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Abstract 

The purpose of this study is to examine how well the mathematics 
that is conveyed in help books for guardians match the mathematical 
competencies that children should develop during their time in 
compulsory school. This is done to gain insight into whether help 
books for guardians can be regarded as a teaching resource that 
guardians can use. In order to get an answer to my purpose I 
conducted a content analysis of three different help books for 
guardians. The result shows that all the competencies that children 
should develop during their time in compulsory school do not occur to 
the same extent in the analyzed help books. This result indicates that 
these help books for guardians cannot be seen as a suitable teaching 
resource to help children develop the mathematical competencies. 
Instead, they seem to be more suitable as teaching resources to create 
opportunities to help children develop certain parts of their 
mathematical knowledge. 

Keywords 
content analysis, guardians, mathematical competencies, 
mathematics, teaching resource.  

  



 
 

Sammanfattning 

Syftet med den här studien är att undersöka hur väl den matematik 
som förmedlas i hjälpböcker för vårdnadshavare stämmer överens 
med de matematiska kompetenser som barn ska utveckla under sin 
tid i grundskolan. Detta för att få insikt i huruvida hjälpböcker för 
vårdnadshavare kan ses som en undervisningsresurs som 
vårdnadshavare kan använda sig utav. För att få svar på mitt syfte har 
jag genomfört en innehållsanalys av tre olika hjälpböcker för 
vårdnadshavare. Resultatet visar att samtliga kompetenser som barn 
ska utveckla under sin tid i grundskolan inte förekommer i lika hög 
utsträckning i de analyserade hjälpböckerna. Det här resultatet 
indikerar att dessa hjälpböcker för vårdnadshavare inte kan ses som 
en lämplig undervisningsresurs för att hjälpa barn att utveckla de 
matematiska kompetenserna. Istället verkar de vara mer lämpliga 
som undervisningsresurser för att skapa möjligheter att hjälpa barn 
att utveckla vissa delar av sin matematiska kunskap. 

Nyckelord 
innehållsanalys, matematik, matematiska kompetenser, 
undervisningsresurs, vårdnadshavare. 
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1. Inledning 

I Skolvärlden, en tidning som ges ut av lärarnas riksförbund, 
publicerades den 2 mars 2018 en intervju med Anne Lene Johnsen 
och Elin Natås som skrivit boken Hjälp ditt barn med matte. Boken 
riktar sig till vårdnadshavare och handlar om hur de kan hjälpa sina 
barn med deras matematiska inlärning. Dessa typer av böcker har, 
enligt de intervjuade författarna, vuxit fram eftersom det finns ett 
behov av hjälpmedel då vårdnadshavare idag sliter med att hjälpa 
sina barn med läxor och känner sig maktlösa när deras förklaringar 
inte räcker till (Larsson, 2018). Att vårdnadshavare i dagens samhälle 
förväntas hjälpa till och undervisa sina barn beror på att läxor i 
matematik och vårdnadshavarnas involvering i barnens läxor är 
viktiga för att barnens matematiska utveckling ska lyckas (Hyde, Else-
Quest, Alibali, Knuth & Romberg, 2006). Vårdnadshavarnas 
involvering i barnens utbildning, skriver också Shivraj m.fl. (2018), är 
en viktig faktor i deras akademiska framgångar.  

Även om vårdnadshavarnas involvering i sina barns matematiska 
utbildning är viktig så visar tidigare forskning att vårdnadshavarnas 
utbildning, matematiska förberedelser och självförtroende är viktiga 
för hur väl vårdnadshavarna lyckas med att hjälpa sina barn (Shivraj 
m.fl., 2018). Problemet här blir att även om alla vårdnadshavare vill 
hjälpa sina barn med deras utbildning så vet de inte hur de ska göra 
det. Denna problematik beror bland annat på att de inte känner till 
skolans och lärandets språk och att skolan för många av 
vårdnadshavarna inte var den trevligaste upplevelsen under deras 
skoltid (Hattie, 2012). Att en del vårdnadshavare inte känner till 
skolans och lärandets språk skulle kunna förklara varför dessa 
hjälpböcker som vänder sig till vårdnadshavare har blivit så populära, 
eftersom barn och vårdnadshavare upplever att deras frustration över 
att inte förstå matematiken tas på allvar i dem (Larsson, 2018).  

Min uppmärksamhet fångades av dessa böcker då jag själv har träffat 
vårdnadshavare som beskriver en liknande situation som den som 
Hattie (2012) beskriver, nämligen att de har dåliga minnen från sin 
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egen matematikundervisning och upplever det som svårt att hjälpa 
sina barn med matematik. Anledningarna som de anger till detta är 
dels att ämnet matematik har förändrats sedan de själva gick i skolan 
och att fokus idag ligger på andra typer av matematiska kompetenser 
än vad det gjorde under deras egen tid i skolan, dels för att deras 
dåliga minnen från sin egen matematikundervisning har gjort att de 
aldrig förstått den matematik som de nu ska hjälpa sina barn med. En 
del av de vårdnadshavare som jag har träffat har försökt lösa detta 
problem genom att ta hjälp av olika hjälpböcker i matematik som 
vänder sig till vårdnadshavare för att på så vis kunna hjälpa sina egna 
barn med deras matematiska utveckling. De uppger också att de 
faktiskt upplevt att dessa böcker har fungerat när de hjälpt sina barn. 
Men faktum är att det idag i forskningen inte har riktats mycket 
uppmärksamhet åt den här typen av informellt matematiskt lärande 
som sker i hemmen (Hyde m.fl., 2006), vilket blir problematiskt då vi 
faktiskt inte vet så mycket om vad det är för typer av matematiska 
kompetenser som barnen får möjlighet att lära sig under dessa 
informella lärtillfällen som existerar i hemmet.  

Att de här böckerna används för att hjälpa elever i sin matematiska 
utveckling och att vårdnadshavare upplever att de fungerar gjorde att 
jag började fundera mycket mer kring dessa hjälpböcker i matematik 
som riktar sig till vårdnadshavare. Som blivande lärare fastnade mina 
tankar vid den matematik som dessa böcker förmedlar och huruvida 
denna speglar den matematik som eleverna idag ska utveckla under 
sin tid i grundskolan. Det här känns angeläget att undersöka då vi 
idag inte vet vilken typ av matematik det är som förmedlas i 
hjälpböcker som riktar sig mot vårdnadshavare. Genom att då 
analysera dessa hjälpböcker för vårdnadshavare skulle vi få djupare 
kunskaper om vad böckerna innehåller och hur detta innehåll kan 
bidra till barns matematiska utveckling (Trgalová & Jahn, 2013). 
Därmed skulle vi också kunna få insikt i huruvida dessa hjälpböcker 
för vårdnadshavare kan ses som en undervisningsresurs som 
vårdnadshavare kan använda sig utav.  
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1.1 Syfte 

Syftet med det här arbetet är att undersöka hur väl den matematik 
som förmedlas i hjälpböcker som riktar sig till vårdnadshavare 
stämmer överens med de matematiska kompetenser som barnen, 
enlig läroplanen, ska utveckla under sin tid i grundskolan.  

1.2 Frågeställningar 

Med utgångspunkt i syftet har jag formulerat följande 
frågeställningar: 

• I vilken utsträckning finns de matematiska kompetenser 
barn ska utveckla under sin tid i grundskolan 
representerade i de hjälpböcker som riktar sig till 
vårdnadshavare? 

• Vilka matematiska kompetenser saknas i de hjälpböcker 
som riktar sig till vårdnadshavare?  
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2. Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras först aktuell forskning kring 
vårdnadshavarna och deras relation till barns matematiska 
utveckling. Vidare presenteras i kapitlet också vad tidigare forskning 
om undervisningsresurser har kommit fram till. Kapitlet avslutas med 
en presentation av olika ramverk kring vad matematiska kompetenser 
innebär och hur dessa är relaterade till den svenska kontexten. 

2.1 Matematik och vårdnadshavare 

När det gäller vårdnadshavare och deras roll i barnens matematiska 
utveckling genomförde Wilder (2017) en studie i USA med 
vårdnadshavare till barn som gick i förskoleklass till och med årskurs 
tre. I studien så konstaterar Wilder (2017) att vårdnadshavarnas 
inblandning i sina barns utbildning spelar en stor roll för barnens 
akademiska prestationer. Vidare undersöker Wilder (2017) i sin 
studie vem vårdnadshavarna anser är ansvarig för barnens 
matematiska utveckling. Resultaten i studien pekar på att 
vårdnadshavarna anser att det inte enbart är lärarna som bär 
huvudansvaret för barnens matematiska utveckling. Istället anser 
vårdnadshavarna i undersökningen att lärare och vårdnadshavare har 
ett delat ansvar när det gäller att stimulera barnens matematiska 
utveckling. Denna kunskap anser Wilder (2017) är viktig för lärare i 
dagens samhälle med de ökade förväntningar som finns från bland 
annat skoladministratörer och stater, större klasstorlekar m.m. som 
förekommer. 

