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Sammanfattning 
I denna studie analyseras matematikuppgifter i fyra läroböcker som används i svensk 

grundskola. De böcker som analyseras är Favorit matematik 2A och 2B samt Prima matematik 

2A och 2B. Syftet är att undersöka i vilken utsträckning uppgifterna i läroböckerna uppmanar 

till utveckling av resonemangsförmågan, en förmåga som behandlas i Lgr 11, och i vilken 

utsträckning uppgifterna uppmanar till att resonera tillsammans med en kamrat. 

 

Den tillämpade metoden är en kvalitativ textanalys med inslag av kvantitativa delar. Vid 

undersökningen av läroböckerna användes ett analysverktyg i form av ett analysschema. 

Analysschemat utformades dels efter de begrepp som används i Skolverkets definition av 

resonemangsförmåga dels efter begrepp som framkom i en särskild pilotstudie i denna 

undersökning. Vid analysen eftersöktes de identifierade begreppen i läroböckerna och 

uppgifterna kategoriserades sedan med hjälp av koder. 

 

Resultaten visar att läroböckerna uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan, men i 

olika utsträckning. I Favorit matematik 2A uppmanas eleverna till att resonera i 31 av 372 

uppgifter och i Favorit matematik 2B i 35 av 409 uppgifter. I Prima matematik 2A uppmanas 

eleverna till att resonera i 29 av 282 uppgifter och i Prima matematik 2B i 47 av 262 uppgifter. 

Uppgifterna i Favorit matematik 2A och 2B lägger främst vikt vid att finna mönster medan 

uppgifterna i Prima matematik 2A och 2B lägger fokus på att eleverna ska förklara lösningar. 

 

Böckerna skiljer sig även åt med avseende på uppmaningar att resonera med kamrat. I Prima 

matematik 2A sker det i åtta av 282 uppgifter och i Prima matematik 2B sker det i sex av 262 

uppgifter. I Favorit matematik 2A och 2B saknas uppmaningar till arbete med en kamrat när det 

gäller uppgifter där eleverna ska resonera. 

 

Slutsatsen är att de undersökta matematikläroböckerna fokuserar på olika delar inom 

resonemangsförmågan och att lärare därför behöver vara medvetna om hur läroböckerna är 

upplagda. Genom att vara det kan de planera undervisningen bättre för att ge eleverna möjlighet 

att föra och följa matematiska resonemang. Eftersom majoriteten av lärarna inte hinner granska 

läroböcker är det även viktigt att forskningen inom området fortskrider och att resultaten 

förmedlas till lärarna.  



 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

INLEDNING ................................................................................................................ 1 

SYFTE ........................................................................................................................ 2 

Avgränsning ..................................................................................................................................................... 2 

Frågeställningar ............................................................................................................................................... 2 

Definition ......................................................................................................................................................... 2 

BAKGRUND ............................................................................................................... 2 

Läromedel ........................................................................................................................................................ 2 

Lärobokens funktion ........................................................................................................................................ 2 

Granskning av läroboken.................................................................................................................................. 3 
Läromedelsforskning .......................................................................................................................................... 3 
Lärarnas tidsbrist ................................................................................................................................................ 3 

De matematiska förmågorna............................................................................................................................ 4 
Begreppsförmågan ............................................................................................................................................. 4 
Procedurförmågan ............................................................................................................................................. 4 
Problemlösningsförmågan ................................................................................................................................. 4 
Kommunikationsförmågan ................................................................................................................................. 4 
Resonemangsförmågan ...................................................................................................................................... 5 

Tidigare forskning ............................................................................................................................................ 5 

TEORETISK RAM ...................................................................................................... 7 

Det sociokulturella perspektivet ...................................................................................................................... 7 
Den proximala utvecklingszonen........................................................................................................................ 8 

Anknytning till studien ..................................................................................................................................... 8 

METOD ....................................................................................................................... 9 

Kvalitativ och kvantitativ textanalys ................................................................................................................ 9 
De tre dimensionerna ......................................................................................................................................... 9 

Urval .............................................................................................................................................................. 10 
Favorit matematik ............................................................................................................................................ 10 
Prima matematik .............................................................................................................................................. 10 

Pilotstudie ...................................................................................................................................................... 11 

Genomförande och analys ............................................................................................................................. 11 

Validitet och reliabilitet.................................................................................................................................. 12 

Etik ................................................................................................................................................................. 13 



 

RESULTAT .............................................................................................................. 13 

Favorit matematik 2A ..................................................................................................................................... 14 

Favorit matematik 2B ..................................................................................................................................... 15 

Prima matematik 2A ...................................................................................................................................... 16 

Prima matematik 2B....................................................................................................................................... 17 

DISKUSSION ........................................................................................................... 17 

Resultatdiskussion ......................................................................................................................................... 17 

Metoddiskussion ............................................................................................................................................ 20 

Didaktiska konsekvenser ................................................................................................................................ 21 
 



 

1 

 

INLEDNING 
Matematik är ett av de ämnen som under en längre tid har varit ett populärt diskussionsämne i 

både media och skolvärlden. Däribland har det diskuterats om svenska elevers prestation i den 

internationella studien PISA (Programme for International Student Assessment). I ett 

pressmeddelande (Skolverket 2016) presenterade Skolverket bland annat att svenska 15-

åringars tidigare resultat i bland annat ämnet matematik har sjunkit mellan åren 2000 och 2012. 

Sverige hade då den största resultatförsämringen av alla länder. I resultaten från PISA-

undersökningen 2015 presenterades ett trendbrott där resultaten, efter flera PISA-

undersökningar, visade på en förbättring bland svenska 15-åringar. Tidigare låg Sverige under 

OECD-genomsnittet, men i nuläget ligger Sveriges resultat i ämnet matematik på OECD-

genomsnittet. Det är ännu inte fastställt vad förbättringen beror på. Trots förbättringen ligger 

Sverige en bit från toppresultaten som presenterades efter PISA-undersökningen år 2000. 

