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Abstract 

The purpose of the study was to analyse time and clock and its 

progression in textbooks, for grades 4–6. The study also aimed, 

based on tasks linked to clock and time, to analyse which repre-

sentation forms and mathematical competencies are trained in 

the selected textbooks. To studying as well as analysing different 

mathematics teaching textbooks, a document and textbook 

analysis was used to build up the approach for the study. 

 

The results of the study showed that in the selected teaching 

materials, a mixture of the forms of representation, however, 

often lacked a concrete model. Concrete model existed in a few 

single tasks. The study's results also show that students are given 

the opportunity to practice the five mathematical skills but to 

varying extents. Communication and reasoning ability are the 

skills that are least trained in teaching materials. 

 

The conclusion that can be drawn is that the role of teachers in 

the use of teaching materials in mathematics is of great im-

portance because certain abilities are highlighted more in the 

workbook. The use of different representations might help the 

student to get good knowledge about time and the clock. Another 

conclusion is that the reasoning ability and communication skills 

need to be lifted more, so that students can learn to reason and 

communicate with each other. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Keywords: textbooks, mathematics, clock, time, forms of repre-

sentations, mathematical competencies   
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Sammanfattning 

Syftet med studien var att analysera tid och klocka och dess 

progression i läromedel, för åk 4–6. Studien syftade även utifrån 

uppgifter kopplade till tid och klocka att analysera vilka repre-

sentationsformer och vilka förmågor det är som tränas upp i de 

utvalda läromedlen. För att studera såväl som analysera olika 

matematikläromedel, användes ett dokument- och läromedelsa-

nalys för att bygga upp tillvägagångssättet för studien.  

 

Resultatet av studien visade på att de valda läromedlen hade en 

blandning av representationsformerna dock saknades ofta repre-

sentationsformen konkret modell. Konkreta modeller fanns i 

några enstaka uppgifter.  Studiens resultat visar även att eleven 

får möjlighet att träna de fem matematiska förmågor men i olika 

utsträckning. Kommunikations- och resonemangsförmågan är 

de förmågor som tränas minst i läromedel. 

 

Slutsatsen som kan dras är att lärarens roll vid användning av 

läromedel i matematik är av stor vikt eftersom vissa förmågor 

synliggörs mer i arbetsboken än andra. När olika representat-

ionsformer används hjälper det eleven att få grundläggande 

kunskap om tid och klockan. En annan slutsats är att resone-

mangsförmågan och kommunikationsförmågan behöver lyftas 

upp mer, så att eleven får möjlighet att resonera och samtala 

med varandra. 

 

 

 

 

 

Sökord: Läromedel, matematik, klocka, tid, representationsfor-
mer, förmågor 
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1 INLEDNING  

Samhället är uppbyggt på tid och klocka genom att vi anpassar 

våra liv utifrån daglig planering som är baserad på tid. Ingrid 

Westlund, filosofie doktor i pedagogik (1996) betonar att tid är 

värdefull och för att nyttja den på ett värdefullt och effektivt sätt 

har det skapats kurser för detta ändamål.  

 

Skolverket (2017b) skriver att syftet med matematik är att ut-

veckla kunskaper hos elever för användning i vardagsliv samt att 

eleverna ska utveckla sin förmåga att använda matematik i olika 

sammanhang. Matematik används dagligen i olika situationer.  I 

det centrala innehållet för matematik i årskurs 4–6 står det att 

eleven ska lära sig  

 

/.../Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, 
massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med an-
vändning av nutida och äldre metoder(Skolverket, 2017b). 

Skolans uppdrag är att fostra elever till fungerande samhälls-

människor. Tid är en betydelsefull gemensam referensram i 

samhället och det är viktigt att den behandlas i skolan. Därför är 

det viktigt att utveckla en god förståelse för tid och klocka för att 

kunna vara aktiv i samhället genom att passa tider inom arbetsli-

vet och i vardagssituationer. 

 

Under min VFU, verklighetsförlagda utbildning på grundlärar-

programmet årskurs 4 – 6, har jag upptäckt att vissa elever hade 

svårighet med uppgifter som berör tid och klocka.  Intresset 

väcktes där jag började fundera vilka representationsformer 

förekommer i matematikläromedel som är kopplade till uppgif-

ter om tid och klockan, för att öka elevens förståelse inom områ-

det. Vidare väcktes en annan fundering, hur mycket stöttar 

uppgifterna eleven att utveckla de matematiska förmågorna.   

 

Skolverket (2008) redovisar i sin rapport att den svenska under-

visningen i matematik är mer läromedelsstyrd i jämförelse med 

EU/OECD-länderna, alltså har läromedlen en betydande roll i 

undervisningen. I en annan rapport kommer Skolverket (2006) 
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fram till att en större del av lärarna instämmer med att läroböck-

er styr undervisningen för mycket. Skolinspektionen (2009) 

skriver i en rapport att elever får för få eller ingen möjlighet att 

utveckla sina förmågor på grund av att undervisningen är starkt 

läromedels styrd. 

 

I en artikel publicerad i tidningen Skolvärlden, sammanställer 

Sofia Stridsman (2014) att 8 av 10 lärare inte hinner med att 

granska läromedel, vilket främst beror på att läraryrket består av 

en del uppgifter, både pedagogiska och administrativa. Monica 

Johansson (2006) redogör i sin avhandling Teaching mathema-

tics with textbooks: A classroom and curricular perspective att 

läroböcker inte alltid följer riktlinjerna som läroplanen ställer. 

Vidare lyfter Johansson fram vikten att analysera över hur läro-

medlen används och i vilket syfte. Barbro Grevholm (2012) 

förklarar att det finns en missuppfattning gällande att matema-

tikböckerna är granskade och förenliga med kursplanen, Grev-

holm förklarar att läromedlen är en tolkning av läroplanen som 

framställs av förlag och författare. Johansson uppmärksammar 

att det kapitel som finns överrepresenterat i en läromedel kanske 

inte finns i en annan (Johansson, 2006). 

 

För att utföra studien har jag valt läromedelsanalys som metod. I 

analysen ingår det två läromedel, ett som vanligt förekommande 

Matte Direkt Borgen medan den andra Koll på matematik är 

relativt ny på marknaden. För att få en helhet i vilken utsträck-

ningen eleverna får träna på tid och klocka, sträcker sig inne-

hållsanalysen på läromedel från årskurs 4 – 6.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att analysera hur de två valda läromedel i 

matematik presenterar tid och klocka utifrån representations-

formerna, granska vilka förmågor tränas samt undersöka i vilken 

utsträckning det finns progression av tid och klockuppgifter i de 

utvalda läromedlen. Analysen kommer göras i matematik för åk 

4–6.  
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1.2 Forskningsfrågor 

• Vilka representationsformer används i läromedlet i uppgif-

terna om tid och klocka?  

• I vilken utsträckning får eleverna träna på förmågorna i de 

olika uppgifterna? 

• Hur ser progressionen i tid- och klockuppgifter för åk 4–6 

i de valda läromedlen?  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

I detta avsnitt förklaras inledningsvis begreppet läromedel och 

dess användning. Vidare presenteras tidigare forskning kring 

barn och tid, innebörden av representationsformerna och slutlig-

en de fem matematiska förmågorna. 

2.1 Läromedlens roll i undervisningen 

Skolverket (2006) definierar att begreppet läromedel fick en 

definition i Lgr80, läromedel framställs något som lärare och 

elever använder för att eleverna ska nå de förväntade målen. 

Läromedel har tidigare varit styrt av staten för att nå en likvärdig 

skola. Läromedel var då den faktiska läroplanen, staten styrde då 

både val och användning av läromedel. Kursplanerna avsåg i 

detalj undervisningens innehåll och utförande. I kommentar-

materialet till kursplanen fanns det även beskrivet vilka lärome-

del som ansågs passande beroende på ämnet som undervisas. 

Idag får dock läraren ansvaret och friheten att själv välja tillvä-

gagångssätt för att uppnå målen. Den nationella kursplanen för 

kurserna är desamma och gäller för alla skolverksamheter i 

landet, men vilka läromedel som används eller hur målen upp-

nås ser olika ut. Detta bland annat beroende på lokala tolkning-

ar, elevernas förutsättningar och bakgrund.  

 

I Skolverkets (2003) granskning framkom det att matematik är 

det undervisningsämne som är mest beroende av läromedlen. 

Flertalet lärare anser att läromedlen har en betydande roll i 

matematikundervisningen. Även Johansson (2006) slår fast att 

läromedlen har en central roll i matematikundervisningen.  

 

En undersökning av läroböcker i matematik utförd av Linda 

Haggarty och Birgit Pepin ( 2002) i England, Tyskland och 

Frankrike visar att läromedlen dominerar i undervisningen. 

Lärarna anger i undersökningen att läromedlen är det huvudsak-

liga materialet i klassrummet och utifrån det betonar skribenter-

na vikten av granskning av läromedel. Skolverket skriver i sin 

rapport att undervisningen som styrs av läromedlen kan både 

öka och minska eleven lust och motivation inför matematikin-



Tid och klockan i läromedel   Sheima Al-Grety 

5 

 

lärning. Granskningen visar att läromedlen är variationsfattig 

och ensidig (Skolverket, 2003).  

2.2 Tid 

Nedan följer ett utdrag från hur Nationalencyklopedin (NE) 

definierar tid. 