Även om vårdnadshavare anser att de har ett delansvar för sina barns 
matematiska utveckling så är deras inblandning i barnens 
matematikutveckling inte problemfri. Lange och Meaney (2011) säger 
i sin studie att vårdnadshavare är begränsade av sina egna 
skolerfarenheter när det gäller deras möjligheter att hjälpa sina barn 
med matematik i hemmet. De menar att denna begränsning kan leda 
till att det uppstår en konflikt mellan vårdnadshavarnas hjälp och det 
som barnen har lärt sig i skolan, då barnen inte förstår det som 
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vårdnadshavaren förklarar. Denna konflikt, menar Lange och Meaney 
(2011), kan leda till trauman hos barnen som allvarligt skadar deras 
relation till matematiken. Därmed blir det viktigt att skapa 
förutsättningar för vårdnadshavarna att själva förstå de matematiska 
koncept som de ska förmedla vidare till sina barn för att på så vis 
skapa bra förutsättningar för deras hjälp att lyckas (Civil, Guevara & 
Allexsaht-Snider, 2002). Det är något som hjälplitteraturen för 
vårdnadshavare också har som syfte att hjälpa vårdnadshavarna med 
och därigenom undvika att vårdnadshavarnas hjälp leder till de 
trauman som Lange och Meaney (2011) beskriver att den kan leda till. 
Genom att vårdnadshavare får förutsättningar att förstå den 
matematik som barnen ska lära sig i skolan skulle de också få en 
förståelse för vad som är viktigt att deras barn lär sig under sin 
matematikutbildning enligt Civil, Guevara och Allexsaht-Snider 
(2002). 

2.2 Tidigare forskning kring undervisningsresurser 

Undervisningsresurser definieras idag, enligt Fan, Zhu och Miao 
(2013), som den potentiellt implementerade läroplanen. Denna 
definition av undervisningsresurser innebär att de designas för att 
översätta läroplanens abstraktioner till konkreta operationer som 
elever och lärare sedan kan utföra (Valverde, Wolfe, Schmidt & 
Houang, 2002). Genom att då granska tillgängliga 
undervisningsresurser skulle viktig kunskap om 
undervisningsresursernas potential när det gäller undervisning och 
lärande komma fram (Trgalová & Jahn, 2013). Därmed skulle 
granskningen av undervisningsresurser också kunna ge förståelse för 
den potentiellt implementerade läroplan som de bidrar till att skapa 
eftersom undervisningsresurser, enligt Valverde m.fl. (2002), 
definierar hela skolämnet matematik för både lärare, elever och den 
övriga allmänheten. Att få en bättre förståelse för den potential som 
finns hos undervisningsresurserna skulle leda till viktig utveckling av 
de undervisningspraktiker som utformas med hjälp av dessa resurser 
eftersom man ser hur dessa resurser kan användas för att skapa 
inlärningssituationer (Trgalová & Jahn, 2013). 
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Idag har undervisningsresurser i matematik en utbredd användning i 
undervisningen av barn. De ser också olika ut när det gäller innehåll 
och pedagogisk stil. Forskning som genomförts av van den Ham och 
Heinze (2018) visar på att valet av undervisningsresurser som 
används i undervisningen har betydelse för barnens matematiska 
utveckling. Detta då innehållet i olika undervisningsresurser påverkar 
det som barnen lär sig och därmed påverkar de också barnens 
matematiska utveckling. Remillard, Harris och Agodini (2014) drar i 
sin studie en liknande slutsats och skriver att 
undervisningsresursernas innehåll påverkar barnens utveckling. De 
pekar också på att de undervisningsresurser som har en bred 
matematisk betoning, vilket innebär att de värdesätter en bred 
matematisk kunskap, är de som har starkast positiv påverkan på 
barnens matematiska utveckling. Dessa båda studier visar på 
betydelsen av att granska innehållet i undervisningsresurser för att se 
om de ger barnen möjlighet att utveckla de matematiska kompetenser 
som samhället idag anser att barnen behöver utveckla.  

Att granska vilka möjligheter till lärande som innehållet i 
undervisningsresurser erbjuder är också viktigt då det utifrån en 
tidigare granskning av innehållet i undervisningsresurser har visat sig 
att innehållet i dessa domineras av en enda aktivitet, nämligen 
beräkningar av uppgifter. Att innehållet endast fokuserar på 
beräkningar sänder då signalen att ett matematiskt kompetent barn 
endast behöver behärska beräkningar inom matematiken, istället för 
att besitta en vidare räckvidd av matematisk kompetens (Glasnovic 
Gracin, 2018). Denna signal skulle sändas ut eftersom 
undervisningsresurser, som förklarades tidigare, definierar vad ämnet 
matematik är för något för både lärare, elever och den övriga 
allmänheten (Valverde m.fl., 2002). 

2.3 Matematiska kompetenser 

Begreppet matematiska kompetenser har blivit allt vanligare under 
2000-talet inom matematikdidaktiken, där begreppet används som 
ett ramverk för att beskriva vad det innebär att kunna matematik 
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(Engvall, 2013). Ett sådant ramverk presenteras av Kilpatrick, 
Swafford och Findell (2001) där matematisk kunnande består av 
följande fem kompetenser: 

• Begreppslig kompetens – vilket innebär att förstå 
matematiska begrepp, operationer och relationer.  

• Procedurkompetens – där man kan utföra matematiska 
procedurer flexibelt, exakt, effektivt och lämpligt.  

• Strategisk kompetens – förmågan att formulera, 
representera och lösa matematiska problem.  

• Logiskt resonemang – förmåga att tänka logiskt, 
reflektera och förklara, samt förmåga att visa att något är 
rätt.  

• Produktivt förhållningssätt – att se matematiken som 
vettig, användbar och värd besväret, samt att tro på sin 
egen förmåga. 

Ett annat exempel på ett sådant ramverk som beskriver vad det 
innebär att kunna matematik är det så kallade KOM-projektet från 
Danmark. I KOM-projektet beskrivs matematiskt kunnande som 
bestående av följande åtta kompetenser: 

• Tankegångskompetens –att kunna skilja mellan olika 
typer av matematiska utsagor som satser, definitioner 
och förmodanden samt att förstå olika begrepps 
räckvidd. 

• Problemhandlingskompetens – att kunna ställa upp olika 
typer av matematiska problem och sedan kunna lösa 
dem.  

• Modelleringskompetens – att analysera och bygga 
matematiska modeller där man översätter en situation 
utanför matematiken till matematiskt språk.  
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• Resonemangskompetens – att kunna följa och bedöma 
ett matematiskt resonemang samt att kunna tänka ut och 
genomföra ett matematiskt resonemang.  

• Representationskompentens – att förstå och använda sig 
av olika representationer av matematiska objekt, 
fenomen, situationer eller problem. Kompetensen 
innebär också att kunna välja och översätta mellan olika 
representationsformer.  

• Symbol- och formalismkompetens – att kunna avkoda 
symbol och formelspråk, att kunna översätta 
symbolspråk till naturligt språk samt att kunna behandla 
och använda sig av symbolmässiga uttryck och utsagor.  

• Kommunikationskompetens – att kunna sätta sig in i och 
tolka matematikinnehållet i presentationer gjorda av 
andra samt att kunna uttrycka sig på olika nivåer och sätt 
om matematik.  

• Hjälpmedelskompetens – att känna till existensen av och 
egenskaper hos olika relevanta matematiska redskap, 
känna till deras möjligheter och begränsningar samt 
använda dem på ett reflekterat sätt (Niss & Højgaard-
Jensen, 2002). 

I Engvall (2013) jämförs sedan de båda ramverken från Kilpatrick, 
Swafford och Findell och KOM-projektet med innehållet i den svenska 
läroplanen. I denna jämförelse skriver Engvall (2013) att Kilpatrick, 
Swafford och Findells begreppsliga kompetens och KOM-projektets 
tankegångskompetens motsvarar läroplanens begreppsliga förmåga. 
Den begreppsliga förmågan innebär att ”använda och analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp” (Skolverket, 
2018, s. 55). Vidare motsvarar Kilpatrick, Swafford och Findells 
procedurkompetens och KOM-projektets symbol- och 
formalismkompetens läroplanens metod- och beräkningsförmåga 
(Engvall, 2013). Denna förmåga innebär att ”välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter” (Skolverket, 2018, s. 55). Den strategiska 
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kompetensen från Kilpatrick, Swafford och Findell och KOM-
projektets problemhandlingskompetens hittar vi i läroplanens 
problemlösningsförmåga (Engvall, 2013). Att besitta en 
problemlösningsförmåga innebär att kunna ”formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder” (Skolverket, 2018, s. 55). Kompetensen logiskt resonemang 
från Kilpatrick, Swafford och Findell och resonemangskompetens från 
KOM-projektet motsvarar sedan läroplanens resonemangsförmåga 
(Engvall, 2013), vilket innebär att ”föra och följa matematiska 
resonemang” (Skolverket, 2018, s. 55). Engvall (2013) konstaterar att 
överensstämmelsen mellan Kilpatrick, Swafford och Findells (2001) 
kompetenser och läroplanens (Skolverket, 2018) förmågor är stor. Det 
som skiljer dem åt är att läroplanens förmåga att ”använda 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 
2018, s. 55) inte finns representerad i ramverket som presenteras av 
Kilpatrick, Swafford och Findell (2001), samt att kompetensen 
produktivt förhållningssätt (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) inte 
finns med bland de sammanfattade förmågorna i läroplanen (Engvall, 
2013). Vidare visar Engvalls (2013) jämförelse mellan ramverken och 
läroplanen att delar av KOM-projektets kompetenser också har 
motsvarigheter i den svenska läroplanen. Samtidigt som 
representations-, hjälpmedels- och modelleringskompetenserna från 
KOM-projektet inte har några direkta motsvarigheter i den svenska 
läroplanen.  