 

Enligt Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11 rev. 2016, 

s. 55) är matematik ett ämne som hjälper människan i sitt vardagsliv. Det handlar till exempel 

om att kunskaper i matematik hjälper henne när det gäller att fatta beslut i olika valsituationer. 

Kunskaper i matematik ger inte bara människan möjligheten att vara en del av samhällets 

beslutprocesser utan ökar även dessa möjligheter. Dessa kunskaper ger individen möjligheten 

att fatta välgrundade beslut. Ämnet matematik är kopplat till såväl skolan som till den 

samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Arbete med matematik innehåller nämligen 

kreativa, reflekterande och problemlösande aktiviteter. Det är ur människans nyfikenhet, lust 

att utforska matematik och praktiska behov som ämnet matematik utvecklas. Därmed ska 

undervisningen i matematik inte endast stimulera elevernas intresse för ämnet, utan även ge 

eleverna tilltro till sin egen förmåga att använda matematik i olika situationer. 

 

Studiens undersökningsområde är läroböcker i matematik för årskurs 1–3. I föreliggande 

examensarbete undersöks matematikböcker eftersom vi har sett att dessa är en stor del av 

matematikundervisningen. Vi har uppfattningen att lärare är bundna till matematikböckerna och 

vår erfarenhet är att de använder lärarhandledningen som en utgångspunkt i 

matematikundervisningen. Lärarna går då igenom uppgifterna som finns i elevernas 

matematikböcker med hjälp av lärarhandledningen innan eleverna får börja räkna. Efter 

genomgången sitter eleverna och räknar självständigt i sina matematikböcker. Detta, 

tillsammans med vetskapen om att läroböcker inte längre kvalitetssäkras, utgör skäl för att 

undersöka i vilken utsträckning läroböckerna uppmanar till utveckling av förmågan att föra och 

följa matematiska resonemang. Enligt Lgr 11 (rev. 2016, s. 56) är förmågan att föra och följa 

matematiska resonemang en av de förmågor som eleverna ska utveckla genom 

matematikundervisningen. Studien riktar sig in på att studera resonemangsförmågan i 

läroböcker eftersom resonemangsförmågan, enligt Ball och Bass (2003, s. 28), är en av de 

grundläggande delarna av matematiken. Det är nämligen genom att resonera kring matematik 

som förståelse för matematiken skapas. 
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SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka innehållet i fyra matematikböcker för årskurs 1–3 gällande 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang som finns beskriven i Lgr 11. 

 

Avgränsning 

Fyra läroböcker i matematik för årskurs 2 ligger till grund för det här arbetet. Dessa böcker är 

Favorit matematik 2A och 2B samt Prima matematik 2A och 2B. 

 

Frågeställningar 

• I vilken utsträckning uppmanar uppgifterna i läroböckerna i matematik till utveckling 

av förmågan att föra och följa matematiska resonemang? 

• I vilken utsträckning uppmanar uppgifterna i läroböckerna i matematik till att resonera 

med en kamrat? 
 

Definition 

I studien används Skolverkets definition av att föra och följa matematiska resonemang. Med 

förmågan att föra och följa matematiska resonemang avses att utbyta information om 

matematiska idéer och tankegångar. Det innebär att kunna ha förståelse för hur matematiska 

samband är konstruerade. Att föra resonemang innebär att testa, föreslå, förutsäga, gissa, 

ifrågasätta, förklara, finna mönster, argumentera och generalisera (Skolverket u.å., s. 2). 

 

BAKGRUND 
I föreliggande avsnitt beskrivs vad läromedel är och lärobokens funktion. Därefter tas 

granskningen av läromedel upp för att sedan gå över till en beskrivning av de matematiska 

förmågorna. Avsnittet avslutas med en redogörelse för tidigare forskning inom studiens 

undersökningsområde. 

 

Läromedel 

Läromedel har ingen centralt fastställd definition (Sandström 2015a). Dock innefattar begreppet 

läromedel sådant undervisningsmaterial som elever tillsammans med sina lärare kommer 

överens om att använda för att uppnå uppsatta mål (Läroplanskommittén 1992, s. 170). 

Sandström (2015a) redogör för att Statens institut för läromedel använde begreppet 

basläromedel, vilket innefattade läroböcker. Idag omfattar läromedelsbegreppet även sådant 

som till exempel tidningar, datorer och spel. De böcker som elever använder i undervisningen 

benämns i denna studie som lärobok. Det handlar specifikt om läroböcker i ämnet matematik. 

 

Lärobokens funktion 

Läroboken är en central del i undervisningen. Lärarna kan till exempel använda läroboken för 

att se vilka delar som ska ingå i undervisningen. Läroboken blir därmed ett stöd för lärarna vid 

planering av undervisningen. Även när lärarna och eleverna väljer bort läroboken får den en 

central del i undervisningen eftersom det är ett sätt att förhålla sig till läroboken (Ammert 2011, 

ss. 26–27). År 2003 gjorde Skolverket en nationell utvärdering som visade att självständigt 
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arbete med läroboken var det vanligaste arbetssättet under matematiklektionerna. Under 

lektionerna arbetade eleverna i sina böcker medan läraren gick runt för att hjälpa de som 

behövde det. Skolverkets rapport redovisade även en försämring av elevers 

matematikkunskaper mellan åren 1992 och 2003, vilket gäller för elever i årskurs 5 och 9 

(Skolverket 2004, ss. 45–46). 