/…/ begrepp som anger ett avstånd mellan två händelser, antingen 
de sker i samma punkt eller inte, och som med nutid skiljer dåtid 
från framtid.  På motsvarande sätt som en längd anger avståndet 
mellan två punkter i rummet kan tidens gång observeras och mätas 
med hjälp av förändringar såsom rörelser eller åldrande. (Nat-
ionalencyklopedin, 2019). 

 

Lie Reikerås, Elin Kirsti, Ida Heiberg Solem (2004) definierar tid 

i sin bok Det matematiska barnet att tid är ett abstrakt begrepp, 

som inte går att se men som något som kan upplevas konkret och 

som går att se resultatet av genom att se hur solen och månen 

går. Barn kan ha svårt för begrepp som timmar, minuter, måna-

der och dagar. Därför behöver barnet händelser eller föremål 

som är relaterat till tid. Camilla Åslund (2010) skriver i sin arti-

kel Snart, om en minut, nästa år att tidsuppfattning är en viktig 

grund för ett barns självständighet. Det är viktigare för ett barn 

att förstå tid, än vad vi tror. Lauren McGuire som är lärarstu-

dent, menar att lärare behöver träna sina elever i  tidsuppskatt-

ning, för att det just nu inte verkar göras tillräckligt (2007). 

 

 Björn Adler & Hanna Adler (2006) skriver i sin bok Neuropeda-

gogik: Om komplicerat lärande att tid inte är medfött utan det 

är något som skapas med tiden. Det sker i samspel med andra 

människor beroende på hur kulturen man växer upp i normali-

serar begreppet. Tidsbegreppet utvecklas hos barn under deras 

skoltid, eftersom skolan är en tidsstyrd verksamhet i form av 

lektioner och raster. Hartsmar (2001), som skrivit en avhandling 

om elevers tidsförståelse, skriver att tiden ofta kopplas till 

mänskliga egenskaper och den som har förmågan att utnyttja 

och planera sin tid väl beskrivs som ambitiös. Vidare förklarar 

hon skillnader mellan tidsanvändningen i dagens samhälle och i 

bondesamhället då människan följde solens upp- och nedgång. 
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Lundmark har skrivit flera böcker om tidens betydelse historiskt 

och i modern tid. Han förklarar att tidmätningar är betydelse-

fulla för att människan ska kunna engagera sig i värdefulla akti-

viteter (Lundmark, 1989).  

 

Enligt N.C Bradley (1947) börjar barn i sex till åtta års ålder att 

förstå tid och att utveckla en känsla för tidsuppfattning, och i den 

här åldern är tid oftast kopplat till barnets vardag. Barn i åldern 

fem till sju utvecklar förmågan av tidsuppfattning, då och nutid 

genom att koppla personliga erfarenheter. En slutsats som Brad-

ley kommer fram till är att barns uppfattning hur långt tid är och 

saker och ting tar, varaktighet, inte sker förrän vid 12–13 års 

åldern. Även Hartsmar (2001) skriver att barn kan föra resone-

mang om tid utan konkreta material först vid 13-års åldern, det 

är då barn inser att tid är abstrakt. Vidare skriver Hartsmar att 

det är vid 11-års ålder som barns uppfattning om tid utvecklas. 

Sally Harris, som skrivit en artikel om elevers svårigheter med 

klockan, påpekar däremot att elever i skolåldern redan har till-

räckligt med vardagliga upplevelser för att kunna sätta tidpunk-

ter till dem (Harris, 2008).  

 

Progression i tid är svår definierad, detta eftersom det inte finns 

någon forsknings om hur progressionen skulle se ut. Lgr11 lyfter 

upp tid och klocka i endast en punkt, vilket gör att det till svårt få 

en progression. 

 

2.3 Representationsformer i matematikundervisningen  

Bergsten, Häggström och Lindberg skriver att i matematikun-

dervisningens värld talas det om de fem olika representations-

former. Det är fem olika sätt att representera eller uttrycka ma-

tematiska problem där syfte är att lära ut viktiga begrepp och 

metoder. Representationsformerna är konkret modell, bild, 

språk, symbol och verklighet. Representationsformerna intera-

gerar och är sammanfogade. Pedagogen har möjlighet att an-

vända flera av representationsformerna för att lära ut matema-

tiska begrepp ( 2001) . Lisen Häggblom (2013) påpekar att an-

vändande av flera representationsformer är särskilt viktigt när 
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eleverna blir introducerade för nya metoder eller räknesätt. 

Göran Emanuelsson (1995) säger att användandet av olika repre-

sentationsformer leder till djupförståelse. Raymond Duval 

(2006) slår fast i att matematiken behöver presenteras på olika 

sätt i genom olika representationsformer för att göra den begrip-

ligt.   

 

Duval (2006) uttrycker att för att eleverna ska ges möjligheter att 

uppnå djupare förståelse inom ämnet är det viktigt att som pe-

dagog ha förståelse för hur respektive representationsform inte-

ragerar med de andra formerna samt för dess funktion i matema-

tiken. Frank K Lester (2007) understryker att det är lärarens 

uppdrag att erbjuda en undervisning med mångfald avseende 

representationsformerna för att på så vis bidra till ett bättre 

lärande. 

 

Det kan dock, för somliga elever, kännas svårt med flera repre-

sentationsformer eftersom fenomen uttrycks på många skilda 

sätt. Därför är det av stor vikt att som pedagog förklara växling-

arna mellan de olika representationsformerna (Emanuelsson, 

1995). Lester (2007) skriver att det är osannolikt att det skulle 

finnas en och samma representationsform som passar all under-

visning och samtliga elever. Författaren betonar att mångfald 

avseende representationsform måste finnas i undervisningen och 

att det i sin tur är en förutsättning för elevers kunskapsutveckl-

ing.  

I stycken nedan presenteras olika representationsformerna. 

2.3.1 Konkret modell 

Konkret modell  innebär ett fysiskt verktyg som används för att 

lyfta fram ett begrepp, beskriva observation eller införa symbol, 

därför anser Häggblom (2013) att konkret modell behövs för att 

nå en abstrakt förståelse av matematik. Med det menar författa-

ren att prata matematik med eleverna blir naturligare när man 

arbetssättet blir med konkret modell, det som i sin tur skapar en 

större förståelse för eleverna. Margareta Engvall slår fast att 

många elever är i behov att hjälp av konkret modell för att kunna 

förstå sig på det matematiska språket. Trots att mycket forskning 
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står bakom användning av konkret modell skriver Engvall att 

användning av laborativa föremål ibland kan försvåra symbol-

språket (Engvall, 2013). Reformpedagog Anna Kruse (1914) 

skriver att laborerande och undersökande arbetssätt leder till att 

eleverna får en djupare begreppsförståelse.  Aktiviteter med 

konkreta modeller gör att barnet leds fram till att förstå begrepp. 

2.3.2 Bild 

Bild som representationsform innebär att man använder bilder 

eller figurer i matematiken. Det kan handla om att rita en figur 

istället för att använda en konkret modell. Enligt Duval (2006) så 

blir ett problem tydligare om man ritar en bild, det gäller oavsett 

om man är nybörjare eller erfaren. Samtidigt betonar Duval att 

användande av mycket bilder i undervisningen kan stå i vägen 

för användande av andra representationsformer och därigenom 

motverka variation i undervisningen. Cai (2005) framför att 

arbete med egna bilder vid problemlösning bidrar till utvecklad 

matematisk förståelse. Enligt Skolverket (2017b) har bilder 

betydelse för människors tänkande, med bilder kan olika ämnes-

områden undersökas, analyseras och presenteras.   

2.3.3 Språk  

Häggblom förklarar språk som representationsform innebär att 

man använder vardagligt språk i matematiken. Det kan innebära 

att man skriver ut uppgifter med ord. Exempelvis kan man skriva 

”tio plus fem” istället för att använda siffror och additionstecken 

(2013). Den här representationsformen bidrar till att eleverna 

tränar sina skriftiga och muntliga förmågor. Denna simultana 

användning av den skriftliga och muntliga förmågan medför 

ökad matematisk förståelse enligt Bal (2015). Skolan ansvarar för 

att eleven ska kunna använda svenska språket i tal och skrift 

samt kan använda matematiskt tänkande för vidare utbildning 

och i vardagligs liv (Skolverket, 2017b). 

2.3.4 Symbol  

Symbol som representationsform innebär att man använder 

symboler. Det kan handla om algebrasymboler, likhetstecken, tal 

och så vidare och detta är också den mest förekommande repre-
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sentationsformen inom matematik enligt Lesh (1981). Häggblom 

(2013) skriver att symboler används för att synliggöra och for-

mulera begrepp. Eleven behöver förstå vad en symbol betyder, 

innebär, hur den ska användas och hur den ska utläsas. Symbo-

ler blir ett hjälpmedel för visa sina tankar och begriplighet. 

2.3.5 Verklighet  

Denna representationsform innebär att matematikundervisning-

en förankras i verkligheten. Uppgifterna skall vara verkliga och 

hämtas från vardagssituationer för att vara intressanta (Hägg-

blom, 2013). Engvall (2013) skriver att användandet av vardags-

situationer också bidrar till att göra matematiken elevnära och 

intressant.  

2.4 Förmågor och kompetenser 

Häggblom förklarar att finns internationellt olika syn på vad en 

förmåga är. Det råder inom lärarprofessionen och forskningen 

också olika syn på hur förmågorna skall klassas och delas upp. I 

viss mån används olika begrepp och ibland talar man om kompe-

tens eller färdighet (2013).  