Utifrån denna jämförelse konstaterar Engvall (2013) att det inte råder 
någon större skillnad i synen på vad matematisk kunskap är mellan 
de jämförda ramverken och den svenska läroplanen. Därmed skulle 
de matematiska förmågor som uttrycks i läroplanen kunna ses som de 
kompetenser som barnen ska utveckla under sin tid i grundskolan. 
Detta gör det angeläget att granska hur dessa kompetenser som finns i 
läroplanen är representerade i hjälpböcker som vänder sig till 
vårdnadshavare. 
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3. Metod 

I det här kapitlet beskriver jag mitt val av metod för att uppnå 
studiens syfte. Jag redogör också för urvalet av hjälpböcker och 
genomförandet av analysen. Kapitlet avslutas med reflektioner kring 
reliabilitet, validitet och de forskningsetiska principerna. 

3.1 Val av metod 

Syftet med den här studien är att undersöka hur väl den matematik 
som förmedlas i hjälpböcker stämmer överens med de matematiska 
kompetenser som barnen ska utveckla under sin tid i grundskolan. 
Detta för att få insikt i huruvida hjälpböcker för vårdnadshavare kan 
ses som en undervisningsresurs som vårdnadshavare kan använda sig 
av. Det finns olika metoder som skulle kunna användas för att 
undersöka syftet med den här studien. Ett alternativ hade varit att 
intervjua författarna som skrivit hjälpböckerna för vårdnadshavare. 
Det resultat som man hade fått från denna typ av studie hade varit 
författarnas uppfattning om överensstämmelsen mellan matematiken 
i hjälpböckerna och de matematiska kompetenserna. Samt 
författarnas uppfattning kring om det är en lämplig 
undervisningsresurs för vårdnadshavare att använda sig av 
(Kihlström, Dimnäs & Davidsson, 2007). Att genomföra intervjuer 
med författarna till dessa hjälpböcker hade varit intressant då dessa 
hade kunnat bidra till att förtydliga hur författarna anser att de täcker 
in de matematiska kompetenserna i de hjälpböcker som de har skrivit. 
Men då författarnas egna uppfattningar inte är av intresse för denna 
studie så faller detta metodval bort. Eftersom undersökningen i den 
här studien rör innehållet i olika dokument som har med 
undervisning att göra så faller valet av metod på att genomföra en 
innehållsanalys (Johansson & Svedner, 2010). Genom att genomföra 
en innehållsanalys av hjälpböckerna blir det möjligt att se böckernas 
djupt rotade och kanske också oavsiktliga budskap som 
kommuniceras genom det som skrivits i dem (Denscombe, 2012).  
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Att använda innehållsanalys som metod medför många möjligheter. 
En möjlighet med en innehållsanalys är att den kan ge en förståelse av 
innehållet på ett djupare plan samt att man får förståelse för den 
kunskapssyn som ligger bakom verket/verken man undersöker. En 
annan möjlighet med en innehållsanalys är att den möjliggör 
jämförelser mellan de verk som tas med i undersökningen (Johansson 
& Svedner, 2010). Innehållsanalyser medför även vissa 
begränsningar, där en sådan är att en innehållsanalys inte kan 
genomföras helt objektivt, utan det finns alltid en viss subjektivitet i 
analysen då den som gör analysen fastnar vid vissa saker i verken och 
uppfattar resonemang och sammanhang annorlunda jämfört med 
andra personer (Johansson & Svedner, 2010). En innehållsanalys 
medför också en inbyggd tendens att lyfta ut det analyserade 
innehållet och dess betydelse från den ursprungliga kontexten 
(Denscombe, 2012). 

3.2 Urval 

Valet av vilka hjälpböcker som ska analyseras i denna studie 
begränsades av flera aspekter. Först och främst begränsades urvalet 
till böcker som fanns på den svenska marknaden och var skrivna på 
svenska. Detta innebar att utländska författare inkluderades i studien 
så långe som deras bok fanns översatt till svenska. Vidare 
begränsades urvalet ytterligare genom att dessa hjälpböcker skulle 
vända sig till vårdnadshavare i syfte att guida dem i deras hjälp av 
barnen, samt till hjälpböcker som innehållsmässigt ligger på 
grundskolenivå. Urvalet av böcker påverkades också av 
tillgängligheten av dessa på det lokala biblioteket, där det bara fanns 
ett visst utbud av böcker tillgängliga. 

Fokuseringen på att enbart analysera hjälpböcker som vänder sig till 
vårdnadshavare innebär att det endast är matematiken i dem och dess 
överensstämmelse med de matematiska kompetenserna som 
undersöks i denna studie. Det här innebär samtidigt att innehållet i de 
hjälpböcker som riktar sig direkt till barnen inte granskas i denna 
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studie och därmed kan man inte uttala sig om innehållet i dessa typer 
av böcker utifrån resultatet som framkommer i denna studie.  

3.2.1 Valda hjälpböcker för vårdnadshavare 

Följande hjälpböcker som vänder sig till vårdnadshavare har valts ut 
till den här studien. 

• Matematik för föräldrar: det enkla sättet att hjälpa ditt 
barn med matteläxan, 2013. Författare Eastaway, R. & 
Askew, M. Ges ut av Lind & Co. Den här boken kommer 
ursprungligen från Storbritannien och vänder sig 
uttryckligen till vårdnadshavare och erbjuder 
pedagogiska förklaringar för att stötta vårdnadshavare i 
sin hjälp av barnen. Bokens innehåll består mestadels av 
text som förklarar och går igenom det matematiska 
innehållet, men den innehåller också olika former av 
övningar i form av t.ex. spel, uppgifter som kallas testa 
dig själv och vardagsmatematik. I boken har inte alla 
sidor analyserats eftersom boken inleds med information 
till vårdnadshavarna och avslutas med ett facit till de 
olika övningarna som boken innehåller. De sidor som har 
analyseras är sidorna 57–321, eftersom det är på dessa 
sidor som det matematiska innehållet behandlas. 

• Handbok i matematik, 2014. Författare Elwes, R. Ges ut 
av Lind & Co. Denna bok kommer också ursprungligen 
från Storbritannien och vänder sig inte uttryckligen till 
just vårdnadshavare utan till den som tycker att 
matematik är svårt. Nivån på språket och hur innehållet i 
boken presenteras gör att den bedöms vända sig till 
vuxna personer och tas med i studien för att om man som 
vårdnadshavare tycker det är svårt att hjälpa barn med 
matematik så låter namnet Handbok i matematik som en 
bok man kan använda sig av. Bokens innehåll blandar 
förklaringar i text med uppgifter att öva på där den 
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största delen av boken består av den förklarande texten. I 
den här boken har sidorna 4–219 analyserats då övriga 
sidor består av innehållsförteckning, en inledning som 
presenterar själva boken, facit till övningarna och index, 
vilka inte är av intresse för denna studie. 

• Matte + Allt = Sant, 2018. Författare Louvet, S. Ges ut av 
Alfabeta. Den här boken är skriven i Sverige och vänder 
sig inte exklusivt till vårdnadshavare. När man läser 
bokens inledning verkar den vända sig till barn men efter 
en närmare granskning av innehållet bedöms boken 
vända sig till både vårdnadshavare och barn där de 
tillsammans kan utforska matematiken. Boken utforskar 
matematik från ett mer vardagligt perspektiv där 
förklaringar och uppgifter att öva på blandas. 
Uppgifterna består inte bara av traditionella uppgifter 
utan också av praktiska uppgifter. Det som har 
analyserats i den här boken är sidorna 8–55, då det är på 
dessa sidor som det matematiska innehållet finns. 

3.3 Genomförande och analysschema 

För att svara på frågorna, i vilken utsträckning de matematiska 
kompetenser som barn ska utveckla under sin tid i grundskolan finns 
representerade i de hjälpböcker som riktar sig till vårdnadshavare 
samt vilka matematiska kompetenser som saknas i hjälpböckerna för 
vårdnadshavare, genomfördes en analys av innehållet i dessa böcker. I 
Engvall (2013) visades att de olika kompetenserna från både 
Kilpatrick, Swafford och Findell och KOM-projektet till stora delar 
stämmer överens med de förmågor som den svenska läroplanen 
föreskriver att barn ska utveckla under sin tid i grundskolan. På så vis 
kan dessa förmågor ses som de kompetenser som barn i Sverige idag 
ska utveckla. För att kunna analysera vilka kompetenser som finns 
representerade i de olika hjälpböckerna användes de kompetenser 
som finns i läroplanen (Skolverket, 2018) som kategorier i mitt 
analysverktyg. Dessa användes eftersom studien genomförs i en 
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svensk kontext där det som är intressant är hur väl hjälpböckerna 
stämmer överens med den svenska läroplanens kompetenser. De 
kompetenser som finns i läroplanen (Skolverket, 2018) beskrivs 
nedanför. 