 

Ur ett funktionellt perspektiv är lärobokens roll att förmedla kunskap till användaren. Det kan 

handla om att lära sig om ett ämnesinnehåll eller att utveckla matematiska förmågor. Genom 

läroböcker kan människan ges möjlighet att skapa sig en bild av sig själv och samhället i dåtid, 

nutid och framtid. Lärobokens funktion kan ses ur olika perspektiv och ett av dem är bokval 

och användningssätt. Vid användning av läroboken dominerar den i undervisningen eftersom 

den styr både planering och genomförande av lektionen i grundskolan (Ammert 2011, ss. 33–

34). När det kommer till val av bok har skolor inte rutiner för analys och värdering av 

läroböcker. Istället vänder sig lärarna främst till sina kollegor för att få tips om vilka läroböcker 

som är bra. Detta sker eftersom den statliga läromedelsgranskningen inte längre finns 

(Andersen Bueie 2002 se Ammert 2011, ss. 34–35). Vidare lyfter Ammert (2011, ss. 35–36) 

lärobokens innehåll och vad den förmedlar till eleverna. Det kan handla om såväl människosyn 

som kultursyn. Ammert (2011, s. 37) beskriver också lärobokens mottagande som ett 

perspektiv, vilket handlar om hur eleverna upplever innehållet i en lärobok. Elevernas 

kunskaper som de utvecklar i undervisningen och hur det kan kopplas till läroboken är av stort 

pedagogiskt och didaktiskt intresse. 

 

Granskning av läroboken 

Calderon (2015b) menar att läromedel, oftast läroböcker, styr undervisningen olika mycket. Det 

framgår att läroböcker i en del ämnen blir det som styr hur hela undervisningen är upplagd. 

Något som har kommit fram är att läroböcker i hög utsträckning styr matematikundervisningen. 

Det som är viktigt vid användning av läroböcker är att lärarna själva kan skilja läroböcker från 

kursplan. Läroböcker som sägs vara kopplade till kursplanen behöver nödvändigtvis inte täcka 

alla delar som ingår i kursplanen. Calderon (2015a) lyfter vikten av att lärarna bör vara 

medvetna om att det inte längre sker någon statlig förhandsgranskning av läromedlen. Därför 

ligger ansvaret hos lärarna att själva kontrollera de läromedel som används i undervisningen. 

Det är dock lärarutbildningen som indirekt har ansvaret att utbilda lärarna så att de blir 

medvetna om att ingen granskar läromedlen. Utbildningen ska även ge lärarna kunskap om hur 

de ska gå tillväga för att kvalitetsgranska läromedlen. 

 

Läromedelsforskning 

Läromedelsforskning är ett brett undersökningsområde, vilket medför att det finns olika 

områden att fokusera på i läromedelsforskning. Det går att ha inriktningen didaktiska studier 

som till exempel innebär att undersöka hur läromedel används. En annan del av 

läromedelsforskning är till exempel att göra en produktanalys (Skolverket 2015). Sandström 

(2015b) menar att det till exempel kan handla om att göra en ämnesbaserad analys, 

diskursanalys eller språkanalys. I föreliggande examensarbete är avsikten att göra en 

produktanalys. 

 

Lärarnas tidsbrist 

I en undersökning som Skolvärlden har gjort framgår det att åtta av tio lärare inte hinner granska 

läromedel. Det är 54% av dem som deltog i undersökningen som anser att de inte hinner med 
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det i tillräcklig utsträckning. Av de lärare som tillfrågades visar det sig att det är värst för lärarna 

i grundskolans tidigare år. Vidare skrivs det att resultatet inte är överraskande eftersom 

läraryrket nu för tiden omfattar många arbetsuppgifter som är både pedagogiska och 

administrativa. Samtidigt rapporteras det att sju av tio lärare är nöjda med de tryckta läromedel 

som de använder på skolan. I slutändan är det skolan som ansvarar för granskningen av de 

läromedel som köps in, även om det är producenterna som har ansvaret för kvaliteten. Det är 

därför skolans ansvar att se till att eleverna har tillgång till läromedel som är anpassade efter 

läroplanen (Stridsman 2014). 

 

De matematiska förmågorna 

Skolverket (u.å., s. 1) beskriver de matematiska förmågorna som generella. Det innebär att 

förmågorna inte är kopplade till något speciellt matematiskt innehåll. Genom att däremot arbeta 

med ett specifikt matematiskt innehåll utvecklas förmågorna. Det handlar till exempel om att 

använda matematiska begrepp, men i målen beskrivs det inte vilka begrepp som det rör sig om. 

Vidare beskrivs ämnet matematik som ett språk, verktyg och hjälpmedel. Att ha matematisk 

kunskap handlar mer än om att bara räkna och hantera procedurer. Niss (2003, ss. 6–7) menar 

att ha matematisk kunskap innebär att kunna förstå, bedöma och välja rätt metod i olika 

matematiska situationer. Det handlar också om att bedöma om det som man resonerar kring är 

rimligt. 

 

Begreppsförmågan 

Begreppsförmågan innebär att kunna definiera och redogöra för egenskaper och samband 

mellan begrepp. Begreppets innebörd ges i olika sammanhang och kan förklaras med hjälp av 

olika uttrycksformer som till exempel i ord, symboler och bilder. Fokus i begreppsförmågan 

ligger på hur begreppen används och varför begreppen är viktiga i olika sammanhang 

(Skolverket u.å., s. 1). 

 

Procedurförmågan 

Procedurförmågan handlar om att använda sig av olika matematiska metoder. Det innebär att 

använda lämpliga metoder för olika uppgifter. Det handlar även om att veta när metoden är 

användbar och i vilka situationer den ska användas (Skolverket u.å., s. 1). 

 

Problemlösningsförmågan 

Problemlösningsförmågan innebär att kunna formulera och lösa problem med hjälp av 

matematiska strategier. Det handlar om att förenkla och kunna tolka matematiska problem. I 

problemlösningsförmågan ska elever även ges förutsättning att lösa problem såväl själv som 

tillsammans med andra (Skolverket u.å., s. 2). 