I följande stycke presenteras beskrivning av de olika ramverk var 

och en för sig. Jämförelse mellan de olika ramverken sker djup-

gående vid presentation av förmågorna. 

Niss och Højgaard (2002) presenterar istället åtta kompetenser i 

sitt projekt KOM-projektet,  Kompetencer och Matematiklæring. 

De åtta kompetenser är indelade i två huvudgrupper. I den första 

huvudgruppen finns det fyra kompetenser som går ut på att fråga 

och svara i och med matematik kompetenserna är tankegångs-

kompetens, problemlösningskompetens, modelleringskompe-

tens, resonemangskompetens. Den andra huvudgruppen är att 

kunna kommunicera i, och med matematik det är representat-

ionskompetens, symbol- och formalismkompetens, kommuni-

kationskompetens och hjälpmedelskompetens. 

 

Kilpatrick, Swafford och Findells (2001) rapport ”Adding it up” 

är matematiken en av mänsklighetens viktigaste milstolpar. 

Författarna beskriver matematiken som underliggande drivkraft 
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till all annan vetenskap och för att fortsätta denna utveckling så 

krävs att utbildningen tränar eleverna i matematiska färdigheter. 

Matematisk kunnande är som ett rep som är sammanvävande 

där stängarna är inte självständiga utan bildar en helhet.  Kilpa-

tricks m.fl. (2001) fem komponenter är begreppsförståelse, 

räknefärdighet, strategisk kompetens, logiskt resonemang och 

positiv inställning. 

 

Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 

2011, (Lgr11) anger fem förmågor, begreppsförmågan, metod-

förmågan, problemlösningsförmågan, kommunikationsför-

mågan och resonemangsförmågan (Skolverket, 2017b).  

 

The Big 5 och den skapades av Göran Svanelid efter grundsko-

lans samtliga 16 kursplaner. Enligt Svanelid ( 2014) så kan man 

dela upp förmågor i fem typer, analysförmåga, kommunikativ 

förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, och metakognitiv 

förmåga. 

 

De fem matematiska förmågorna som framhävs i läroplanen har 

fått sin uppkomst från Niss KOM-projektet (2002) och Kilpa-

tricks ”Adding it up” (2001) . Utgångspunkten kommer vara 

fokus på de förmågorna utifrån läroplanen Lgr11, Niss (2002) 

åtta kompetenser och Kilpatricks (2001) fem komponenter.  

2.4.1 Begreppsförmågan 

Begreppsförmågan definieras i läroplanen som förmågan att 

”använda och analysera matematiska begrepp och samband 

mellan begrepp” (Skolverket, 2017b). I kommentarmaterialet till 

kursplanen i matematik tydliggörs att begreppsförståelsen är en 

central del för att eleverna ska förstå matematik men även för att 

elevernas kunskap ska utvecklas inom ämnet. För att utveckla 

elevernas begreppsförmåga ska eleverna ges möjlighet att an-

vända sig av olika begrepp och lära sig sambanden mellan de 

olika begreppen (Skolverket, 2017a). Likaså understryker Hägg-

blom (2013) att begreppsförståelsen är central i matematik. 

Vidare skriver författaren för att förstå den matematiska struk-

turen så är de matematiska begreppen viktiga. Genom att koppla 
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begrepp till olika representationsformer får eleven möjlighet att 

utveckla sin begreppsförmåga. Niss (2002) talar om Symbol- och 

formalismkompetens är att elever ska kunna avkoda symbol och 

formelspråk, elev en behöver översätta mellan symboliskt mate-

matiskspråk och naturligt språk.  Representationskompetens är 

en kompetens som går ut på att hantera de olika matematiska 

representationsformerna som är objekt, fenomen, problem eller 

situationer (Niss & Højgaard Jensen, 2002).  Enligt Kilpatrick, 

Swafford och Bradford (2001) går första strängen begreppsför-

ståelse ut på förståelse av matematiska begrepp och samband. 

Om eleverna förstår en metod är det osannolikt att de kommer 

ihåg det felaktigt. Det är viktigt att se hur de olika representat-

ionerna är kopplade till varandra, hur de liknar varandra och hur 

de är olika. Det handlar om att eleverna skapar en förståelse 

kring grundläggande matematiska begrepp och beräkningar som 

översätts till begreppsförståelse. 

2.4.2 Metodförmågan  

I Lgr11 (2017b) innebär metodförmågan att eleven kan “välja och 

använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter”. Häggblom (2013) byter ut ordet metod-

förmågan mot räkneförmågan som har en ungefärlig samma 

betydelse, som går ut på att utföra en beräkning. Komponenten 

räknefärdighet enligt Kilpatrick (2001) handlar om själva räkne 

processen där man särskilt syftar på utförandet av beräkningar-

na. En förmåga som utvecklar elevens förmåga att kunna genom-

föra beräkningar på ett effektivt och noggrant sätt.   

2.4.3 Problemlösningsförmågan  

Problemlösningsförmåga definieras i läroplanen som förmågan 

att ”formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt 

värdera valda strategier och metoder” (Skolverket, 2017b). 

Häggblom (2013) skriver att problemlösning är både ett mål och 

medel i undervisningen. För att klara problemlösningsuppgifter 

är elever tvungna att använda sig av olika tillvägagångssätt och 

lösningsstrategier.  Problemlösningskompetens är att eleven ska 

kunna identifiera, formulera och lösa matematiska problem 

(Niss & Højgaard Jensen, 2002). Strategisk kompetens handlar 
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istället om att eleverna lär sig formulera, representera och lösa 

egna matematiska problem (Kilpatrick m.fl., 2001).  

2.4.4 Kommunikationsförmågan 

Kommunikationsförmåga beskrivs i Lgr11 av Skolverket som 

förmågan att ”använda matematikens uttrycksformer för att 

samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar; 

beräkningar och slutsatser” (Skolverket, 2017b). Att kommuni-

cera matematik innebär att lyssna och ta del av andras redogö-

relse, argument och förklaring. Att växla mellan olika uttrycks-

former är ett sätt att kommunicera matematik, ett exempel är 

åtta klossar och visas det med talen åtta symbolen 8 eller med 

hjälp av en tabell, formel eller en graf beskriva hastighet. Elevens 

begreppsförståelse utvecklas genom att kommunicera matema-

tiskt innehåll (Skolverket, 2017a). Språket är en grundpelare i 

kommunikationsförmågan för att kunna beskriva sina tankar, 

använda matematiska uttrycksformer och redovisa sina lösning-

ar (Häggblom, 2013). 

 

Kommunikationskompetens i KOM-projektet innebär att eleven 

kan sätta sig in i och tolka matematikinnehållet i andras lösning-

ar och att man har en förmåga att uttrycka sig på olika sätt och 

på olika nivåer om matematik (Niss & Højgaard Jensen, 2002).  

Kilpatrick m.fl. (2001) definition av logiskt resonemang innebär 

att eleven ska kunna argumentera för ett svar och för en eventu-

ell rimlighet. Eleven ska även kunna reflektera och använda 

logiskt tänkande.  

2.4.5 Resonemangsförmågan  

Resonemangsförmåga definieras i Lgr11 som förmågan att kunna 

”föra och följa matematiska resonemang” (Skolverket, 2017b). 

Resonemangskompetens och modelleringskompetens är att 

kunna följa och bedöma ett matematiskt resonemang samt att 

analysera och förstå ett matematiskt problem, elever ska förstå 

hur matematiska bevis skiljer sig från andra (Niss & Højgaard 

Jensen, 2002).  Att kunna föra resonemang är änne ett sätt av 

kommunikation. Genom att ge eleven möjlighet att resonera kan 

eleven komma fram till både formella och informella lösningar. 
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Resonemang tolkas som bevisföring men bevisföring ingår inte i 

kursplanen (Skolverket, 2017a). 

 

Häggblom understryker att alla elever borde få möjlighet att 

utveckla resonemangsförmågan. När eleven får möjlighet att öva 

resonemangsförmågan ger det en grund till bevisföring. Eleven 

kan då lättare dra slutsatser och motivera sitt val, exempelvis vid 

val av räknesätt. Det är viktigt att läraren stödjer eleverna när de 

för ett resonemang. Stöttning kan ske till exempel när en elev 

resonerar tolkar läraren och för ner elevens tankegång för att 

hjälpa eleven att uttrycka sig skriftligt. På långsikt hjälper det 

eleven att utveckla förmågan att själv föra ner sitt eget resone-

mang (Häggblom, 2013).   
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3 Metod 

I följande avsnitt följer en beskrivning av tillvägagångsättet vid 

analys av läromedel. Avsnittet omfattar val av metod, urval och 

avgränsning, etiska aspekter, genomförande, databearbetning 

och analysmetod och tillförlitlighet.    

3.1 Val av metod  

Läromedelsanalys är metoden för denna studie. Läromedelsana-

lys kan innebära fokus på innehållet, innehållsanalys. 

Denscombe (2018) definierar innebörden av metoden innehålls-

analys att studera innehållet i böcker detta sker genom att texten 

bryts ner i mindre beståndsdelar. Innehållsanalys kan gå ut på 

analys av ord, meningar, stycken eller rubriker. Även bild och 

illustrationer kan ingå i en innehållsanalys. Stukát (2005) skriver 

att en komparativ studie innebär att olika läroböcker analyseras 

och jämförs.  Vidare skriver Stukát att dokumentanalys är en 

lämplig metod för att analysera olika typer av dokument, i den 

metod ingår även innehållsanalys.  