Kategori 1, Problemlösningskompetens – att formulera och lösa 
problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder (Skolverket, 2018). I kommentarmaterialet till kursplanen i 
matematik förtydligas det att denna kompetens kommer till uttryck i 
situationer eller uppgifter där elever inte direkt känner till hur de ska 
lösa problemet (Skolverket, 2017). I följande citat ges ett exempel på 
innehåll som klassificerades som Problemlösningskompetens. I denna 
situation är det inte känt hur problemet ”Hur kamelerna ska fördelas” 
ska lösas och det gäller därmed att välja och värdera strategier och 
metoder för att lösa problemet. 

En gammal man lämnade sjutton kameler efter sig till sina tre söner, 
men han beslöt att de inte skulle delas lika. I sitt testamente bestämde 
han att hälften av kamelerna skulle tillfalla den äldste sonen, en 
tredjedel skulle gå till mellansonen och en niondel till den yngste. När 
sönerna skulle dela upp kamelerna upptäckte de ett problem – 17 kan 
inte delas jämnt i halvor, tredjedelar eller niondelar. För att följa sin 
faders önskemål var de tvungna att dela några av kamelerna, vilket var 
något de verkligen inte ville göra. (Kamelerna var inte heller så pigga på 
det.) En vis man hörde talas om deras belägenhet. ”Oroa er inte” sa han, 
”jag har en kamel som jag kan låna ut till er. Då kommer ni att ha 18 
kameler att dela.” Sönerna blev nöjda för nu kunde de dela kamelerna 
utan att skada dem. Den äldste tog sin hälft av kamelerna (9), den andre 
tog sin tredjedel (6) och den yngste tog sin niondel (2). Sönerna räknade 
ihop: 9+6+2=17. Det fanns en kamel kvar. ”När ni nu har delat era 
kameler enligt er faders önskan kan jag ta tillbaka min kamel”, sa den 
vise mannen, och lämnade de tre sönerna att klia sina huvuden i 
förundran över hur den vise mannen hade löst dilemmat. Kan du tänka 
ut det? (Eastaway & Askew, 2013, s. 190) 

Kategori 2, Begreppslig kompetens – att använda och analysera 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Skolverket, 
2018). Detta innebär dels att få kunskap om matematiska begrepp och 
deras samband samt att själv kunna använda och tillämpa begreppen 
och sambanden (Skolverket, 2017). Att följande exempel har 
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klassificerats som Begreppslig kompetens beror på att utövaren här 
måste använda sambandet mellan de romerska siffrorna och de indo-
arabiska siffrorna för att kunna skriva talen i romerska siffror.  

Skriv romerska siffror för att träna!  
A. 34  
B. 2009  
C. 13033  
D. 408. (Louvet, 2018, s. 17)  

Nästa exempel har klassificerats i kategorin Begreppslig kompetens 
då exemplet bedöms analysera och ge kunskap om symboler 
(siffrorna 0–9) som används i vårt matematiska system och hur dessa 
symboler hänger samman i decimalsystemet.  

Det första hindret mot matematiken möter vi dock före dessa. Det är 
uppsättningen av tecken och symboler som används. Mest uppenbara är 
förstås siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Här är det intressant att notera 
att så fort vi når talet tio finns det ingen ny symbol. Istället återanvänds 
symbolerna för 0 och 1 och kombineras till 10, ”tio”. I stället för en 
ensam symbol, har vi nu två symboler, ordnade i två kolumner. Den 
kolumn som symbolen finns i ger lika mycket information som själva 
symbolen: ”1” i ”13” betyder inte bara ”ett” utan också ”en tia”. Detta sätt 
att använda siffror i kolumner är själva grunden för decimalsystemet, 
det moderna sättet att representera tal. Det är så välbekant att vi kanske 
inte inser vilket smart och effektivt system det är. Vilket tal som helst 
kan skrivas med bara de tio symbolerna 0–9. Det blir lätt att läsa också: 
man behöver inte hejda sig och fundera på hur mycket ”41” är. (Elwes, 
2014, s. 5–6) 

Kategori 3, Metod- och beräkningskompetens – att välja och använda 
lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 
rutinuppgifter (Skolverket, 2018). För att exemplifiera denna kategori 
har nedanstående citat valts ut. Att citatet tillhör denna kategori beror 
på att man här får hjälp med en lämplig strategi 
(dubbleringsmetoden) för att beräkna uppgiften.  

Kan du beräkna 8´7 med användning av dubbleringsmetoden? 
(Eastaway & Askew, 2013, s. 132) 
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Kategori 4, Resonemangskompetens – förmågan att föra och följa 
matematiska resonemang (Skolverket, 2018). Exemplet som följer har 
klassificerats i denna kategori då man måste föra ett matematiskt 
resonemang för att tala om hur många gånger myntet måste kastas 
för att det ska bli krona eller klave ungefär hälften av gångerna.  

När man kastar krona eller klave är det 50% chans att det blir krona och 
50% chans att det blir klave. Men hur många gånger måste du kasta 
myntet för att det ska bli krona eller klave ungefär hälften av gångerna? 
(Louvet, 2018, s. 30) 

Kategori 5, Kommunikationskompetens – att använda sig av 
matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och 
redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (Skolverket, 
2018). I denna kompetens ingår det att kunna växla mellan olika 
uttrycksformer t.ex. att skriva talet sju med symbolen 7. Lika väl som 
att själv använda matematikens uttrycksformer för att kommunicera, 
innebär denna kompetens att även ta del av andras beskrivningar, 
förklaringar och argument (Skolverket, 2017). (Här behöver det 
analyserade innehållet inte uppvisa samtliga sätt att använda 
matematikens uttrycksformer, utan det räcker med att det uppvisar 
en av dessa för att klassificeras i denna kategori). Nedanstående 
exempel har klassificerats i denna kategori då uppgiften kräver att 
man växlar mellan olika matematiska uttrycksformer (t.ex. addera 
elva och tio för att får tjugoett = 11+10=21) för att kunna redogöra för 
slutsatsen om påståendet är sant eller falskt. 

Översätt dessa meningar till matematiska symboler och avgör om 
påståendet är sant eller falskt. 
a   Addera elva och tio för att få tjugoett. 
b  Att multiplicera talet två med sig självt ger samma resultat som att 
addera talet två till sig självt. 
c  När man subtraherar fyra från fem får man samma resultat som när 
man dividerar talet 2 med sig självt. 
d  Fem dividerat med två blir minst tre. 
e  Fem multiplicerat med fyra är mindre än tre multiplicerat med sju. 
(Elwes, 2014, s. 10) 

Eftersom det i analysen kunde förekomma innehåll som inte gick att 
placera in i de kategorier som fanns i analysschemat valde jag att 
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lägga till en sjätte kategori i mitt analysschema, denna kategori valde 
jag att kalla för Övrigt. I denna kategori placerade jag det analyserade 
innehållet som inte passade in i någon av de andra kategorierna som 
fanns i mitt ramverk. Exempel på innehåll som klassificerades i denna 
kategori är:  

Visste du att …? 
Den egyptiske drottningen Kleopatra levde närmare lanseringen av den 
första iPhonen, än när man byggde Cheopspyramiden i Giza. Kleopatra 
levde runt år noll, den första iPhonen lanserades 2007 och 
Cheopspyramiden byggdes cirka 2500 f.Kr. (Louvet, 2018, s. 9) 

Vid genomförandet av analysen skapades sedan ett analysschema som 
användes i analysen av varje bok. Analysschemat innehöll de sex 
kategorierna som nämndes ovan. Analysschemat bestod av en tabell 
med sex rader, en för varje kategori. På varje rad fanns det sedan tre 
olika kolumner, en kolumn där kategorierna och förklaringarna som 
finns ovan var nedskrivna, en kolumn där exempel på de olika 
kategorierna var nedskrivna. Dessa exempel togs med i 
analysschemat för att förtydliga de olika kompetenserna. I den sista 
kolumnen nedtecknades antalet gånger som de olika kategorierna 
förekom i de olika hjälpböckerna. Analysschemat finns också i sin 
helhet som en bilaga. I analysen granskades enheterna genom att de 
närlästes, vilket krävs för att kunna klarlägga innehållet i dem 
(Johansson & Svedner, 2010). I närläsningen studerades innehållet i 
”enheterna”, vilka kommer att förklaras senare i texten, noggrant och 
prickades sedan av i analysschemat efter vilken kategori de passade in 
i. I analysen av innehållet kunde de olika kategorierna komma till 
uttryck både genom att läsaren uppmanades att utföra någon av de 
olika kategorierna i form av en övning och genom att böckernas 
innehåll uttryckte någon av kategorierna i de förklarande delarna av 
innehållet. I de fall flera av kategorierna fanns representerade i 
samma analyserade enhet så klassificerades enheten i samtliga 
kategorier som den gav uttryck för. Ett exempel på en enhet som 
klassificerats i flera kategorier är följande: 

Testa dig själv 
v) Procent 
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a. I en nyligen genomförd undersökning med 220 föräldrar fann man att 
33 inte gillade skolans klädpolicy. Hur många procent av föräldrarna 
representerar detta? 
b. Du köpte nyligen en brödrost till fullpris för 450 kronor. På 
sommarrean erbjöds samma brödrost till 40 % rabatt. Vilket var 
reapriset? 
c. En affär i centrum har ett specialerbjudande till sina kunder. Antingen 
drar de av 10 % på grundpriset och lägger sedan på moms, eller så lägger 
de först på moms och drar sedan bort 10 % på detta pris. Vilket 
erbjudande ska du välja? (Sätt momsen till 20 % för att förenkla 
beräkningen). (Eastaway & Askew, 2013, s. 196) 

I denna enhet kommer Metod- och beräkningskompetens till uttryck i 
deluppgift a. och b. då det i dessa delfrågor handlar om att utföra 
rutinuppgifter med hjälp av en lämplig strategi. I delfråga c. kommer 
Resonemangskompetens till uttryck eftersom man i den behöver föra 
ett matematiskt resonemang som talar om vilket av dessa båda 
erbjudanden som man ska välja. 

