där man enligt lärarhandledningen ska dela ut det laborativa materialet innan den 

muntliga genomgången. Möjligen finns där en risk att en del elever tappar koncentrationen 

och jag kan ana att man som lärare undviker att dela ut plockmaterial om man själv tycker att 

det stör när eleverna har saker i händerna. Det är vad min erfarenhet säger mig men också att 

det för de flesta barn är något som skärper koncentrationen. 

  

6.1.2 Läromedlens olika moment      

Huruvida man som lärare väljer att följa ett läromedel fullt ut eller bara använda delar av det 

visar sig vara avgörande för den mängd och variation av stöd som eleverna får. Engvalls 

studie (2013) visar att förutsättningarna för lärande ser olika ut i olika klassrum och denna 

undersökning bekräftar att så kan bli fallet eftersom resultatet visar att olika moment 

innehåller olika typer av aktiviteter samt att viktiga delar kan gå förlorade om man väljer att 

avstå från delar av läromedlet. Precis som även Johansson (2011) och Löwing (2004) påpekat. 

Om man avstår från att nyttja något eller några moment i sin undervisning bör man vara 

medveten om vilka stöd som går förlorade så att man kan ta ställning till om och i så fall 

vilken typ av kompletteringar som bör göras om man ämnar ge eleverna en sinnrik 

matematikundervisning. Johansson (2006) menar att moment som ofta går förlorade är de där 

eleverna får knyta an sina kunskaper till vardagliga händelser. Om man som lärare avstår från 

att använda framför allt momenten ”arbeta vidare” i Nya matematikboken eller ”tips” i 

Favorit matematik har undersökningen visat att detta stämmer. Detta på grund av att i dessa 
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moment ingår matematiska lekar som är den typ av tillämpning som möjliggör kopplingar 

mellan matematik och elevernas vardag (Hattie, m.fl., 2017).  

Undersökningen har också visat att lärarhandledningen har stor betydelse och enligt Hemmi 

& Krzywacki (2014) är det framför allt momenten i dem som lärare ofta väljer att inte 

använda. Hoelgaard (2015) menar att lärarhandledningen ofta kräver en mycket aktiv lärare 

och möjligen kan det vara en av anledningarna till att lärare avstår från momenten däri. 

Undersökningens resultat har bekräftat att läraren har en mycket aktiv del i de moment som 

ingår i lärarhandledningen, främst i Nya matematikboken där de flesta läraraktiva momenten 

finns och allra mest i de moment som räknats som extra aktiviteter. I Singma och Favorit 

matematik går det möjligen att urskilja att det krävs en mycket aktiv lärare genom läromedlet 

som helhet. Om man bortser från momenten i lärarhandledningarna så är det framför allt 

mängden auditivt och kinestetiskt/taktilt stöd som försvinner. Det stämmer också att flera av 

de moment som har störst variation på uppgifterna finns i lärarhandledningen vilket stämmer 

med det som Hoelgaard (2015) påpekar, att variationen på aktiviteter ofta är det som går 

förlorat när man inte utnyttjar lärarhandledningen. I Singma och Favorit matematiks 

lärarhandledningar finns rikligt med förklaringar. Dessa är tydliga och lätta att följa medan 

min upplevelse av Nya matematikbokens lärarhandledning är att den är något mer otydlig i 

sina formuleringar kring de olika momenten. Som jag tidigare nämnt är det ibland svårt att 

förstå om det som står i lärarhandledningen ska förmedlas till eleverna eller är ämnat för 

läraren och kopplingarna mellan läromedlets olika moment är ibland något svåra att tyda. 

Därav misstänker jag att man som lärare möjligen avstår från att använda en del av momenten 

i Nya matematikbokens lärarhandledning, för att det helt enkelt tar tid att läsa på och förstå 

hur de olika momenten, lekarna och laborationerna ska utföras och när i undervisningens gång 

detta ska ske. Med det anser jag inte att Nya matematikbokens lärarhandledning inspirerar 

läraren till att utnyttja läromedlets fulla potential så som Hoelgaard (2015) menar är viktigt.  

 

6.1.3 Samband mellan läromedel och en sinnrik matematik 

Med tanke på vad som står i rådande läroplan, att undervisningen ska variera i både form och 

innehåll (Skolverket, 2011) så visar den här undersökningen att alla tre läromedel fungerar väl 

i det avseendet om man följer läromedlet fullt ut. Precis som Remillard, m.fl. (2014) påpekar 

är läromedlet ett hjälpmedel för läraren när kursplanens idéer ska omvandlas till undervisning. 

Följer man då inte ett läromedel fullt ut bör man se till att kursplanens följs genom att göra 

olika kompletteringar.  
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I Singma och Favorit matematik har en del fördelar blivit synliga i jämförelsen med Nya 

matematikboken, exempelvis tydligheten och strukturen i vad som ska ingå i varje lektion och 

därmed vilka stöd som ges vid samtliga lektioner. En annan fördel som jag kan se med både 

Singma och Favorit matematik är att de moment som är ämnade för att ge eleverna extra stöd 

och träning samt fördjupade kunskaper är mycket mer sinnrika än momenten ”träna mera” 

och ”fördjupning” i Nya matematikboken där eleverna ska jobba vidare enskilt utan 

ytterligare instruktioner, laborativt material och utan inbjudan till resonemang. Skolverket 

(2016b) har rapporterat att visuella modeller och konkret material är en brist i många 

läromedel och att den skrivna texten skulle vara överordnad. Mina resultat verkar snarare visa 

på motsatsen eftersom de undersökta läromedlen kontinuerligt har laborationer med konkret 

material som en del av undervisningen. Med informationen från skolverkets rapport ville man 

sprida önskan om en mer varierad undervisning där laborativa uppgifter borde få ökat 

utrymme och mindre fokus skulle ligga på individuellt arbete, speciellt i de fall där läroboken 

har total dominans i undervisningen (Lindqvist, m.fl., 2003). Möjligen kan både Singma och 