 

Kommunikationsförmågan 

Kommunikationsförmågan handlar om att kunna kommunicera med hjälp av symboler, tabeller, 

grafer och termer. Till förmågan hör även att med hjälp av ord, bilder, ritningar, gestaltningar 

och modeller kunna kommunicera och anpassa sin kommunikation till sammanhanget 

(Skolverket u.å., s. 2). 
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Resonemangsförmågan 

Skolverket (2011, s. 11) menar att förmågan att föra resonemang är en annan del av den 

kommunikativa aspekten i ämnet matematik. Genom att resonera ges eleverna möjlighet att 

lättare motivera val och slutsatser i olika situationer, vilket till exempel kan handla om att 

motivera val av räknesätt. Det är genom att få föra matematiska resonemang som eleverna får 

möjligheten att resonera sig fram till olika lösningar. Även Ball och Bass (2003, s. 28) beskriver 

vikten av att föra resonemang. De menar att det inte går att förstå matematik utan att resonera 

kring matematik. Det är med andra ord viktigt att föra och följa matematiska resonemang i en 

diskussion kring matematik. Resonemangsförmågan definieras av Skolverket på följande sätt: 

 
Resonemangsförmågan innebär att kunna föramatematiskaresonemang [sic!] som involverar 

matematikens begrepp, metoder och utgör lösningar på problem och modelleringssituationer. Att 

föra ett resonemang innefattar även att själv och tillsammans med andra till exempel testa, föreslå, 

förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, generalisera, argumentera. Det innefattar även 

att kunna formulera och allmänt undersöka hypoteser samt genomföra bevis i tal och skrift. Detta 

inkluderar att uppmärksamma betydelsen av och kunna redogöra för de bärande idéerna i ett 

matematiskt bevis och inse skillnader mellan gissningar och välgrundade påståenden. 

 

(Skolverket u.å., ss. 2–3) 

 

Även Ball och Bass (2003, s. 28) beskriver resonemangsförmågan på liknande sätt. Att resonera 

matematiskt innebär att göra och undersöka matematiska gissningar, utveckla och utvärdera 

matematiska argument och bevis. I resonemangsförmågan ingår det även att kunna välja och 

använda olika metoder av resonemang. 

 

Ball och Bass (2003, s. 29) menar att förmågan att resonera kan jämföras med läsförmågan. Att 

räkna matematikuppgifter utan att resonera kring dem är densamma som att läsa utan att förstå 

det lästa. De menar att det är viktigt att föra matematiska resonemang för att få förståelse för 

matematiken. Utan resonemangsförmågan går det därmed inte att använda matematiken på rätt 

sätt. Resonemangsförmågan är inte bara kopplad till ämnet matematik, utan även till 

människans vardag. Genom att ställa frågor som varför och hur får människan svar och ges ny 

kunskap. Det är bland annat genom att resonera kring saker och ting som människan berikas 

med ny kunskap. Bauersfeld (1980, s. 35) förklarar att resonemangsförmågan inte endast 

omfattar logiskt tänkande eller lämpliga definitioner. Att resonera kring matematik i ett socialt 

samspel innebär även att kunna tolka och förstå andra människors tankar. 

 

Tidigare forskning 

I en undersökning studerade Bayazit (2013, ss. 651, 676) turkiska läroböcker i matematik för 

årskurs 6–8. Undersökningen utfördes för att bland annat se i vilken grad matematikuppgifterna 

utmanade den kognitiva förmågan att tänka kring matematik. Uppgifter som kunde lösas utan 

någon reflektion över lösandet, genom att följa regler, ansågs kräva låg kognitiv förmåga. 

Uppgifter som krävde hög kognitiv förmåga för att lösa handlade däremot om att kunna göra 

kopplingar mellan olika procedurer, att analysera samt att kunna ge förklaringar till lösningarna. 

Det framkommer i studien att 75% av de uppgifter som undersöktes var utformade på ett sådant 

sätt som krävde hög kognitiv förmåga för att lösa. Med andra ord gav majoriteten av uppgifterna 

eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga. 

 

Stylianides (2009, ss. 260–261, 273) undersökte amerikanska läroböcker i matematik för 

årskurs 6–8. I undersökningen studerades uppgifter inom utvalda matematiska områden: 

algebra, geometri och talteori. Totalt analyserades 4855 uppgifter i läroböckerna varav omkring 
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40% av dessa erbjöd eleverna att resonera och föra fram bevis minst en gång. Dock visade det 

sig att över 50% av de 4855 analyserade uppgifterna inte gav eleverna möjlighet att resonera 

och framföra bevis. Det är således fler uppgifter som inte uppmanar eleverna till att resonera 

och föra fram bevis för sina lösningar än de som gör det. 

 

Sidenvall (2015, s. 13) beskriver i sin avhandling att elever använder sig av imitativa 

resonemang, IR, eller kreativa matematiska resonemang, CMR, när de löser 

matematikuppgifter. Lithner (2008, s. 258) förklarar att imitativt resonemang innebär ett 

memorerat matematiskt bevis, alltså något eleverna kan lära sig utantill där de vet att svaret blir 

rätt. IR innebär procedurell kunskap där eleverna vet hur de ska göra steg för steg för att komma 

fram till rätt svar. Enligt Lithner (2008, ss. 257, 266) utvecklar elever en ny 

resonemangssekvens vid användning av CMR. Resonemangssekvens omfattar de olika stegen 

i lösandet av en uppgift. Vid användning av CMR kan elever till exempel rekonstruera en 

bortglömd resonemangssekvens. Det innebär att CMR, till skillnad från IR, inte utgår från ett 

memorerat lärande utan snarare från ny kunskap. Att använda CMR innebär även att ha 

argument som stödjer den valda strategin. Sidenvall (2015, s. 32) menar att elever sällan 

använder sig av CMR när de löser uppgifter i läroböcker. Istället använder eleverna sig endast 

av IR för att lösa uppgifterna. Det innebär att eleverna inte har någon förklaring till de lösta 

uppgifterna, utan eleverna använder sig av ett memorerat matematiskt bevis. Det framgår även 

i studien att en elev, trots stöttning av läraren, inte valde att använda sig av CMR för att lösa 

uppgifterna. Dock visar studien att det endast är ett fåtal uppgifter som kräver att eleverna 

använder CMR. 