3.3.1 Analysenhet 

I genomförandet av själva analysen så bröts innehållet i de utvalda 
hjälpböckerna ner i mindre enheter (Denscombe, 2012). Eftersom 
innehållet i hjälpböckerna bestod av både förklarande text och 
uppgifter ledde detta till att enheterna som analyserades i de utvalda 
hjälpböckerna bestod av innehållet under varje enskild rubrik samt de 
övningsuppgifter som hjälpböckerna innehöll. I analysen av de 
uppgifter som förekom i hjälpböckerna behandlades uppgifter som 
bestod av flera deluppgifter, t.ex. a, b, c och d, som en uppgift. I boken 
Matte + Allt = Sant förekom det också speciella rubriker som hette 
Visste du att …?. Dessa behandlades genomgående i analysen som en 
enda enhet även om de innehöll flera delpunkter. 

3.4 Validitet och reliabilitet 

För att stärka validiteten i undersökningen och på så vis säkerställa 
att resultaten från analysen ger en så tillförlitlig bild av resultatet som 
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möjligt har jag valt Kilpatrick, Swafford och Findell (2001) och KOM-
projektets (Niss & Højgaard-Jensen, 2002) kompetenser och deras 
motsvarighet i den svenska läroplanen som Engvall (2013) beskriver 
för att konstruera ett analysschema. Eftersom alla dessa ramverk som 
använts i konstruktionen av analysschemat behandlar matematiska 
kompetenser har jag kunnat formulera mitt analysschema så att det 
täcker forskningsfrågornas berörda område (Johansson & Svedner, 
2010). Vidare har jag också utfört en mindre omfattande pilotstudie 
där jag lät testa mitt analysschema för att se hur analysschemat 
fungerade (Kihlström & Dimnäs, 2007). Själva pilotstudien 
genomfördes på så vis att några studiekamrater fick ta del av 
analysverktyget och små utdrag från de hjälpböcker som skulle 
analyseras och testa om de kunde placera in de olika enheterna i de 
kategorier som fanns i analysverktyget. Detta genomfördes för att få 
insikt i om mina definitioner av de olika kategorierna i analysschemat 
var tydligt definierade eller om de innehöll brister som gjorde att de 
kunde definieras olika (Johansson & Svedner, 2010). I pilotstudien 
fick studiekamraterna också möjlighet att komma med förslag på vad 
som behövdes förtydligas i de olika kategorierna för att öka 
begreppsvaliditeten (Johansson & Svedner, 2010). Efter denna 
pilotstudie gjordes vissa justeringar i beskrivningarna av de olika 
kategorierna då pilotstudien visade att de behövde förtydligas. När 
justeringarna av kategorierna väl var genomförda satte jag igång med 
själva studien.    

Reliabiliteten i min studie påverkas av att det alltid finns en viss 
subjektivitet i innehållsanalysen, enligt Johansson och Svedner 
(2010). I min studie har jag identifierat Problemlösningskompetens 
och Resonemangskompetens som de två kompetenser som påverkas 
mest av subjektiviteten. Detta då båda kompetenserna handlar om att 
resonera sig fram till en lösning. Problemlösning är också väldigt 
svårdefinierat då det är elevens kunskapsutveckling som avgör om 
situationen/uppgiften upplevs som problemlösning eller av mer 
rutinartad karaktär (Skolverket, 2017). För att då säkerställa 
reliabiliteten i undersökningen och se till att stärka noggrannheten i 
mätningen har jag i min studie tagit hjälp av studiekamrater för att 
konstruera och förtydliga de kategorier som analysschemat 
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innehåller. Detta val grundar sig på att man genom denna hjälp från 
studiekamrater kan nå en medbedömarreliabilitet där vi är flera 
stycken som är överens om de bärande principerna för själva 
kategoriseringen av enheterna (Karlsson, 2007). För att undvika att 
en variation uppstår i mätningen på grund av tid har jag inkluderat 
exempel på de olika kategorierna i mitt analysverktyg som jag kan gå 
tillbaka till och jämföra med den enhet som jag för stunden analyserar 
och på så vis få en stabilitet i analysen (Karlsson, 2007).  

3.5 Forskningsetiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) måste man i en studie som innehåller 
individer som undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare ta 
hänsyn till informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet för att skydda de 
deltagande individerna. Min studie går ut på att genomföra en 
innehållsanalys av hjälpböcker som vänder sig till vårdnadshavare 
och eftersom den då inte kommer att involvera människor som 
undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare är de forskningsetiska 
principerna inte aktuella i det här fallet.   



21 
 
 

4. Resultat och analys 

I följande kapitel presenteras resultaten från innehållsanalysen. 
Resultaten presenteras bok för bok där det redogörs för i vilken 
utsträckning som de olika kompetenserna finns representerade i dem. 
Kapitlet avslutas sedan med en analys av det sammanställda 
resultatet från innehållsanalysen, där de olika hjälpböckernas 
innehåll kommer att jämföras med varandra. 

4.1 Matematik För Föräldrar 

 
Figur 1. Antal förekomster av de olika kompetenserna i Matematik 
för föräldrar. 

I figur 1 presenteras hur många gånger som de olika kompetenserna 
förekom i boken Matematik för föräldrar. I figuren visas det att 
Metod- och beräkningskompetens var den kompetens som förekom 
flest gånger i de analyserade enheterna i boken Matematik för 
föräldrar med 94 förekomster. Figur 1 visar också att den näst mest 
förekommande kompetensen var Begreppslig kompetens som 
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förekom 54 gånger i de analyserade enheterna. Vidare kan vi också se 
att Kommunikationskompetens förekom 50 gånger i analysen av 
boken, vilket gör den till den tredje mest förekommande 
kompetensen. Resonemangskompetens förekom 29 gånger i analysen 
av Matematik för föräldrar. Den kompetens som förekom minst 
antal gånger i analysen var Problemlösningskompetens, som förekom 
12 gånger. I figur 1 kan vi vidare se att kategorin Övrigt har 
förekommit 53 gånger, vilket innebär att det i analysen var 53 stycken 
enheter som inte gick att placera in i någon av de kompetenser som de 
övriga kategorierna representerar. Om vi nu går tillbaka till den första 
forskningsfrågan så visar resultatet från analysen att Metod- och 
beräkningskompetens finns representerad i hög utsträckning i 
Matematik för föräldrar. Även Begreppslig kompetens och 
Kommunikationskompetens finns representerade i en relativt hög 
utsträckning. Däremot så visar resultatet att Resonemangskompetens 
och Problemlösningskompetens representeras i en låg utsträckning i 
förhållande till de övriga tre kompetenserna. När det då gäller den 
andra forskningsfrågan så visar resultatet från analysen att det inte 
saknas någon kompetens i Matematik för föräldrar eftersom alla 
kompetenser finns representerade i någon form av utsträckning i 
boken. 
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4.2 Handbok i matematik 

 
Figur 2. Antal förekomster av de olika kompetenserna i Handbok 
i matematik. 

Figur 2 redogör för hur många gånger som de olika kompetenserna 
förekom i boken Handbok i matematik. Av figuren kan vi utläsa att 
Metod- och beräkningskompetens var den kompetens som förekom 
flest gånger med 170 förekomster. Efter Metod- och 
beräkningskompetens förekom Kommunikationskompetens näst flest 
gånger med 77 förekomster. I figuren kan vi sedan utläsa att 
Begreppslig kompetens förekom 67 gånger i bokens analyserade 
enheter. I analysen av enheterna i boken förekom 
Resonemangskompetens 32 gånger. Vidare kan vi i tabellen utläsa att 
Problemlösningskompetens inte förekom en enda gång i Handbok i 
matematik. I analysen klassificerades också 43 enheter i kategorin 
Övrigt, vilket betyder att det finns 43 enheter som inte ger uttryck för 
någon av de kompetenser som fanns i ramverkets kategorier. När det 
sedan gäller den första forskningsfrågan visar analysen av Handbok i 
matematik att Metod- och beräkningskompetens finns representerad 
i hög utsträckning i boken. Kommunikationskompetens och 
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Begreppslig kompetens finns också representerade ett antal gånger i 
boken, men jämfört med Metod- och beräkningskompetens framstår 
denna representation som låg. Analysen visar också att 
Resonemangskompetens representeras på en mycket låg nivå i 
Handbok i matematik vid en jämförelse med de andra 
kompetenserna. Om vi sedan går vidare till forskningsfråga två kan vi 
utifrån analysen se att Handbok i matematik helt saknar 
kompetensen Problemlösningskompetens eftersom den inte förekom 
alls i boken.  