Favorit matematiks spridning vara ett resultat av detta eftersom uppgifternas form överlag 

varierar i större utsträckning än i Nya matematikboken. Därmed kan sägas att just dessa 

läromedel går i motsatt riktning från det som Kellman m.fl. (2010) påstår, att studier om den 

viktiga kopplingen mellan perception och inlärning inte påverkat matematikundervisningens 

utformning. Om man som lärare använder Singma eller Favorit matematik i sin helhet får 

eleverna en mycket varierad matematikundervisning vilket då går stick i stäv med 

skolinspektionens (2009) påtalande om att undervisningen inte är varierande nog. Även om 

variationen i Nya matematikboken inte är lika omfattande så finns även där en blandning av 

olika stöd och en viss variation på uppgifterna. Men precis som jag tidigare påpekat och som 

denna studie bekräftar så har läraren och sättet att använda läromedlet en betydande roll för 

hur undervisningen i praktiken ser ut. 

 

6.2 Undersökningens betydelse 

Denna uppsats har bidragit med information om hur viktigt det är med en varierad 

matematikundervisning och resultaten av undersökningen visar hur innehållet i de utvalda 

läromedlen möter detta. Genom att studera studiens resultat kan man få en bild av vilka typer 

av aktiviteter och vilka sinnen som aktiveras genom läromedlens olika moment. I 

förlängningen kan en studie av undersökningens resultat möjligen förenkla det didaktiska 

valet om man avser att välja antingen Nya matematikboken, Singma eller Favorit matematik. 
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Därför vill jag påstå att mina resultat kan komma till nytta. Avser man komplettera 

matematikundervisningen med annat än det som läromedlet tillhandahåller så kan man genom 

denna undersökning få en bild av vilka typer av aktiviteter man bör komplettera med. Om det 

är ett lärarlag och inte en enskild lärare som gör valet av läromedel kan resultaten i den här 

undersökningen användas för diskussion. Brändström (2005) talar om att uppgifternas 

utformning förmedlar både en känsla av vad matematik är och vad det innebär att använda 

den i sin vardag. Det anser jag är en bra utgångspunkt när man avser att diskutera olika 

läromedel och där kan möjligen den här undersökningen komma till användning.  

6.3 Metoddiskussion  

Undersökningens tillförlitlig kan diskuteras utifrån huruvida validiteten är hög i det avseendet 

metoden fungerade för att ge svar på studiens frågeställningar samt att resultaten kan ge en 

sann bild av det som undersökts. Resultaten täcker det område som jag avsåg att undersöka 

vilket tyder på en hög innehållsvaliditet (Johansson & Svedner, 2010). Jag anser också att jag 

baserat min undersökning på gedigen teoretisk tolkning av vad en sinnrik undervisning kan 

innebära för matematiken och vad som kan urskönjas av detta i de valda läromedlen. Metoden 

att använda underkategorier för de olika stöden fungerade väl och med det lyckades jag 

undersöka det jag ämnade att synliggöra. Begreppsvaliditeten kan man däremot fundera över. 

Jag har i kapitel 5 försökt göra förtydliganden för att stärka reliabiliteten i min undersökning 

så att någon annan kan genomföra den och få samma resultat men eftersom definitioner av 

olika begrepp kan tolkas olika mellan olika personer (Johansson & Svedner, 2010) är jag 

medveten om att det kan finnas en risk att begreppsvaliditeten och reliabiliteten är de mest 

osäkra i min undersökning. Inte minst för att jag fann svårigheter i att tolka uppgifter som 

innefattade flera kategorier och för att det är många siffror och underkategorier att hålla reda 

på vid datainsamlingen. Jämförelsen av de olika läromedlen torde dock vara tillförlitlig i och 

med att jag tolkat och bedömt läromedlens olika moment på samma sätt. Att kategorisera de 

olika momenten var till en början svårt eftersom läromedlen till viss del hade olika upplägg 

men i slutändan underlättade kategorierna "föreslagen arbetsgång" och "extra aktiviteter" 

både datainsamling och analys.  

      Undersökningens analysverktyg har fungerat väl trots att jag till en början hade 

svårigheter med att bilda kategorier som skulle fungera för olika läromedel men i slutändan 

har kategoriseringen fungerat väl i avseende att ge svar på mina forskningsfrågor. 

Undersökningen möter därmed uppsatsens hela syfte. 
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6.4 Förslag på fortsatt forskning 

Nedan avslutas detta examensarbete med ett antal frågeställningar som uppkommit under 

arbetets gång och som möjligen kan leda till fortsatt forskning inom ämnet. 

 
 Hur uppfattar lärare de undersökta läromedlen i avseendet att ge eleverna en sinnrik 

matematikundervisning och i vilken omfattning använder man läromedlets olika 

moment? 

 

 Vad det är som gör att man som lärare väljer att avstå från uppgifter och aktiviteter 

som ingår i ett läromedel?  

 

 Hur uppfattar eleverna matematikundervisningen med Singma och Favorit matematik? 

 

 Skolinspektionen (2009) visar att matematikundervisningens inte alltid har önskvärd 

variation och kvaliteten därmed skiljer sig åt mellan skolor. Är detta möjligen kopplat 

till val av läromedel i matematik? 

 
 Vilka kompletteringar är vanligast att göra i matematikundervisningen för de yngre 

eleverna och vad står bakom beslutet att lägga dessa auppgifter/aktiviteter? 
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