 

Sidenvall (2015, ss. 33, 35–36) drar slutsatsen från studiens resultat att läroböckerna bör 

omdisponeras eftersom det endast finns ett fåtal uppgifter som kräver lösning genom 

användning av CMR. Resultaten visar att eleverna till stor del uppmanas till att lösa uppgifterna 

genom att använda IR, vilket innebär att ett procedurinriktat arbetssätt förespråkas. Möjligheten 

att träna på att använda CMR är därför begränsad i läroböcker i matematik. För att undvika det 

menar Sidenvall att läroböckernas upplägg bör ses över för att se till att det finns uppgifter som 

kräver CMR för att lösas. Det innebär därmed att uppgifter som kräver användning av CMR 

bör finnas på alla svårighetsnivåer och i lika stor omfattning på alla nivåer. 

 

Elever väljer att arbeta med uppgifter som de anser vara enkla. Denna slutsats drar Jäder (2015, 

ss. 33–34) i sin avhandling där han studerade matematikböcker och elevers 

resonemangsförmåga. Eleverna väljer därmed bort de uppgifter där de tränar på den 

matematiska resonemangsförmågan. Följden blir att elever i de klassrum där traditionella 

uppgifter dominerar inte får möjligheten att utveckla den matematiska resonemangsförmågan. 

Jäder menar dock vidare att uppgifter i matematikböcker behöver var något mer än icke-

rutinuppgifter för att elevernas resonemangsförmåga ska stimuleras. Resultatet från studien 

visar att eleverna i liten grad använder CMR för att lösa uppgifter trots att de var icke-

rutinuppgifter. Det framgår även i studien att elevernas användning av resonemangsförmågan 

varierar i olika grader. Slutsatsen som dras ur detta är att eleverna behöver stöttning i 

utvecklingen av sin resonemangsförmåga, även vid icke-rutinuppgifter. 

 

Resultaten som Jäder (2015, s. 33) presenterar i sin avhandling visar att elever söker efter 

lösningar och svar på uppgifter snarare än efter en djupare matematisk förståelse. Enligt Jäder 

(2015, s. 44) behöver eleverna stöttning i utvecklingen av sin matematiska kompetens. Han 

menar att lärarna ska stötta eleverna i deras process snarare än att ge eleverna färdiga lösningar 

och svar. Det innebär att lärarna till exempel ska planera sådan undervisning där det ges 
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utrymme för problemlösning med utforskande arbetssätt. Däribland ska eleverna ges möjlighet 

att delta i metadiskussioner om matematik. 

 

Jäder (2015, s. 43) lyfter vikten av att lärarna ska ges möjlighet att träna sig i att använda 

läromedel under sin utbildning eller under organiserade fortbildningsformer. Det handlar om 

att diskutera kring betydelsen av valet av läromedel och medvetandegöra lärarna om den. 

Meningen är att lärarna ska träna sig i att själva bli medvetna om vilka läromedel som de väljer 

att använda i sin undervisning och hur de använder dem i undervisningen. På så vis blir lärarna 

därför kunniga i hur de ska arbeta med läromedel för att skapa möjligheter för lärande där de 

matematiska förmågorna stimuleras. Det är nämligen de förmågorna som är grunden för en bred 

matematisk kompetens. 

 

Elever, vars uppfattning av sig själva är negativ, har en sämre tilltro till den egna matematiska 

förmågan, framhåller Sidenvall (2015, ss. 33–34) i sin studie. Den negativa uppfattningen av 

sig själv hämmar elevernas matematiska utveckling. En av eleverna som deltog i 

undersökningen ansåg sig inte förstå icke-rutinuppgifter. När hen tog sig an en uppgift och 

började lösa den med CMR slutade det med att hen övergav CMR för att övergå till IR. 

Sidenvall menar därför att elever dels behöver ändra sin uppfattning om sig själva, dels behöver 

de ges möjlighet att träna på att använda CMR. Det är för att eleverna ska veta hur de ska 

använda CMR och kunna tillämpa det när de löser uppgifter. Eleverna behöver få kunskap i att 

välja och reflektera kring strategival i sin undervisning. De behöver även ges verktyg för att 

kunna arbeta med matematik på ett framgångsrikt sätt. 

 

Utifrån ovan beskrivna forskningsläge är förhoppningen att denna studie kan bidra med 

kunskap och en medvetenhet om i vilken utsträckning fyra läroböcker i matematik uppmanar 

till utveckling av resonemangsförmågan. 

 

TEORETISK RAM 
I det här avsnittet presenteras det sociokulturella perspektivet samt hur det kan kopplas till 

studien. 