4.3 Matte + Allt = Sant 

 
Figur 3. Antal förekomster av de olika kompetenserna i Matte + 
Allt = Sant. 

I figur 3 redovisas hur många gånger som de olika kompetenserna 
förekom i boken Matte + Allt = Sant. I figur 3 kan vi se att 
Begreppslig kompetens förekom 23 gånger, vilket gör Begreppslig 
kompetens till den mest frekvent förekommande kompetensen i 
Matte + Allt = Sant. Metod- och beräkningskompetens förekom 21 
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gånger i analysen av boken. Vidare visas det i figur 3 att 
Resonemangskompetens förekom 14 gånger och att 
Kommunikationskompetens förekom 7 gånger. Den kompetens som 
förekom minst frekvent var Problemlösningskompetens som förekom 
6 gånger. I analysen av Matte + Allt = Sant var kategorin Övrigt den 
kategori som förekom allra flest gånger med 38 förekomster, vilket 
betyder att 38 av de analyserade enheterna inte gav uttryck för någon 
av de kompetenser som barn ska utveckla under sin tid i grundskolan 
i Sverige. Det som ofta kännetecknade dessa enheter som placerades i 
Övrigt var att de innehöll olika typer av kuriosa kring matematik, som 
exempelvis följande enhet: 

ABAKUS 
Abakus är ett annat namn för kulram. Det är ett väldigt gammalt verktyg 
man kan använda för att räkna med. Ungefär som en miniräknare. 
Abakusen var ett bra hjälpmedel när man skulle räkna med romerska 
siffror. Man kan räkna alla fyra räknesätten med den. Abakusen används 
fortfarande i en del länder, till exempel i Kina och Japan. (Louvet, 2018, 
s. 15) 

Även här går vi tillbaka till den första forskningsfrågan och kan 
utifrån analysen se att Begreppslig kompetens och Metod- och 
beräkningskompetens är de kompetenser som representeras högst av 
de fem kompetenserna. Men jämför man förekomsten av dessa 
kompetenser med kategorin Övrigt framstår representationen av 
Begreppslig kompetens och Metod- och beräkningskompetens endast 
som relativt hög. När det sedan gäller Resonemangskompetens så 
representeras den kompetensen i en låg utsträckning i boken. Vi kan 
också se att Kommunikationskompetens och 
Problemlösningskompetens finns representerade i en mycket låg 
utsträckning i Matte + Allt = Sant. Vad gäller den andra 
forskningsfrågan så saknas det inte någon matematisk kompetens i 
denna bok även om Kommunikationskompetens och 
Problemlösningskompetens är mycket lågt representerade. 
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4.4 Analys 

 
Figur 4. Procentuell fördelning av kompetenserna i de 
analyserade böckerna, avrundat till hela procent. 

Vad gäller den första forskningsfrågan kan vi utifrån figur 4 se att 
Metod- och beräkningskompetens förekom i hög utsträckning i två av 
de tre böckerna (Matematik för föräldrar 32 % och Handbok i 
matematik 43 % av det totala antalet förekomster av kompetenserna). 
I en av böckerna (Matte + Allt = Sant) var förekomsten 19 %. Även i 
denna bok var den en av de mest frekvent förekommande 
kompetenserna. Utifrån figur 4 kan vi se att i alla analyserade böcker 
förkom Begreppslig kompetens i en hög utsträckning (mellan 17–21 
%). I två av böckerna förekom Kommunikationskompetens lika 
regelbundet (17–20 %) men däremot förekom den bara i 6 % av det 
totala antalet förekomster av kompetenserna i Matte + Allt = Sant. 
Resultatet visar alltså att Kommunikationskompetens förekom i olika 
hög utsträckning i de olika böckerna. Resultaten i figur 4 visar att 
Resonemangskompetens i Matematik för föräldrar stod för 10 % av 
det totala antalet förekomster av kompetenserna. I Handbok i 
matematik stod den för 8 % av det totala antalet förekomster av 
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kompetenserna och i Matte + Allt = Sant stod den för 13 %. Resultatet 
visar att Resonemangskompetens förekom i ungefär lika stor 
utsträckning i samtliga böcker, där de stod för ungefär en tiondel av 
det totala antalet förekomster av kompetenserna i varje bok. Det här 
resultatet visar också att Resonemangskompetens har en låg 
förekomst i alla de analyserade böckerna.  

Om vi nu går vidare till den andra forskningsfrågan så kan vi utifrån 
resultatet i figur 4 se att Problemlösningskompetens i stort sett var 
obefintlig i samtliga analyserade böcker. Resultaten i figur 4 visar att 
Problemlösningskompetens har en mycket låg förekommande grad, 
där den i Matematik för föräldrar stod för 4 % av det totala antalet 
förekomster av kompetenserna, medan den i Handbok i matematik 
inte förekom överhuvudtaget i boken. I Matte + Allt = Sant förekom 
den i 6 % av det totala antalet förekomster av kompetenserna. Vad 
gäller den andra forskningsfrågan kan vi också se att 
Kommunikationskompetens i stort sett saknas i Matte + Allt = Sant, 
där den endast förekom i 6 % av det totala antalet förekomster av 
kompetenserna. Detta kan jämföras med Matematik för föräldrar 
och Handbok i matematik där Kommunikationskompetens stod för 
ungefär en femtedel av det totala antalet förekomster av 
kompetenserna. 
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5. Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka hur väl den matematik 
som förmedlas i hjälpböcker som riktar sig till vårdnadshavare 
stämmer överens med de matematiska kompetenser som barnen ska 
utveckla under sin tid i grundskolan. Detta för att få insikt i huruvida 
hjälpböcker för vårdnadshavare kan ses som en undervisningsresurs 
som vårdnadshavare kan använda sig utav. I följande kapitel 
diskuteras studiens resultat i relation till tidigare forskning. Därefter 
följer en metoddiskussion och avslutningsvis ges förslag på vidare 
forskning. 

5.1 Resultatdiskussion 

De matematiska kompetenserna används som en beskrivning av vad 
det innebär att kunna matematik av både Kilpatrick, Swafford och 
Findell (2001) och KOM-projektet (Niss & Højgaard-Jensen, 2002). I 
den svenska kontexten består de matematiska kompetenserna, enligt 
Engvall (2013), av läroplanens fem förmågor. Utifrån det resultat som 
analysen genererade kan vi se att dessa hjälpböcker som vänder sig 
till vårdnadshavare inte ger möjlighet till utveckling av alla de 
kompetenser som behövs för att besitta ett matematiskt kunnande, så 
som det beskrivits ovan. Vid användning av dessa hjälpböcker verkar 
det ges goda chanser till utveckling av Metod- och 
beräkningskompetens och Begreppslig kompetens då dessa 
kompetenser är representerade i en hög utsträckning i alla 
hjälpböckerna. Detta resultat ligger också i linje med Glasnovic 
Gracins (2018) resultat, där undervisningsresurser domineras av 
beräkningar. Resultatet visar också att beroende på vilken bok man 
använder sig av så kommer kompetenserna till uttryck i olika stor 
frekvens. Exempelvis så förekommer Kommunikationskompetens i 
hög utsträckning i Matematik för föräldrar och Handbok i 
matematik, medans den nästan saknas helt i Matte + Allt = Sant. Det 
här gör att valet av bok från vårdnadshavarens sida påverkar vilka 
möjligheter som barnen ges att lära sig de olika kompetenserna. Detta 
resultat bekräftar också det som van den Ham och Heinze (2018) 
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kommer fram till i sin studie när det gäller undervisningsresurser, 
nämligen att valet av undervisningsresurs har betydelse för barnens 
matematiska utveckling. Vilket i sin tur beror på att innehållet i 
böckerna påverkar det som barnen lär sig (van den Ham & Heinze, 
2018). Utifrån resultatet från den genomförda innehållsanalysen i det 
här arbetet verkar det som att dessa undervisningsresurser behöver 
kompletteras med andra undervisningsresurser för att ge en större 
möjlighet att utveckla de kompetenser som matematiskt kunnande 
innebär (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Niss & Højgaard-
Jensen, 2002). Detta då Resonemangskompetens förekommer i låg 
utsträckning och Problemlösningskompetens i stort sett saknas helt i 
de analyserade hjälpböckerna. Den här saknaden av dessa 
kompetenser i hjälpböckerna skulle då kunna påverka barnens 
matematiska utveckling på så vis att de inte lär sig att behärska dessa 
kompetenser vid användning av hjälpböckerna, eftersom innehållet i 
undervisningsresurser, enligt van den Ham och Heinze (2018) samt 
Remillard, Harris och Agodini (2014), påverkar vad barnen lär sig.  