I detta fall så är det matematikläromedel som ska analyseras, där 

fokus enbart kommer att ligga på uppgifter som berör området 

tid och klocka, detta på grund av att jag vill undersöka vilka 

förmågor eleven får träna på. Syftet med analysen i studien är att 

studera vilka representationsformer som finns representerade i 

de olika uppgifterna, men även att se vilka förmågor som eleven 

får möjlighet att träna i läromedlen. Ett annat syfte är att under-

söka hur progressionen från årskurs 4–6 ser ut när det kommer 

till uppgifter som behandlar tid och klocka.  

3.2 Forskningsetiska aspekter  

Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska principer att ta hänsyn 

till vid forskning. Principerna är informationskravet, samtyck-

eskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Veten-

skapsrådet, 2017). De etiska principerna är för att skydda männi-

skor som är involverade i studien.  Eftersom denna studie foku-

serar på enbart innehållsanalys av läromedel i matematik inne-

bär det att det inte ingår individer i själva studien däremot måste 

jag vända mig till förlaget. Förlaget har kontaktats både via 
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telefon och mejl för ett samtyck att presentera exempel från 

läromedlen. Informationskravet betyder att jag som forskare 

måste informera alla individer som berörs av forskningen. Sam-

tyckeskravet innebär att de berörda ska få lämna sitt samtycke 

att få använda deras material eller inte. Konfidentialitetskravet 

går ut på att man inte får publicera personuppgifter, i och med 

att det är endast en innehållsanalys av läromedel så behöver jag 

inte ta hänsyn till kravet i denna studie. Med nyttjandekravet 

menas det att jag inte får föra uppgifter om personer som ingår i 

studien vidare, vilket är inte relevant i detta fallet eftersom inga 

personer ingår i studien.  

3.3 Urval och avgränsningar  

I denna studie har endast läroböcker analyserats, allt annat 

material ur läromedelsserien har exkluderats, exkluderingen var 

på grund av tidsbrist. Två olika läromedel har använts i under-

sökningen, Matte Direkt Borgen och Koll på matematik. I båda 

bokserierna finns det två läroböcker för varje årskurs 4–6, böck-

erna 4A, 4B, 5A, 5B, 6A och 6B, se bilaga 2. Urvalet av läromedel 

för studien gjordes av två olika anledningar. Första anledningen 

är att det ena läromedlen valde jag utifrån ett strategiskt urval. 

Med strategiskt urval menar Bryman och Nilsson (2018) det som 

är relevant utifrån forskningsstudier för studien. Under mina 

VFU-perioder har jag fått en uppfattning vilka läromedel som är 

vanligt förekommande i matematikundervisningen. Det andra 

läromedlet skiljer sig i upplägget, där fokus är på de fem mate-

matiska förmågorna.  Andra anledningen är att det är de enda 

läromedlen jag kunnat komma åt där hela serien finns komplett 

representerat i min närhet. Vilket gör att urvalet var även utifrån 

bekvämlighetsurval. Bryman och Nilsson (2018) förklarar att 

bekvämlighetsurvalet är det som råkar för tillfället vara tillgäng-

ligt för forskare. Värt att nämna är att båda serierna av läromedel 

ges ut av samma förlag nämligen Sanoma Utbildning. Nedan 

följer en beskrivning av läromedlen utifrån vad bokförlag publi-

cerat om läromedlen.  
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3.3.1 Matte Direkt Borgen 

Matte Direkt Borgens första upplaga gavs ut 2004, andra uppla-

gan kom ut 2011 och är reviderad enligt nuvarande läroplanen 

Lgr 11. Varje serie består av två läroböcker per läsår, en per 

termin, A och B. Till varje läromedel finns en lärarhandledning, 

det finns även läxböcker, träningshäften och fördjupningsböcker. 

Läromedlen finns även digitalt, det finns ingen skillnad mellan 

den digitala och analoga versionen.  

Varje grundbok innehåller fem kapitel, varje kapitel följer 

samma struktur. Kapitlet inleds med en samtalsbild som är 

knutet till kapitlet, där utgångspunkten är att föra matematiska 

samtal. I inledningen finns det även målen med kapitlet och vilka 

viktiga begrepp att kunna i anknytning till kapitlet. Sedan följer i 

kapitlet Borggården, grön kurs som behandlar uppgifter utifrån 

det som beskrivs i målen. Därefter följer en Diagnos som är 

kopplad till målen för kapitlet. Efter detta följer Rustkammaren, 

blå kurs för elever som upplever att diagnosen var för svår. Den 

innehåller grundläggande förklaringar och bilder för att öka 

elevens förståelse utifrån målen för kapitlet. Tornet är en röd 

kurs i kapitlet som innehåller mer utmanande uppgifter för den 

eleven som lyckats med diagnosen. I Sammanfattningen repete-

ras kapitlets viktigaste moment följt av Utmaningen där uppgif-

terna kräver lite mer tid och behöver tänka extra (”Matte Direkt 

Borgen, upplaga 2 | Sanoma Utbildning”, 2011).  

3.3.2 Koll på matematik 

Koll på matematik är en ny serie som är utgiven 2014 utifrån Lgr 

11, och framställd att synliggöra och tydliggöra förmågorna och 

dess innebörd.  Även denna serie består av två grundböcker per 

läsår, en per termin, A och B. Till varje läromedel så finns det en 

lärarguide, läxbok, skrivbok där eleven skriver i själva boken, 

digitalt, och fördjupningsböcker.  

Varje kapitel i läromedlen är uppdelar i tre avsnitt. Introdukt-

ionsuppslaget inleds med öppna frågor för att bilda en förförstå-

else och motivera till att prata och tänka matematik.  Efter det 

följer Mattekollen 1 som är en självskattning, där eleven upp-

skattar vad hen kan redan. Välj bland förmågorna kommer efter 

varje avsnitt i grundkursen, innehållet behandlar det som tagits 
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upp i avsnittet tidigare. Uppgifterna är sorterade utifrån för-

mågorna. Mattekollen 2 görs när alla tre avsnitt i kapitlet är 

avklarade, utifrån resultatet så går eleven vidare till avsnittet 

Träna mera eller Fördjupningen. Varje kapitel avslutas med 

sammanfattning av kapitlet. Mattekollen 3 görs så eleven utvär-

derar vilka kunskaper eleven utvecklat (”Koll på matematik 

läromedel åk 4-6 | Sanoma Utbildning”, 2019). 

3.4 Genomförande  

För att kunna utföra analysen i undersökningen behövdes det de 

utvalda läromedlen. Läromedel har lånats från en skola i kom-

munen. Med hjälp av frågor till analysen som i sin tur står grund 

till att besvara mina frågeställningar genomfördes en analys av 

läromedlen.  Genom att ställa egna frågor till läromedlen är 

frågorna ett hjälpmedel för att kunna analysera och komma fram 

till ett resultat. Samma frågor har ställts till alla läromedel som 

ingick i analysen. Utifrån de matematiska förmågorna och repre-

sentationsformerna utfördes en kategorisering. 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Insamling av data gjorde genom att jag granskade de läromedel 

som ingår i studien, Matte Direkt Borgen 4–6 A och B och Koll 

på matematik 4–6 A och B. Först gick jag igenom varje bok där 

jag markerade alla tid- och klockuppgifter. Genomgången gjor-

des två gånger för att säkerställa att alla uppgifter som berör 

området har markerats. Varje uppgift granskades där analysens 

fokus var på vilka matematiska förmågor eleven ges möjlighet att 

öva och vilka representationsformer förekom i tid- och klock-

uppgifter. Genom att framställa en kodningsmanual där tolk-

ningen av förmågor och representationsformerna framgick leder 

det till att alla uppgifter analyseras på ett likvärdigt sätt, se bilaga 

3. En tabell som tabell 1 skapades i Excel för att kunna föra ner 

data för att sedan sammanställa till tabeller. Varje uppgift som 

analyseras, dokumenteras i tabellen, enligt tabellen nedan. Siff-

ran 1 och 0 användes i analysen beroende på om uppgiften upp-

fyllde kraven enligt den framställda mallen. Genom att föra ner 

siffran 1 eller 0 så kunde ett diagram skapas. Analysen gjordes 

två gånger för att öka validitet och reliabilitet.  
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Tabell 1 Kodningsschema för analys av läromedel 

3.6 Tillförlitlighet  

Läromedlen har analyserats två gånger för att vara säker på att 

jag inte missat något viktigt som berör tid och klocka. Bryman 

och Nilsson (2018) skriver att trovärdigheten och tillförlitlighet-

en är viktiga för en studie. Dimenäs (2007) skriver om reliabilitet 

som innebär att studiens resultat man kommer fram till är tro-

värdig och tillförlitligt. Reliabilitet förstärks när forskaren har ett 

tydligt analysprotokoll. I detta fall är det ett kodningsschema 

som framställs utifrån frågeställningarna och kodningsmanua-

len. Vidare skriver Dimenäs (2007) om även validitet som bety-

der att ha en klar idé om vad som ska undersökas, ha en tydlig 

utgångspunkt och vara precis. Genom att ha en tydlig mall som 

utgångspunkt ökar validiteten. Dimenäs (2007) förklarar att 

begreppet generaliserbarhet betyder ta reda på om resultatet 

som framkommer i undersökningen kan generaliseras. I denna 

undersökningen kan inte resultatet generaliseras eftersom det 

inte är alla läromedel som finns i marknaden som undersöks.  
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4 Resultat och Analys  

Presentation av resultat och analys görs först för läromedlet 

Matte Direkt Borgen (MDB) följt av Koll på matematik (Kpm) 

och därefter en sammanfattning av resultatet. Redogörelsen av 

analysen sker i form av två stapeldiagram, den första med ut-

gångspunkt de matematiska förmågor och den andra utifrån 

representationsformerna. Med samtycke från förlaget presente-

ras några exempel från de utvalda läromedlen i detta avsnitt.  