 

Det sociokulturella perspektivet 

En viktig grundtanke hos Vygotskij (1999b, ss. 120–121) är att människans redskap för att 

kommunicera är språket. Även när människan tänker används ett språk och språket är därför ett 

verktyg för människan i det sociala samspelet. Tänkandet och därmed språket används för att 

människan ska anpassa sitt inre uppträdande till sig själv och även för att organisera sitt 

uppträdande i förhållande till andra. Människan använder språket för att ta till sig och tolka hur 

andra gör och känner för att sedan imitera det. Språket är således ett redskap som människan 

använder för att utvecklas. Dysthe (2003, s. 48) framhåller att socialt samspel och 

kommunikativa processer behövs för att människan ska lära och utvecklas. Genom att lyssna, 

samtala, interagera med andra och härma andra tar hon till sig ny kunskap. Även Säljö (2010, 

ss. 17–20), som har fördjupat sig i den sociokulturella teorin, menar att människan lär och 

utvecklas tillsammans med andra. Människan formas med hjälp av de givna verktygen som ges 

vid en given situation. Inom det sociokulturella perspektivet används begreppen redskap och 

verktyg. Enligt Vygotsky (1978, s. 21) är redskapen och verktygen de resurser som människan 

har tillgång till eller använder sig av när hon agerar vid en given situation. 
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Den proximala utvecklingszonen 

Vygotsky (1978, ss. 25, 28) hävdar att barnets utveckling sker genom samspel med andra där 

fokus ligger på kommunikationen och språket. I sociala sammanhang använder barnet språket 

och tecken för att kommunicera med andra. Kunskap tas och ges från människor i omgivningen 

och i samspelssituationer där barnet använder språket för att komma på lösningar till olika 

problem. Säljö (2010, ss. 120, 123) menar att människan inte är en kunskapsbärare utan hon är 

ständigt på väg att tillägna sig ny kunskap med hjälp av de redskap som hon redan har. Ett annat 

sätt att benämna detta är genom begreppet utvecklingszon. Med begreppet utvecklingszon 

menas det som individen kan åstadkomma själv och vad hen kan åstadkomma med hjälp av en 

ledande vuxen. Med handledning och stöttning kan individen klara av problem som hen inte 

hade klarat av själv. 

 

Vygotskij (1999a, s. 271) menar att barnet kan göra mer genom imitation med hjälp av en 

stöttande vuxen. Tillsammans med en mer kompetent person kan barnet därmed ta till sig ny 

kunskap genom imitation när barnet är i sin närmaste utvecklingszon. Genom stöttningen från 

den mer kompetenta personen kommer barnet sedan att kunna lösa uppgifter själv. Enligt Säljö 

(2012, ss. 193–194) kan utvecklingszonen ses som en zon där människan är mottaglig för 

lärande från en mer kompetent person som har en stor roll i lärandet. Den mer kompetenta 

personen fungerar som stöd för den lärande i hens lärandeprocess. För att lära sig något nytt är 

det därför viktigt med scaffolding, alltså stöttning. Förhållandet mellan samspel och lärande blir 

således synligt i det sociokulturella perspektivet. 

 

Häggblom (2013, s. 198) redogör för lärarnas centrala roll i elevernas lärande. Hon menar att 

alla elever borde få möjlighet att utveckla ett matematiskt resonemang. Det är därför av vikt att 

lärarna stöttar eleverna när de resonerar. Det sker genom att lärarna till exempel tolkar och 

skriver ner elevernas resonemang för att hjälpa eleverna att formulera sig skriftligt. Det kan 

vara svårt för eleverna att göra det själva, därför bör lärarna på så sätt stötta eleverna i 

utvecklingen av deras resonemangsförmåga. På så sätt hjälper lärarna eleverna att formulera sig 

skriftligt och på längre sikt kommer eleverna att utveckla förmågan att själva skriva ner sina 

resonemang. Häggblom (2013, s. 43) beskriver även vikten av en aktiv kommunikation mellan 

elever och lärare. Inlärningsmiljön påverkas av den eftersom det är genom kommunikation som 

elever får möjlighet att muntligt framföra sina tankar. Samspel och kommunikation är således 

viktigt för utvecklingen av elevernas resonemangsförmåga. 

 

Anknytning till studien 

Enligt Skolverket (u.å., s. 2) är att föra resonemang något som en elev kan utföra själv eller 

tillsammans med andra. I den här studien är därför det sociokulturella perspektivet en lämplig 

utgångspunkt för diskussion eftersom det lyfter vikten av det sociala samspelet. Den proximala 

utvecklingszonen och scaffolding är lämpliga begrepp för studien eftersom den avser att 

undersöka i vilken utsträckning fyra matematikböcker uppmanar till utveckling av 

resonemangsförmågan. Som tidigare nämnts innefattar det arbete tillsammans med andra. De 

begreppen blir användbara i diskussionen och i tolkningen av resultaten eftersom studien bland 

annat undersöker om matematikböcker uppmanar till socialt samspel. 
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METOD 
Under det här avsnittet presenteras först den valda metoden för studien, samt urvalet. Sedan 

beskrivs pilotstudien, studiens genomförande och hur studien har utförts för att sträva efter att 

uppnå god validitet och reliabilitet. Därefter avslutas avsnittet med en beskrivning av hur 

studien har förhållit sig till forskningsetiska regler. 

 

Kvalitativ och kvantitativ textanalys 

Widén (2015, ss. 176–178) redogör för metoden kvalitativ textanalys som handlar om att läsa 

och analysera texter. Texter är en stor del av mänsklig tillvaro eftersom de styr vårt sätt att såväl 

tänka som att handla. Vi förhåller oss till olika texter och det är därför av vikt att se över 

texterna. Det innebär att fundera på vad det egentligen står i dem samt hur vi läser och förstår 

innehållet. De texter som analyseras är utgångspunkten för den kvalitativa textanalysen. 

Metoden kvalitativ textanalys används för att välja ut, förhålla sig till olika texter och texternas 

innehåll för att sedan få ny kunskap om texternas innebörder. 

 

Krippendorff (2004, s. 87) menar att textanalys kan vara både kvantitativ och kvalitativ, men 

gör ingen större skillnad mellan dem. Han beskriver att kvalitativ textanalys kan ha inslag av 

kvantitativa delar och vice versa. Det innebär till exempel att resultaten från en kvalitativ 

textanalys kan presenteras på ett kvantitativt sätt genom siffor. Även Swedner (1978, s. 262) 

lyfter metoden textanalys, men använder istället begreppet innehållsanalys. Han menar att en 

kvalitativ innehållsanalys är en viktig del i en kvantitativ analys, vilket innebär att de båda 

metoderna kompletterar varandra. Det betyder att när en kvantitativ innehållsanalys görs, utförs 

även en kvalitativ innehållsanalys eftersom en tolkning av innehållet behöver göras för att 

kunna mäta dess förekomst. 