Att några av de matematiska kompetenserna saknas i dessa 
hjälpböcker för vårdnadshavare kan även bli problematiskt sett ur 
vårdnadshavarnas perspektiv. Enligt Lange och Meaney (2011) är 
vårdnadshavares möjligheter att hjälpa sina barn begränsade till 
deras egna skolerfarenheter. De matematiska kompetenserna är något 
som har vuxit fram allt mer på 2000-talet för att beskriva 
matematiskt kunnande (Engvall, 2013). Det här gör att de 
kompetenser som finns i dagens läroplan (Skolverket, 2018) kan vara 
nya för vårdnadshavare och eftersom de då inte har stött på dem 
själva under sin egen utbildning skulle deras möjligheter att hjälpa till 
och utveckla dessa vara begränsade (Lange & Meaney, 2011). Det här 
gör att de för att kunna hjälpa sina barn med utvecklingen av de 
matematiska kompetenserna kan behöva stöd från något annat håll. 
Hjälpböcker för vårdnadshavare kan verka som ett möjligt stöd som 
vårdnadshavare skulle vända sig till för att få hjälp med detta, men 
eftersom resultatet från undersökningen som genomförts i det här 
arbetet visat på att alla kompetenserna inte fanns med i lika stor 
utsträckning i de analyserade hjälpböckerna kan vårdnadshavare inte 
enbart använda sig av dessa för att hjälpa sina barn med att utveckla 
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de matematiska kompetenserna. Kunskapen om hur väl de 
matematiska kompetenserna förekommer i hjälpböcker för 
vårdnadshavare kan också vara till nytta för lärare. Om man som 
lärare träffar vårdnadshavare som vill hjälpa sina barn att utveckla de 
matematiska kompetenserna kan resultaten från den här studien 
fungera som ett stöd för lärare att hitta ett mer adekvat material som 
barnen och vårdnadshavarna kan arbeta med för att utveckla samtliga 
de matematiska kompetenserna.  

En annan intressant iakttagelse från resultatet i den här studien är 
den relativt frekventa förekomsten av kategorin Övrigt i boken Matte 
+ Allt = Sant jämfört med de andra två böckerna. Som beskrevs i 
resultatet kännetecknades de enheter som placerades i kategorin 
Övrigt av att de presenterade olika typer av kuriosa kring matematik. 
Detta kan bero på att de övriga två böckerna vänder sig till 
vårdnadshavare i sitt innehåll medan Matte + Allt = Sant bedöms 
vända sig till både barn och vårdnadshavare. Eftersom bokens fokus 
ligger på att de tillsammans kan utforska matematiken, utgör 
innehållet av dessa kuriosa kring matematik ett försök att fånga upp 
framförallt barnens intresse för matematik, istället för att utveckla de 
matematiska kompetenserna som matematiskt kunnande består av 
(Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001; Niss & Højgaard-Jensen, 
2002). Ytterligare en intressant aspekt att rikta uppmärksamheten 
mot är det faktum att Handbok i matematik och Matematik för 
föräldrar är skrivna i Storbritannien. Det här innebär då att dessa 
böcker från början är skrivna i och för en annan kontext än den 
svenska, vilket då medför att synen på matematiskt kunnande kan se 
annorlunda ut. Denna tanke är intressant att ställa mot det Engvall 
(2013) säger, nämligen att det inte råder någon större skillnad i synen 
på vad matematiskt kunnande är mellan de olika ramverken som 
presenterats i denna studie. I och med att samstämmigheten mellan 
de olika ramverken är stor trots att de kommer från olika delar av 
världen så borde inte böckernas ursprung ha någon större betydelse 
för hur väl de olika kompetenserna kommer till uttryck i dem.  

Enligt Glasnovic Gracin (2018) sänder innehållet i 
undervisningsresurserna signaler om vad det innebär att vara 
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matematiskt kompetent. Ser man resultatet i den här studien ur ett 
samhälleligt perspektiv skulle dessa hjälpböcker kunna sända 
signalen att matematisk kunnande består av Metod- och 
beräkningskompetens, Begreppslig kompetens samt till viss del 
Kommunikationskompetens, beroende på vilken bok som används. 
Denna slutsats dras eftersom undervisningsresurser definierar ämnet 
matematik är för lärare, elever och den övriga allmänheten (Valverde 
m.fl., 2002). Konsekvensen av denna betoning på några av de 
matematiska kompetenserna skulle då kunna leda till en mindre stark 
positiv utveckling av barnens matematiska kunskaper än om 
hjälpböckerna hade betonat alla matematiska kompetenser och 
därmed en bredare syn på matematisk kunskap (Remillard, Harris & 
Agodini, 2014). 

En granskning av undervisningsresurser, som dessa hjälpböcker för 
vårdnadshavare, ger enligt Trgalová och Jahn (2013) viktig kunskap 
om potentialen i dessa undervisningsresurser. De menar att man 
genom dessa granskningar kan se hur dessa undervisningsresurser 
kan användas för att skapa inlärningssituationer. Resultaten från den 
här studien visar att potentialen för att utveckla alla de olika 
kompetenserna som matematiskt kunnande består av är lågt i de 
analyserade böckerna, eftersom alla kompetenser inte förekommer i 
samma utsträckning och där en del av dem till och med saknas helt. 
Därmed blir slutsatsen att de inte verkar vara en lämplig 
undervisningsresurs för vårdnadshavare som vill hjälpa till att 
utveckla barnens matematiska kompetenser. Men det behöver 
samtidigt inte betyda att de är helt oanvändbara för vårdnadshavare 
som vill hjälpa sina barn med matematik. För när allt kommer 
omkring så innehåller de fortfarande matematik. Lange och Meaney 
(2011) förklarade i sin studie att det kan uppstå konflikter mellan 
vårdnadshavare och barn, då barnen inte förstår det som 
vårdnadshavaren förklarar. Hjälpböckernas fokus på Metod- och 
beräkningskompetens, Begreppslig kompetens och till viss del på 
Kommunikationskompetens kanske kan hjälpa vårdnadshavarna att 
förstå de matematiska koncept som de ska förklara för barnen och på 
så vis kan böckerna skapa bra förutsättningar för att lyckas med att 
hjälpa sina barn med matematik (Civil, Guevara & Allexsaht-Snider, 
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2002). Vilket då gör att potentialen i hjälpböcker för vårdnadshavare 
inte ligger i att hjälpa till och utveckla samtliga matematiska 
kompetenser utan mer ligger i att skapa förutsättningar för 
vårdnadshavare att kunna hjälpa barnen med inlärning av olika 
metoder, begrepp och att kommunicera matematik med andra 
människor.  

Den potential som dessa hjälpböcker för vårdnadshavare har, när det 
gäller möjligheter till lärande, kan påpekas av lärare till 
vårdnadshavare som vill stötta och hjälpa sina barn med matematik 
utanför skolan, men som är osäkra på matematik. Om 
vårdnadshavarna är osäkra på de metoder och begrepp som används i 
dagens skola så kan då lärare ge information, vid t.ex. ett 
utvecklingssamtal, om dessa böcker. Därmed kanske konflikter som 
vanligtvis uppstår i läx-hjälp-situationer mellan vårdnadshavare och 
deras barn (Lange & Meaney, 2011) kan undvikas eller minskas 
genom att vårdnadshavare får stöd av hjälpböckerna att skapa 
förutsättningar att lyckas bättre med att hjälpa barnen med 
matematik.  

5.2 Summering 

Sammanfattningsvis vill jag visa på betydelsen av denna studie. 
Denna studie har visat att hjälpböcker för vårdnadshavare inte 
innehåller samtliga matematiska kompetenser som barnen ska 
utveckla under sin tid i grundskolan. I stället visar resultatet att vissa 
kompetenser är representerade i hög grad i hjälpböckerna, andra 
kompetenser varierar från bok till bok i hur väl de är representerade i 
dem. Åter andra kompetenser förekommer i låg grad och en del 
kompetenser saknas helt. Denna ojämnhet i förekomsten av 
kompetenserna gör att dessa hjälpböcker som vänder sig till 
vårdnadshavare inte kan ses som en lämplig undervisningsresurs om 
vårdnadshavarnas syfte med användningen av dem är att hjälpa 
barnen att utveckla de kompetenser som matematiskt kunnande 
består av. Däremot verkar de utifrån resultaten vara mer lämpliga 
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som resurser för att hjälpa barnet förstå metoder, begrepp och lära sig 
att kommunicera om matematik. 

5.3 Metoddiskussion 

Metoden som valdes för att undersöka de matematiska 
kompetensernas förekomster i hjälpböcker för vårdnadshavare var en 
innehållsanalys. Själva metoden fungerade bra i förhållande till 
studiens syfte och genererade ett intressant resultat. Vilket gör att om 
jag skulle upprepa studien skulle jag återigen välja att genomföra en 
innehållsanalys som metod för undersökningen eftersom den gör det 
möjligt att se budskapet i böckerna (Denscombe, 2012). Jag skulle 
dock vid en upprepning av studien använda mig ännu mer av 
studiekamraternas stöd och hjälp i konstruktionen av de olika 
kategorierna i analysschemat, genom att bland annat låta dem testa 
analysschemat flera gånger och komma med förslag på saker som 
behöver förtydligas ännu mer. Detta för att ytterligare minska den 
subjektivitet som alltid finns i innehållsanalyser (Johansson & 
Svedner, 2010).  