4.1 Matte Direkt Borgen  

4.1.1 Matte Direkt Borgen 4A 

I MDB 4A så behandlas inte tid och klocka så mycket, enbart vid 

tre uppgifter i läromedlet.  

 

 

Figur 1 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 

klock-uppgifter i läromedlen MDB4A. 

 

 

Figur 2 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-

uppgifter i läromedlen MDB4A. 
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Förmågor som tränas i kapitlet som berör division och multipli-

kation är metod och begrepp.  

 
 

Figur 3 Matte Direkt Borgen 4A, sid 113 uppgift 84. 

I analysen framkommer det att i Figur 3 så ges eleven möjlighet 

att träna metodförmågan och begreppsförmågan. Metoden som 

tränas är multiplikation, begreppen som presenterar tid är tim-

mar. Det finns ingen bild till uppgiften, språk finns i form av text, 

symbol i form av siffror, uppgifter är verklighetsförankrad och 

konkret modell finns det inte.  

4.1.2 Matte Direkt Borgen 4B 

MDB4B har ett kapitel som behandlar tid och klocka, kapitlets 

namn är ”Tid”. Det finns totalt 138 uppgifter i detta kapitel me-

dan det i hela läromedlet MDB4B är det totalt 161 uppgifter som 

berör tid och klocka av olika slag. Uppgifterna är omväxlande 

och för det mesta så är uppgifterna kopplade till ett visst tema, 

t.ex. hinderbana.   

 

 

Figur 4 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen MDB4B. 

 

De flesta uppgifter i MDB4B ger eleven möjlighet att träna metod 

och begreppsförmågan. Metod som tränas var både i fakta och 
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kvart?” ” hur många sekunder är en minut”. Här ges elev möj-

lighet att både räkna hur många minuter går det på en kvart men 

också i samma sammanhang få lära sig innebörden av begreppet 

en kvart. Andra begrepp som tränas kopplad till tid är år, månad, 

vecka, dygn, datum och skottår. I delen med klocka presenteras 

begreppen timme, minut, sekund och hur de föregående begrep-

pen förkortas. I slutet av kapitlet med tid finns det några pro-

blemlösningsuppgifter av olika slag.  

 

Figur 5 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen MDB4B. 

Alla uppgifterna i MDB4B är förankrade till verkligheten och kan 

kopplas till vardagliga situationer. Konkret modell förekommer i 

mycket liten utsträckning som representationsform i detta läro-

medel. Enbart en uppgift som krävde ett tidtagarur för att göra 

en uppgift med en klasskamrat, ”hur lång är en minut”, före-

kommer. Bilder av olika slag finns presenterade i läromedlet, 

bilder på analoga klockor är överrepresenterat jämfört med den 

digitala klockan. Bilderna i boken är oftast knutna till verklighet, 

en del bilder var kopplade till flera uppgifter på en sida tex bild 

på ett tåg där uppgifterna berör tågtider, bild restaurang medan 

uppgifterna var kopplade till öppettider. Tid och klocka present-

eras på olika sätt, uppgifterna ger exempelvis eleverna möjlighet 

att skriva klockslag i form av text och siffror. När det kommer 

siffror så tränas eleven att skriva i både 12- och 24-timmars 

format, se exempel nedan. 
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Figur 6 Matte Direkt Borgen 4B, sid 22, uppgift 77–78. 

Metod, begrepp och kommunikationsförmågan tränas i figur 6. 

Att avläsa klockan är metod, och genom att skriva klocka på tre 

olika sätt så tränas både begreppsförmågan och kommunikat-

ionsförmågan. Klockan är presenterad i form av bild, tid är en 

del av vardagen, symbol är sifforna i klockan för att avläsa tid. 

 

 

 

 
Figur 7 Matte Direkt Borgen 4B, sid 32, uppgift 5. 

 

Uppgiften ovan är från sista delen i kapitlet som innehåller 

problemlösningsuppgifter, här tränas problemlösningsförmågan. 

Andra förmågor som tränas är begrepp och resonemangsför-

mågan. Begreppen som tränas är kom sist, snabbare, sämre tid, 

näst sist och s (sekunder). Genom att analysera ledtrådarna 

tränas resonemangsförmågan. Bild, språk, symbol och verklighet 

är representerade i uppgiften.   
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4.1.3 Matte Direkt Borgen 5A 

Uppgifter som är kopplade till tid och klocka är utspridda i läro-

medlet. Totalt finns det 33 uppgifter i MDB5A. Utgångspunkten 

är vad kapitlet handlar om och vilket område inom matematik 

som berörs. Uppgifterna är inte direkt kopplade till t.ex. en 

urtavla utan mer beroende av vilka andra matematiska metoder 

som tränas. Ett exempel är kapitlet som berör decimaltal och 

med det kopplas tid att avläsa t.ex. tio- och hundradelar. Exem-

pelvis 10,43 s. Andra uppgifter i 5A berör tid och klocka är me-

delvärde av antal timmar och ålder, men även avläsning av linje-

diagram där tid och klockslag är beroende av andra måttenheter. 

Detta leder till att metoderna för att lösa uppgifterna som be-

handlar tid och klocka varierar. Begreppen som nämns i MDB5A 

är tid, klockan, sekund, dag, veckodag, timmar, år, morgon, 

klockslag och vecka. Läromedlet lyfter även fram förkortning för 

timme (h), minuter (min) och sekunder (s).  

   

 
Figur 8 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen MDB5A. 

I uppgifterna i MDB5A får eleven möjlighet att träna på de ma-

tematiska förmågorna där tid och klocka finns men på ett indi-

rekt sätt. I sista kapitlet i boken handlar det om temperatur och 

diagram. Metoden som tränas är att avläsa en termometer, och 

läsa av och förstå linjediagram. I linjediagrammet är oftast tid 

eller klocka i en av axlarna i diagrammen vilket leder till att 

begreppsförmågan tränas och i detta fall flest jämfört med de 

andra matematiska förmågorna. Kommunikationsförmågan 

tränas när eleven växlar mellan olika uttrycksformer som till 

exempel att växla från diagram och tabeller.  
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Figur 9 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen MDB5A. 

Figuren ovan visar att alla uppgifter som är knutna till tid och 

klocka är förankrade till verkligheten, läromedlet lyfter upp 

bland annat temperatur, ålder och löpningstider. Alla uppgifter-

na är även representerade i form av språk och symbol. Några 

uppgifter saknade bilder medan konkret modell inte är represen-

terat i de analyserade uppgifterna. 

   

 
Figur 10 Matte Direkt Borgen 5A, sid 39 uppgift 9. 

Figur 10 är en problemlösningsuppgift. För att kunna lösa upp-

giften behöver eleven använda sig av begreppsförmågan och 

resonemangsförmågan. Att måla ett rum är verklighetsförankrat, 

en bild till uppgiften finns representerad och uppgiften är också 

framställd i både språk och symbol.  

 

 
Figur 11 Matte Direkt Borgen 5A, sid 80 uppgift 70. 
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Figur 11 visar en uppgift där metods- och begreppsförmågan 

tränas. Metoden som tränas är uppställning, och utifrån resultat 

kan uppgiften lösas. Begreppet som tränas är förkortning av 

sekunder (s) och sämre än. Språk, symbol och verklighet bedöms 

vara knutna till uppgiften.   

4.1.4 Matte Direkt Borgen 5B 

Totalt finns det 11 uppgifter i MDB5B med begrepp inom tid och 

klocka. Uppgifterna är utspridda i läromedlen, i uppgifter där en 

viss metod tränas. Begrepp som nämns i uppgifterna i MDB5B är 

vecka, dag, timmar, år, klocka och timvisare. 

 

Figur 12 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen MDB5B. 

I 8 av 11 uppgifter är det metodförmågan som tränas i läromed-

len, resonemangsförmågan tränas minst i de uppgifter som berör 

tid och klocka.  
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Figur 13 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen MDB5B. 

 

Figur 14 Matte Direkt Borgen 5B, sid 15 uppgift 41 

Det här en uppgift där eleven får träna metodförmågan och 

beräkning, även begreppsförmågan. Det finns ingen bild till 

uppgiften och språk är blandning av både text och siffror, uppgif-

ten är verklighetsbaserad. 

 

 

Figur 15 Matte Direkt Borgen 5B, sid 150 uppgift 3. 

Genom att pröva med hjälp av gradskiva får eleven möjlighet att 

resonera för att lösa uppgiften. Flera förmågor tränas såsom 

metod, begrepp, problemlösning och resonemang.   