 

De tre dimensionerna 

Enligt Widén (2015, ss. 178–179) finns det tre dimensioner när det gäller kvalitativ textanalys. 

Den första dimensionen utgår från hur författarna skriver texten, hur de uttrycker sig i en text 

samt vilket budskap texten har. Den andra dimensionen fokuserar på textens innehåll och hur 

texten är utformad. Det som analyseras är den språkliga genren, de uttryck som används och 

grammatiska variationer. Fokus ligger på textens språkliga kvalitet och litterära innehåll. 

Intresset blir att analysera vilka begrepp och språkliga beteckningar som lyfts. Man kan även 

analysera vilka begrepp som inte lyfts i texten. Den tredje dimensionen fokuserar på vad texten 

vill säga i förhållande till det samhälle som omger texten. Den andra dimensionen är lämplig 

för denna studie eftersom textens innehåll och hur den är utformad ligger i fokus för 

undersökningen. Läroböcker i matematik studeras för att se i vilken utsträckning de uppmanar 

till utveckling av förmågan att föra och följa matematiska resonemang. Det är en av förmågorna 

som lyfts i kursplanen i matematik (Lgr 11 rev. 2016, s. 56). 

 

I undersökningen används metoden kvalitativ textanalys med inslag av kvantitativa delar 

eftersom undersökningen syftar till att studera texternas innehåll för att få ny kunskap om 

texternas innebörder. Metoden är vald för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. 

De kvantitativa inslagen används vid läroboksanalyserna och vid presentationen av resultaten. 

I den här studien kompletterar därmed de kvalitativa och kvantitativa metoderna varandra. I 

studien analyseras fyra läroböcker i matematik med avseende på resonemangsförmågan såsom 

den beskrivs i Lgr 11 (rev. 2016, s. 56). För att kunna analysera uppgifterna i läroböckerna i 

matematik behövs först en textanalys av förmågan att föra och följa matematiska resonemang 
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utföras. Det är för att ta fram kategorierna i förväg. Därefter kan uppgifterna i läroböckerna 

undersökas för att se i vilken utsträckning de uppmanar till utveckling av förmågan att föra och 

följa matematiska resonemang. Med hjälp av den kvalitativa textanalysen kan en kvantitativ 

insamling av data ske. Resultaten från studien blir därmed analysen av sekundär empiri vilket 

är insamlade data. 

 

Urval 

Studiens urval avgränsades till läroböcker för årskurs 2. Läroböckerna som valdes var Favorit 

matematik 2A och 2B samt Prima matematik 2A och 2B. De böckerna används på de skolor där 

vi har haft vår verksamhetsförlagda utbildning och vi var därför bekanta med dem vid studiens 

början. Det är dessutom matematikböcker som ofta används och de var därför särskilt relevanta 

att undersöka närmare. LäroMedia Bokhandel (u.å.), som är ett distributionsföretag, visar att 

både Favorit matematik och Prima matematik ligger i topp på listan över deras mest sålda 

läroböcker. 

 

Favorit matematik 

Favorit matematik är ett basläromedel i matematik som är utgivet av Studentlitteratur. 

Läromedlet är störst i Finland och har blivit en favorit i Sverige. Anledningen till att de finska 

lärarna väljer Favorit matematik till sina klasser varje år är för att böckerna har en tydlig struktur 

och de har gett goda resultat (Studentlitteratur u.å.). Läroboksförfattarna har kopplat innehållet 

i både Favorit matematik 2A och 2B till läroplanen och eleverna kan se målen vid varje 

lektionstillfälle (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012a, 2012b). Förlaget erbjuder dessutom 

matriser som kopplar innehållet i Favorit matematik till läroplanen (Studentlitteratur u.å.). 

 

Varje lärobok är indelad i fem kapitel som i sin tur är indelade i lektioner. Det är tänkt att 

eleverna ska arbeta med fyra sidor vid varje lektionstillfälle där de får arbeta med basuppgifter 

och extrauppgifter. Genom de uppgifterna får eleverna möjlighet till att öva och pröva. Det 

finns Favoritsidor som innehåller aktiviteter där eleverna lär sig matematik genom spel och 

aktiviteter, som ger dem möjlighet att öva på problemlösning, samt att föra matematiska 

resonemang. Läroböckerna innehåller även Öva-sidor där det finns övningar och moment som 

passar de elever som behöver repetera kapitlets innehåll ytterligare. På Pröva-sidorna finns det 

uppgifter som eleverna kan arbeta med för att prova på något nytt. Vid varje lektionstillfälle 

kopplas innehållet till läroplanen och längst upp på sidan står det vad lektionen kommer att 

handla om. Därefter inleds lektionen med en Träna-ruta där eleverna får träna på det som är 

nytt. I slutet av varje kapitel finns en diagnos och en ruta där eleverna får möjlighet att utvärdera 

arbetet. Sedan avslutas kapitlet med Sallys hinderbana, där får eleverna möjlighet att repetera 

de begrepp som kapitlet har handlat om (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012a, 2012b). 

 

Prima matematik 

Prima matematik är ett basläromedel i matematik för årskurs 1–3 som är utgivet av Gleerups. I 

Prima matematik finns det tydliga kopplingar till läroplanen. Varje kapitel inleds med en 

målbeskrivning och en bild som ger eleverna möjlighet att samtala kring. Författaren till Prima 

matematik är en matematikutvecklare och lärare med många års erfarenheter av undervisning i 

matematik (Gleerups u.å.). 