Vidare har det vid själva kategoriseringen av enheterna förekommit 
några enheter som har varit svåra att kategorisera. Detta beror på att 
de olika matematiska kompetenserna ofta kopplas ihop med någon 
form av utförande. Svårigheten här ligger i att eftersom man förväntar 
sig att kompetenserna ska komma till uttryck genom utföranden så 
kan man missa när de uttrycks i hjälpböckernas förklaringar och 
instruktioner.  Ett exempel på detta är Metod- och 
beräkningskompetens som från början kopplades till klassiska 
uträkningar. Följande exempel visar att metoder också kan komma till 
uttryck och presenteras genom ord, så länge som det är en metod som 
presenteras i enheten. 

Man kan avgöra om ett tal är en multipel av 3 eller inte genom att 
addera siffrorna i talet. Om summan är en multipel av 3, så är det 
ursprungliga talet det också det. Talet 117 är en multipel av 3 därför att 
1+1+7=9, som är en multipel av 3. Däremot är 298 inte en multipel av 3 
eftersom 2+9+8=19. (Elwes, 2014, s. 46–47) 
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Eftersom det ovan nämnda exemplet presenterar en metod, 
klassificerades det därför som Metod & Beräkningskompetens. Det 
som är avgörande för själva klassificeringen är vad innehållet vill 
förmedla till den som läser det. 

Utifrån metoden innehållsanalys som genomförts i den här studien är 
det svårt att göra några generaliseringar kring innehållet av 
matematiska kompetenser i alla hjälpböcker för vårdnadshavare som 
idag finns på marknaden. I denna undersökning har tre av dessa 
böcker analyserats och resultaten visar att de avviker från varandra 
när det gäller i vilken utsträckning som de olika matematiska 
kompetenserna finns representerade. Men även om det är svårt att 
dra några generella slutsatser kring resultatet från denna studie ger 
den ändå en viss fingervisning om vad vi kan förvänta oss av olika 
typer av hjälpböcker som vänder sig till vårdnadshavare.  

5.4 Vidare forskning 

I den här studien har fokus varit att ta reda på vilka möjligheter till 
lärande som erbjuds i hjälpböcker som vänder sig till vårdnadshavare, 
genom att förekomsten av de olika matematiska kompetenserna har 
undersökts. Huruvida användandet av böckerna verkligen påverkar 
barnens matematiska utveckling har inte undersökts. I nästa steg vore 
det därför intressant att undersöka om användandet av hjälpböcker 
för vårdnadshavare påverkar barnens matematiska utveckling och i så 
fall vad det är för typ av matematiska kunskaper som böckerna 
hjälper till och utveckla. Vidare vore det intressant att undersöka hur 
användandet av hjälpböcker för vårdnadshavare påverkar den hjälp 
och det stöd som vårdnadshavare kan ge sina barn när det gäller 
matematik i hemmet. Ett annat intressant uppslag vore att fortsätta 
titta på innehållet i hjälpböcker för vårdnadshavare men då med 
fokus på andra ämnen, för att se hur olika typer hjälpböcker för 
vårdnadshavare som finns i dessa ämnen stämmer överens med de 
kompetenser som barn ska utveckla i dem.  
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Bilagor 

Analysschema 
 

Kategori Exempel Antal förekomster av 
kategorin 

1.Problemlösningskompetens – att 
formulera och lösa problem med 
hjälp av matematik samt värdera 
valda strategier och metoder 
(Skolverket, 2018). 
 
I kommentarmaterialet till 
kursplanen i matematik förtydligas 
det att denna kompetens kommer till 
uttryck i situationer eller uppgifter 
där elever inte direkt känner till hur 
de ska lösa problemet (Skolverket, 
2017). 

En gammal man lämnade sjutton 
kameler efter sig till sina tre söner, 
men han beslöt att de inte skulle delas 
lika. I sitt testamente bestämde han 
att hälften av kamelerna skulle tillfalla 
den äldste sonen, en tredjedel skulle 
gå till mellansonen och en niondel till 
den yngste. När sönerna skulle dela 
upp kamelerna upptäckte de ett 
problem – 17 kan inte delas jämnt i 
halvor, tredjedelar eller niondelar. 
För att följa sin faders önskemål var 
de tvungna att dela några av 
kamelerna, vilket var något de 
verkligen inte ville göra. (Kamelerna 
var inte heller så pigga på det.) En vis 
man hörde talas om deras belägenhet. 
”Oroa er inte” sa han, ”jag har en 
kamel som jag kan låna ut till er. Då 
kommer ni att ha 18 kameler att dela.” 
Sönerna blev nöjda för nu kunde de 
dela kamelerna utan att skada dem. 
Den äldste tog sin hälft av kamelerna 
(9), den andre tog sin tredjedel (6) 
och den yngste tog sin niondel (2). 
Sönerna räknade ihop: 9+6+2=17. 
Det fanns en kamel kvar. ”När ni nu 
har delat era kameler enligt er faders 
önskan kan jag ta tillbaka min kamel”, 
sa den vise mannen, och lämnade de 
tre sönerna att klia sina huvuden i 
förundran över hur den vise mannen 
hade löst dilemmat. Kan du tänka ut 
det? (Eastaway & Askew, 2013, s. 
190). 
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2.Begreppslig kompetens – att 
använda och analysera matematiska 
begrepp och samband mellan 
begrepp (Skolverket, 2018). 
 
Detta innebär dels att få kunskap om 
matematiska begrepp och deras 
samband samt att själv kunna 
använda och tillämpa begreppen och 
sambanden (Skolverket, 2017). 

Exempel samband: 
Skriv romerska siffror för att träna!  
A. 34  
B. 2009  
C. 13033  
D. 408 
(Louvet, 2018, s. 17) 
 
Exempel analys av matematiska 
begrepp: 

Det första hindret mot matematiken 
möter vi dock före dessa. Det är 
uppsättningen av tecken och symboler 
som används. Mest uppenbara är 
förstås siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9. Här är det intressant att notera att 
så fort vi når talet tio finns det ingen 
ny symbol. Istället återanvänds 
symbolerna för 0 och 1 och 
kombineras till 10, ”tio”. I stället för 
en ensam symbol, har vi nu två 
symboler, ordnade i två kolumner. 
Den kolumn som symbolen finns i ger 
lika mycket information som själva 
symbolen: ”1” i ”13” betyder inte bara 
”ett” utan också ”en tia”. Detta sätt att 
använda siffror i kolumner är själva 
grunden för decimalsystemet, det 
moderna sättet att representera tal. 
Det är så välbekant att vi kanske inte 
inser vilket smart och effektivt system 
det är. Vilket tal som helst kan skrivas 
med bara de tio symbolerna 0–9. Det 
blir lätt att läsa också: man behöver 
inte hejda sig och fundera på hur 
mycket ”41” är. (Elwes, 2014, s. 5–6) 

 

3.Metod- och beräkningskompetens 
– att välja och använda lämpliga 
matematiska metoder för att göra 
beräkningar och lösa rutinuppgifter 
(Skolverket, 2018). 

Kan du beräkna 8´7 med användning 
av dubbleringsmetoden? (Eastaway & 
Askew, 2013, s. 132) 

 



41 
 
 

4.Resonemangskompetens – 
förmågan att föra och följa 
matematiska resonemang 
(Skolverket, 2018). 

När man kastar krona eller klave är 
det 50% chans att det blir krona och 
50% chans att det blir klave. Men hur 
många gånger måste du kasta myntet 
för att det ska bli krona eller klave 
ungefär hälften av gångerna?  
(Louvet, 2018, s. 30) 

 

5.Kommunikationskompetens – att 
använda sig av matematikens 
uttrycksformer för att samtala om, 
argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och 
slutsatser (Skolverket, 2018). 

I denna kompetens ingår det att 
kunna växla mellan olika 
uttrycksformer t.ex. att skriva talet 
sju med symbolen 7. Lika väl som att 
själv använda matematikens 
uttrycksformer för att kommunicera, 
innebär denna kompetens att även ta 
del av andras beskrivningar, 
förklaringar och argument 
(Skolverket, 2017). 

(Här behöver den analyserade 
enheten inte uppvisa samtliga sätt 
att använda matematikens 
uttrycksformer, utan det räcker med 
att den uppvisar en av dessa för att 
klassificeras i denna kategori) 

Översätt dessa meningar till 
matematiska symboler och avgör om 
påståendet är sant eller falskt. 
a  Addera elva och tio för att få 
tjugoett. 
b  Att multiplicera talet två med sig 
självt ger samma resultat som att 
addera talet två till sig självt. 
c  När man subtraherar fyra från fem 
får man samma resultat som när man 
dividerar talet 2 med sig självt. 
d  Fem dividerat med två blir minst 
tre. 
e  Fem multiplicerat med fyra är 
mindre än tre multiplicerat med sju. 
(Elwes, 2014, s. 10) 

 

6.Övrigt – analyserade enheter som 
inte kan placeras in i någon av 
ovanstående kategorier 

Visste du att …? 
Den egyptiske drottningen Kleopatra 
levde närmare lanseringen av den 
första iPhonen, än när man byggde 
Cheopspyramiden i Giza. Kleopatra 
levde runt år noll, den första iPhonen 
lanserades 2007 och 
Cheopspyramiden byggdes cirka 2500 
f.Kr. (Louvet, 2018, s. 9). 

 

 