4.1.5 Matte Direkt Borgen 6A 

Kapitlet som berör procent, uttryck med algebra, koordinatsy-

stem och lägesmått innehåller några uppgifter som är kopplade 

till tid och klocka. I MDB6A är det totalt 41 uppgifter som analy-

serats. I 6A är tid numera en storhet som tex vid proportionella 
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samband, där sträcka proportionell mot. Begrepp som förekom-

mer i MDB6A är timmar, vecka, månad, tid, minuter, tid (h), år, 

gammal och äldre.    

 

Figur 16 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen MDB6A. 

Uppgifter där tid och klocka förekommer är förknippade med 

metodförmågan. Att räkna i procent, avläsa och framställa dia-

gram är metoder som tränas. Genom att skriva och tolka uttryck 

med algebra får eleven utveckla sin metod, begrepp och kommu-

nikationsförmågan. Det sker när eleven växlar mellan en text-

uppgift och uttryck, det gäller även diagram vid avläsning och 

framställning.  

 

Figur 17 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen MDB6A. 

Bild i MDB6A är i olika storlekar, bilderna är även kopplade både 

till verkligheten och uppgifterna. De flesta uppgifter finns i ka-

pitlen om diagram och uttryck vilket innebär att det även finns 

representationsformen symbol och språk. Däremot saknas kon-

kret modell i de analyserade uppgifterna. 
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Figur 18 Matte Direkt Borgen 6A, sid 67 uppgift 6. 

Figuren visar en problemlösningsuppgift, där tid är i form av 

bråk. Här får eleven möjlighet att träna på metodförmågan, även 

begrepp träna genom att avläsa vad 
1

6
 och utifrån beräkning 

omvandla till antal minuter.  

4.1.6 Matte Direkt Borgen 6B 

Stor del av MDB6B är repetition på allt som eleven fått träna på 

från årskurs 4–6, tid och klocka uppmärksammas totalt i 77 

uppgifter. I ett kapitel är tid som enhet. Eleven får här träna på 

vad det menas med hastighet och hur man beräknar hastighet.   

 

Figur 19 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen MDB6B. 

Eleven får i MDB6B stötta på hastighetsskylten och dess inne-

börd. I ett annat sammanhang får även eleven att avläsa klock-

slag på engelskt sätt som till exempel 8 AM eller 11 PM. I och 

med det finns ett kapitel där eleven får repetera och träna på allt 

eleven lärt sig gör att det är många uppgifter i MDB6B som ger 

eleven möjlighet att träna på de olika matematiska förmågorna. 
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Figur 20 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen MDB6B. 

 

Figur 21 Matte Direkt Borgen 6B, sid 45 uppgift 41. 

Ovanstående är en uppgift som består av både text och symbol. 

På samma sida finns det en bild på en elefant som går att för-

knippa till uppgiften. I den uppgiften får eleven möjlighet att 

träna på beräkning med hjälp av hastighet.   

4.1.7 Sammanfattning av resultat 

Tid och klocka uppmärksammas mest i åk 4, där eleven övar sig i 

klockavläsning både digitalt och analogt, tidsskillnad, och avläs-

ning av tidtabeller. Därefter, i åk 5 och 6, finns begrepp som är 

förknippade med tid och klocka, men det är inte uppgifter i 

samma utsträckning som i MDB4B. Uppgifterna som presente-

ras i åk 5 och 6 är det få uppgifter som behandlar klockan i form 

av avläsning eller tidsskillnad.  

Alla förmågor tränas i uppgifterna som har analyserats, vissa 

mer medan andra i mindre utsträckning. Eleven tränas som mest 

på metod och begreppsförmågan, enligt analysen. Skolverket 

understryker att begreppsförståelsen har en central del i mate-

matik, därför bör eleven få möjlighet att utveckla sin begrepps-

förmåga (Skolverket, 2017b). Genom att avläsa diagram och 

tabeller får eleven möjlighet att träna på kommunikationsför-

mågan. Att växla mellan olika uttrycksformer anses som kom-

munikation (Skolverket, 2017a). Det man ska ha i åtanken är att 

55

77 77 77

0
0

20

40

60

80

100

Bild Språk Verklighet Symbol Konkretmaterial

A
n

ta
l u

p
p

gi
ft

er



Tid och klockan i läromedel   Sheima Al-Grety 

30 

 

det inte är hela läromedlen som analyserats utan enbart uppgif-

ter med tid och klocka. Det finns en stor möjlighet att de andra 

förmågorna tränas mer i andra sammanhang i matematik i läro-

medlet. 

Av alla uppgifter i MDB-läromedel som analyserats var det i 

endast en uppgift där konkret modell förekom. Häggblom skriver 

att för att förstå matematik behövs konkret modell, genom att 

eleven får möjlighet att arbeta med  konkret modell leder det till 

att det blir lättare att prata matematik med eleven(Häggblom, 

2013). Bilder på klockan förekom i MDB4B men det var som 

mest den analoga klockan, en bild på den digitala klockan före-

kom en gång. För övrigt så var en större del av uppgifterna re-

presenterade med bild, beroende på sammanhanget i uppgiften. 

Däremot så var det en balanserad presentation av klocka i form 

av text och symbol. Alla uppgifter i MDB-läromedel går att 

koppla till verklighet. Emanuelsson (1995) och Duval (2006) 

skriver att användning av representationsformer ger eleven 

möjlighet till djupförståelse. 

 

4.2 Koll på matematik 

4.2.1 Koll på matematik 4A 

I Kpm4A finns det ett kapitel som heter ” Almanacka, klockan 

och tidsskillnad”. Det finns totalt 143 uppgifter i hela läromed-

len. Uppgifterna är varierade, konstruktion av uppgifterna är 

både i form av text och symbol. ”Välj bland förmågor” ger eleven 

möjlighet att öva på en förmåga utifrån sina egna behov, uppgif-

terna är kopplade till tid och klocka.  
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Figur 22 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm4A. 

Fokus i detta kapitlet är på begreppsförmågan, här får eleven 

även träna på att växla klockslag analogt, digitalt och i form av 

text, tidskillanad, avläsa kalendern, tidsenheterna och dess 

förkortning.  

 

Figur 23 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm4A. 

Tid och klocka presenteras i både i form av text, bild och symbol. 

Några konkreta modeller erbjuds i läromedlet men uppgifterna 

är inte så många. Ett exempel på konkret modell är att eleverna 

med hjälp av kortlek formar en klocka utifrån instruktioner i 

läromedlet.  

 

Figur 24 Koll på matematik 4A, sid 123 uppgift 1–2. 
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Eleven får möjlighet att träna på begrepp och metod och avläs-

ning av klockan. Att växla mellan olika uttrycksformer betyder 

att kommunikationsförmågan utövas.  

  

Figur 25 Koll på matematik 4A, sid 133 uppgift 83. 

I denna uppgift är det begrepp och metod som tränas. Genom att 

veta vad en kvart står för växlar eleven från text till symbol, så 

även kommunikationsförmågan utvecklas. Uppgiften är presen-

terad i både text och symbol, det finns ingen bild till uppgiften 

och inte heller något konkret modell. Händelserna som sker i 

uppgiften är hämtade från vardagssituationer.  

 

4.2.2 Koll på matematik 4B 

I Kpm4B finn det 30 uppgifter finns utspridda i läromedlet. 

Begreppen som lyfts upp är dagar, veckor, ålder, timmar, minu-

ter, klockan och månader. Oftast finns uppgifterna som är kopp-

lade till tid och klocka i delen ”välj bland förmågorna”. 

 

Figur 26 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm4B. 

Uppgifterna bjuder in eleven att träna på begrepp och metod, det 

finns få uppgifter som leder till att resonemangsförmågan också 

tränas.   
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Figur 27 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm4B. 

Endast hälften av uppgifterna är förankrade med en bild medan 

konkret modell saknas helt i de uppgifter som analyserats. Upp-

gifterna är representerade i form av text och symbol.  

 

Figur 28 Koll på matematik4B, sid 69 uppgift 12 

En uppgift som går ut på att tolka diagram, i detta fall en linjedi-

agram som visar hur snödjupet förändras under en viss tid. 

Genom att tolka diagram tränas kommunikationsförmågan. Här 

får även eleven möjligheten att utveckla sin begreppsförmåga.  

4.2.3 Koll på matematik 5A 

I Kpm5A är det endast 15 uppgifter som behandlar tid och 

klocka. Begrepp som förekommer är minut, veckor, timme, dag, 

år. De flesta uppgifterna är problemlösningsuppgifter vilket 

betyder att det inte är en speciell metod som tränas. 
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Figur 29 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm5A. 

De flesta uppgifter som berör tid och klocka är kopplade i 

Kpm5A till problemlösning vilket medför att problemlösnings-

förmågan tränas. För att kunna hitta en passande metod för att 

lösa uppgifterna tränas även resonemangsförmågan. Kommuni-

kationsförmågan sker när eleven växlar mellan textform” en 

fjärdedel” till symbol.  

 

 

Figur 30 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm5A. 

En del bilder var inte passande till uppgifterna som t.ex. i 

Kpm5A, en uppgift där eleven ska med hjälp av ledtrådar lösa en 

uppgift om ålder. Bilden som finns på sidan är godis i olika 

former. Övrigt kan man se att uppgifterna är knutna till verklig-

het och presenteras i både text och symboler. 
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Figur 31 Koll på matematik 5A, sid 19 uppgift 4. 

Figur 31 visar en problemlösningsuppgift där det kräver ett 

resonemangstänkande, andra förmågor som tränas är kommuni-

kation och begrepp. Det finns ingen bild som är knuten till upp-

giften, inte heller någon konkret modell däremot så är uppgiften 

tagen ur en vardaglig situation.   

4.2.4 Koll på matematik 5B 

Läromedlen Kpm5B innehöll 10 uppgifter som går att koppla till 

tid och klocka. Begreppen som nämns är äldre, yngre, ålder, 

timme, dag, vecka. De flesta uppgifterna uppkommer i kapitlet 

där eleven får lära sig skriva och tolka uttryck.  

 

 

Figur 32 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm4A. 

Att skriva och tolka uttryck leder till att både metod, begrepp och 

kommunikationsförmågan tränas.  
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Figur 33 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm6B. 

Från diagrammet kan man läsa att konkret modell inte finns som 

representationsform.  

 

Figur 34 Koll på matematik 5B, sid 16, uppgift 32. 

Figuren visar en uppgift där eleven läser och tolkar uttryck med 

algebra. Elev får möjlighet att träna på att utveckla sin kommu-

nikationsförmåga eftersom det sker en växling från uttryck till 

symbol. Konkret modell saknas men i övrigt finns de represen-

tationsformerna. 
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Figur 35 Koll på matematik 5B, sid 133 uppgift 61. 

I denna uppgift träna metod, begrepp och kommunikationsför-

mågan. Metoden som tränas är inte knuten till tid och klocka 

däremot finns vecka i x-axel i diagrammet vilket gör att begrep-

pet vecka utgör en central del i uppgiften.  

4.2.5 Koll på matematik 6A 

I Kpm6A finns det 22 uppgifter om tid och klocka utspridda i 

hela läromedlet.  Begrepp som finns representerade är dagar, 

vecka, månad, timmen. Uppgifterna fanns i kapitlen som berör 

statistik, samband, proportionalitet och procent  

 

Figur 36 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm6A. 
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Figur 37 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm6A. 

 

Figur 38 Figur 41 Koll på matematik 6A, sid 44, uppgift 2 

Uppgift 2 ovan (figur 38) är en uppgift som stack lite ut från 

mängden. Uppgiften är orealistisk med tanken på antal tabletter 

som ska tas under så kort tid. Uppgiften är presenterad med en 

icke relevant bild, en byggnad som går inte att koppla till uppgif-

ten.  

4.2.6 Koll på matematik 6B 

Totalt finns det 25 uppgifter i Kpm6B, några uppgifter finns i 

kapitlet om textuppgifter resterande uppgifter finns i kapitlet 

”koll på matematiken”, ett kapitel som består av repetition av allt 

som eleven arbetat med från årskurs 4–6.  
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Figur 39 En sammanställning av de matematiska förmågorna utifrån tid och 
klock-uppgifter i läromedlen Kpm6B. 

Eftersom det flesta uppgifterna kommer från repetitionskapitel 

ges eleven möjlighet att repetera sina kunskaper om tid och 

klocka. Kpm6B lägger stor fokus i uppgifterna på metod- och 

begreppsförmågan. 

 

Figur 40 En översikt av representationsformerna utifrån tid och klock-
uppgifter i läromedlen Kpm6B. 

Figur 40 visar tydligt att representationsformen bild är inte lika 

representativ som språk, verklighet och symbol. Kanske beror 

det på att uppgifterna är till större del i form av text. 
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Figur 41 Koll på matematik 6B, sid 112 uppgift 35 

 

Figur 42 Koll på matematik 6B, sid 129 uppgift 11 

Figur 41 och 42 visar uppgifter som finn i repetitionskapitlet. I 

figur 41 är tid en storhet, med hjälp av linjediagrammet läser 

eleven av det som efterfrågas i uppgiften. Kommunikation, be-

grepp och metodförmågan tränas i uppgiften  

I figur 42 kopplas avläsning av vinklar med klockan. Här får 

eleven möjlighet att träna begreppsförmågan.  

 

4.2.7 Sammanfattning av resultat 

I Kpm4A finns det ett kapitel som berör kalender, klocka, tid och 

tidsskillnad. Eleven för möjlighet att träna både begrepp och 

metod. Det finns rikligt med bilder som är förankrade både till 

uppgifterna och verklighet. Klocka är presenterad både i analog 

och digitalform. Uppgifterna är presenterade både i form av text, 

bild och symbol. Det finns några uppgifter med konkreta mo-

deller representerat i kapitlet. Däremot saknas det uppgifter som 

leder till att eleverna kommunicera med varandra. Läromedlet 

bjuder in eleven till att använda sig av konkret modell men inte i 

stor utsträckning.  
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De fem matematiska förmågorna tränas i läromedlet men alla 

förmågor tränas inte lika mycket. Den förmågan som tränas 

minst är resonemangförmågan.  

I Kpm 5 & 6 förekommer det uppgifter där begrepp inom tid och 

klocka där fokus i uppgifterna går ut på att träna andra metoder 

som t.ex. skriva uttryck eller avläsa diagram.   

4.3 Sammanfattning av resultatet av MDB och Kpm 

Både läromedel MDB och Kpm behandlar tid och klocka i års-

kurs 4. Klockan presenteras i form av digital, analog och text. En 

bild på digitala klockan fanns en bart en gång i läromedel 

MDB4B medan i Kpm är den digitala klockan representerad lika 

mycket som den analoga. Både läromedel ger eleven möjligheten 

att träna på begrepp som rör klockan. Bilder finns i olika storle-

kar kopplade till uppgifterna. I enstaka uppgifter fanns det bilder 

som inte hängde samma med uppgiften.  

Representationsformerna finns i stor utsträckning represente-

rade i både MDB och Kpm. En gemensam faktor i både serierna 

är att uppgifter där konkret modell är en representationsform 

väldigt få, Kpm hade några fler uppgifter med konkret modell än 

MDB (Kpm: 7, MBD: 1). Även elevaktiviteter finns det inte 

många av. Skolverket tydliggör att prata matematik är viktigt del 

i för eleverna för att få djupare förståelse (2003). Likaledes 

Häggblom lyfter fram vikten att ge eleverna möjlighet att besk-

riva sina matematiska tanka (2013). 

De matematiska förmågorna tränas i både MDB-serien och Kpm-

serien. Begrepp och metodförmågan tränas nästan i alla uppgif-

ter däremot syns det tydligt att kommunikation, resonemang och 

problemlösning inte tränas särskilt mycket i de analyserade 

uppgifterna. 

Det finns en tydlig progression i tid och klocka från årskurs 4–6. 

I årskurs 4 är det begrepp, avläsning av klockan och beräkning 

av tidsskillnad som sedan i enbart begrepp inom tid och klocka 

uppmärksammas och därefter presenteras tid som en storhet och 

i förhållande till andra storheter som t.ex. km/h.  
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5 Diskussion 

I den delen diskuteras metoden och resultatet av studien, slut-

sats som kunnat dras utifrån resultatet och hur det kan forskas 

vidare kring tid och klocka.  

5.1 Metoddiskussion 

Denna studie bygger på analys av läromedel. Analysen gjordes på 

2 läromedelsserier för åk 4–6 i matematik, varv varje serie inne-

höll 6 läromedel. Studien gjordes med fokus på uppgifter som tar 

upp området tid och klocka. Läromedlen som analyserades är 

skrivna på det svenska språket. Koll på matematik gavs ut mellan 

2014–2017 och är den första upplagan och Matematik Direkt 

Borgen gavs ut 2011 andra upplagan. Endast läroböcker ingick i 

studien. Det hade varit intressant att analysera även lärarhand-

ledning och extra material för att se ifall de förmågor som inte 

tränas mycket i läromedlet lyfts fram på ett annat sätt.   

 

Studien gick ut på att analysera läromedel. Arbetssättet som jag 

använt mig vid granskningen är att analysera alla uppgifter i alla 

läromedel och efter en period återigen göra om analysen för att 

säkerställa att analysen gjorts på rätt sätt. Detta ledde till att 

arbetssättet tog längre tid dock bidrog det en djupare granskning 

och analys av uppgifterna.  Det i sin tur ledde till större validitet i 

studiens resultat.  

 

Genom att framställa en kodningsmanual (Bilaga 3) garantera-

des att alla uppgifter granskade på ett likvärdigt sätt. Med hjälp 

av kodningsmanuallen finns det en stor möjlighet att om en 

annan forskare utför samma tillvägagångsätt fås ett liknande 

resultat. Minst ett av kriterierna måste uppfyllas i en uppgift för 

att anta att eleven får möjlighet att träna på en viss förmåga. 

Kodning av problemlösning och resonemang hade kunnat för-

bättrats genom att definiera begreppen utifrån läromedlet. Då 

blir det enklare att koda uppgifterna utifrån det som efterfrågas i 

läromedlet.  
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Det som har varit svårt med studien är att jag utförde studien 

ensam vilket medför att analysen och granskningen utfördes 

utifrån mina egna tolkningar. Av den orsaken har jag inte haft 

möjligheten att jämföra min tolkning med någon annan, däremot 

har jag vid enstaka tillfällen kunnat diskutera med min handle-

dare under analysens gång då jag känt mig osäker. En annan 

svårighet har varit att analysera uppgifter som berör resone-

mangsförmågan, ibland var jag osäker är det verkligen resone-

mangsförmågan som tränas för det fram går inte så tydligt som 

definitionen i kodningsmanuallen.  

5.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att undersöka hur de två utvalda 

läromedlen Matte Direkt Borgen och Koll på matematik som ett 

undervisningsmaterial framställer tid och klocka och i hur står 

utsträckning ges elever möjlighet att utveckla de fem matema-

tiska förmågorna samt vilka representations former är knutna till 

uppgifterna.  

 

Enligt läromedelsanalysen så tränas tid- och klockuppgifter i de 

analyserade böckerna endast i åk 4. Därefter kommer begrepp 

om tid och klocka i andra sammanhang som är inte kopplade till 

själva tidsuppfattning. I och med att tid nämns i en punkt i det 

centrala innehållet i matematik för årskurs 4–6 upplever jag det 

otydligt. Läroplanen lyfter inte fram undervisning om tidsbe-

grepp eller klockslag. Med tanken på att dagens samhälle bygger 

mycket på tid borde tid få en större plats i läroplanen. Det kan 

förklara varför tid och klocka endast behandlas i årskurs 4 ef-

tersom tid uppmärksammas bara i en punkt i Lgr11.   

Hartsmar (2001) skriver att barns tidsuppfattning utvecklas vid 

13 års ålder medan och Bradley (1947) kommer fram till att 

utvecklingen sker vid 12 – 13 års ålder.  En av skolans uppdrag 

att fostra eleverna till fungerande samhällsmänniskor och att 

kunna passa tider i sin vardag. Detta ger behov av att lärare 

repeterar tid och klocka med eleverna för att säkerställa att alla 

elever har skapat sig en uppfattning om tid och klocka.  
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Läromedelsanalysen av de 12 läroböcker som används undervis-

ningsmaterial för årskurs 4–6 visade att Matte Direkt Borgen 

och Koll på matematik enbart lyfter upp tid och klocka i årskurs 

4, medan andra de övriga läromedlen inte lyfter tid och klocka på 

samma sätt. Men det finns begrepp om tid och klocka i andra 

sammanhang än själva inlärningen av klocka. Termerna inom tid 

och klocka är enheter i de övriga uppgifterna för att skapa en 

förståelse för andra beräkningsmetoder. Exempelvis ”Anna 

jobbade en dag 10 timmar, hon tjänade 500 kr. Hur mycket är 

hennes timlön?”.    

 

De fem matematiska förmågorna som enligt Skolverket (2017a) 

ska utveckla elevens matematiska tänkande fanns represente-

rade i alla analyserade läromedel. För att eleverna ska kunna 

utveckla matematiska kunskaper borde de får möjligheten att 

träna de fem matematiska förmågorna. Resultatet av analysen 

visar att uppgifterna i stor utsträckning ger eleverna möjlighet 

att träna på de olika förmågorna. Vissa förmågor var överrepre-

senterade medan andra var förekommande i mindre omfattning. 

Elevaktiviteter är något som saknas vilket i sig vilket gör att 

resonemang och kommunikationsförmågan påverkas. Det är 

viktigt att eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper i par 

och grupp. Uppgifterna bjuder inte in till samtal mellan elever 

eller uppmanar till att resonera med varandra. Det är här som 

lärarens roll kommer in och spelar stor roll i användandet av 

läromedel. Genom att synliggöra det som saknas i läromedel. 

Elever bör få möjlighet att sitt matematiska tänkande genom att 

diskutera matematik och inte enbart jobba med i arbetsboken. 

Häggblom (2013) lägger tonvikten på för att eleven ska utveckla 

sitt matematiska tänkande är det viktigt att kunna kommunicera 

och resonera tillsammans med andra. 

 

Grevholm (2012) påpekar att det finns en missuppfattning kring 

matematikläroböcker, att de är granskade och förenliga med 

läroplanen men läroböckerna är framställda av författare och 

förlag utifrån deras egna tolkning av läroplanen.  
Det är märkligt att resonemang- och kommunikationsförmågan 

inte synliggörs lika mycket i läromedel i jämförelse med de andra 
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förmågorna trots att de finns med i läroplanen. Därför bör lära-

ren vara uppmärksam på vad eleven får möjlighet att träna på i 

läromedlen. Johansson skriver i sin avhandling att det som finns 

överrepresenterat i en läromedel kanske inte finns i en annan 

läromedel (Johansson, 2006). Detta gör att det resultat som 

analysen visar i denna studie inte nödvändigtvis behöver peka på 

hur andra läroböcker från andra förlag är upplagda och vad som 

eventuellt dominerar där. 

 

Representationsformerna används på olika sätt i de 12 analyse-

rade läromedel, detta ger eleverna en större potential till ett 

djupare begreppsförståelse. Analysen visar även att representat-

ionsformen konkret modell saknades överlag inom området som 

behandlar tid och klockan. Som pedagog är det viktigt att försöka 

få med alla representationsformerna i undervisningen för att 

täcka det som saknas i läromedel. Detta för att alla elever ska få 

möjligheten att utveckla sin begreppsförmåga. 

5.3 Slutsats 

I och med att det saknas läromedelsgransking kan det finnas 

brister i vissa matematiska områden vilket i sin tur skapar be-

gräsningar för elevers kunskapsutveckling. Lärare ska inte en-

bart förlita sig blint på att läromedel täcker kunskapskraven utan 

använda sig av externa material i sin undervisning för att elever-

na ska kunna uppnå kunskapskraven, eftersom analysen visar att 

det kan finnas brister i övning av förmågor och representations-

former. 

5.4 Nya frågor/vidare forskning 

Slutligen skulle fortsatta studier inom samma område kunna 

vara att intervjua och observera lärare i deras undervisning för 

att ta reda på hur undervisning med tid och klocka sker i klass-

rummet utifrån förmågorna och representationsformerna. Detta 

skulle kunna fungera som komplement till denna studie, och 

vara intressant i sig. Att analysera lärarhandledning och extra 

material hade också varit intressant.   
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Frågor till analys  

 

1. Presentation av området tid och klocka i inledningen? 

2. Vilka begrepp används det i läromedlet som är knutet 

till tid och klocka? 

3. Vilka samband finns det mellan bild och text? 

4. Bjuder läromedlet in eleven att använda sig av något 

konkret? 

5. Finns det variation i uppgifterna? 

6. Uppgifterna omväxlande? 

7. Finns det elevaktiviteter? 

8. Presenteras tid & klockan på olika sätt?  

9. Är uppgifterna och verklighetsförankrade? 

10. Vilka förmågor tränas i de olika uppgifterna?  

11. Finns alla representationsformer i läromedlet? Finns 

det någon kombination mellan representationsformerna? 

12. Hur ser progressionen ut mellan de olika årskurser? 
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Bilaga 2 

Granskade läromedel  

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2014). Koll på matematik 4A. Stockholm: 

Sanoma utbildning.  

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2015a). Koll på matematik 4B. Stockholm: 

Sanoma utbildning. 

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2015b). Koll på matematik 5A. Stockholm: 

Sanoma utbildning. 

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2016a). Koll på matematik 5B. Stockholm: 

Sanoma utbildning. 

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2016b). Koll på matematik 6A. Stockholm: 

Sanoma utbildning. 

Björklund, E., & Dalsmyr, H. (2017). Koll på matematik 6B. Stockholm: 

Sanoma utbildning. 

Carlsson, S., Falck, P., Liljegren, G., & Picetti, M. (2012). Matte direkt Bor-

gen. 6 A. Stockholm: Sanoma utbildning. 

Carlsson, S., Falck, P., Liljegren, G., & Picetti, M. (2013). Matte direkt Bor-

gen. 6B. Stockholm: Sanoma utbildning. 

Falck, P., & Picetti, M. (2012). Matte direkt Borgen. 5 A. Stockholm: Sanoma 

utbildning. 

Falck, P., & Picetti, M. (2013a). Matte direkt Borgen. 4 B. Stockholm: Sa-

noma utbildning. 

Falck, P., & Picetti, M. (2013b). Matte direkt Borgen. 5 B. Stockholm: Sa-

noma utbildning. 

Falck, P., Picetti, M., & Sundin, K. (2011). Matte direkt Borgen. 4 A. Stock-

holm: Bonnier utbildning.  
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Bilaga 3 

Förmåga Definition 

Begrepp • Olika representationsformer av be-
grepp tex ord, symbol, bild, formell 

• Använda begrepp i olika samman-
hang 

• Definiera/förklara begrepp 
Metod • Välja en matematiskmetod för att 

lösa uppgiften  

• Följa en viss procedur 

• Utföra en beräkning 
Problemlösning • Använda olika strategier och lös-

ningsmetoder 

• Något i uppgiften är okänt  
Resonemang • Föra och följa matematiska resone-

mang 

• Analysera  

• Bevisa 
Kommunikation • Samtala, argumentera och redogöra 

• Växla mellan olika representations-
former   

 

Representationsform Definition 

Symbol Siffror, olika tecken t.ex. =, +,-,* , x,y 

Bild Bild som är kopplad till uppgiften 

eller sammanhanget i texten, t.ex. en 

bild på en buss, karusell, klocka  

Verklighet Går att förankra i verklighet, vardags-

situationer  

Konkret modell Fysiskt material t.ex. klocka, timer, 

äggklocka där eleven får mäta, räkna  

Språk Ord istället för siffror t.ex. 10 divide-

rat med fem istället för 10/5 

 