 

Enligt författaren har Prima matematik 2A och 2B ett matematiskt innehåll och mål som utgår 

från läroplanen. Respektive lärobok innehåller fem kapitel. I läroböckerna finns det sidor som 
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kallas för Mattelabbet och på de sidorna får eleverna träna på att undersöka, prova och välja 

lösningsmetod. Där får eleverna både muntligt och skriftligt även dokumentera, förklara och 

argumentera för sina lösningar och bedöma lösningarnas rimlighet. Läroböckerna innehåller 

dessutom sidor som kallas för Diagnos, Repetition och Utmaning vars mening är att ge eleverna 

möjlighet till individuell undervisning. För att ge eleverna möjlighet att använda och befästa 

sina kunskaper har läroböckerna även sidor som kallas för Tänk till och Träna mer. Varje 

kapitel börjar med att presentera målen för respektive kapitel för att sedan gå över till två sidor 

med Mattelabbet. Därefter finns det uppgifter som är kopplade till respektive kapitels mål. 

Varje kapitel avslutas sedan med Diagnos, Repetition och Utmaning. Läroböckerna avslutas 

därefter med sidorna Tänk till och Träna mer (Brorsson 2013a, 2013b). 

 

Pilotstudie 

Kihlström (2007b, s. 231) rekommenderar att en förstudie utförs innan själva huvudstudien. 

Det bör göras om god validitet i studien ska uppnås. Förstudien utförs för att prova redskapet 

som är avsett för undersökningen. Genom förstudien kan dessutom eventuella problem som 

uppstår i förstudien undvikas i den egentliga undersökningen. I den här studien utfördes en 

pilotstudie på några sidor ur tre andra matematikböcker: Eldorado 2A (Olsson & Forsbäck 

2016), Mattedetektiverna 2A (Kavén, Persson, Palovaara & Wänblad 2011) samt Koll på 

matematik 2A (Almström & Tengvall 2015). Dessa matematikböcker fanns tillgängliga på 

Bokus hemsida där det gick att provläsa sidor ur respektive matematikbok. Det var dessa sidor 

som analyserades i pilotstudien. 

 

Till en början användes endast begrepp från Skolverkets definition av resonemangsförmågan 

som kategorier i analysschemat. De begreppen är testa, föreslå, förutsäga, gissa, ifrågasätta, 

förklara, finna mönster, argumentera och generalisera. Genom pilotstudien utvecklades 

analysschemat till att även innehålla elevnära begrepp. De begrepp som tillkom i analysschemat 

var pröva/prova, Hur kan du göra?, Hur tror du?, Hur tänker du?, Visa din lösning, 

motivera, Hur vet du?, Se samband, talmönster och Hitta mönster. Skolverkets definition 

av resonemangsförmågan behölls som kategorier i analysschemat (se bilaga 1) medan de 

begrepp som tillkom efter pilotstudien placerades som exempel på uppgifter där dessa ord 

förekom. Pröva/prova hamnade under kategorin testa. Hur kan du göra? samt Hur tror du? 

placerades under kategorin föreslå. Hur tänker du?, Visa din lösning, motivera och Hur vet du? 

hamnade under kategorin förklara. Se samband, talmönster och Hitta mönster placerades under 

kategorin finna mönster. Hur vet du? och motivera placerades även under kategorin 

argumentera medan talmönster placerades under kategorin generalisera. Dessa begrepp som 

tillkom blev även ett stöd i kodningen av uppgifterna. 

 

Genomförande och analys 

Analysschemat (se ovan) var utgångspunkten för läroboksanalyserna. Var och en av oss 

analyserade de fyra läroböckerna var för sig och utgick endast utifrån begreppen som finns i 

analysschemat. Dock godkändes även ord i uppgifterna om de hade en annan böjning eller 

tillhörde en annan ordklass än vad som står i analysschemat, till exempel lösning (substantiv) 

och löser (verb). När läroböckerna analyserades gjordes en markering (ett streck, I) i 

analysschemat varje gång något av begreppen i analysschemat nämndes i uppgifterna. 

Markeringen gjordes i rutan bredvid den aktuella kategorin i analysschemat tillsammans med 

det sidnummer där begreppet förekom. Varje gång något av begreppen i analysschemat 

nämndes och eleverna uppmanades till att arbeta med en kamrat markerades det med ett streck 

och en asterisk (I*) i analysschemat. Även då antecknades det sidnummer där begreppet 
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förekom. Antalet uppgifter i respektive lärobok räknades och noterades. Exempel på hur 

matematikuppgifterna anordnades i analysschemat visas i tabell 1. Matematikuppgifterna 

kodades utifrån nyckelord som kommer från de elevnära begreppen från analysschemat. Utifrån 

koderna fördes sedan matematikuppgifterna in under en kategori. 

 

Tabell 1. Exempel på hur matematikuppgifterna anordnades med hjälp av koder. 

 

När läroboksanalyserna var färdiga räknades antalet markeringar ihop för respektive begrepp 

samt antalet gånger eleverna uppmanades till att arbeta med en kamrat från respektive 

läroboksanalys. Därefter jämfördes resultaten sinsemellan för att se om det fanns 

överensstämmelse i resultaten. Om resultaten inte stämde överens undersöktes detta närmare 

genom att gå tillbaka till den aktuella läroboken och sidnumret. Det gjordes för att se om det 

var något begrepp som föll bort i analysen. Därefter avgjordes det om det skulle räknas till 

resultaten eller inte. Om det var ett begrepp som missades av en av oss vid analysen räknades 

det till resultaten om det var ett begrepp från analysschemat. Om det däremot var ett begrepp 

som inte var från analysschemat räknades det bort från resultaten. Efter jämförandet av 

resultaten sammanställdes antalet markeringar för varje begrepp i ett separat analysschema för 

respektive lärobok. Utifrån sammanställningen skapades ett liggande stapeldiagram för varje 

lärobok i programmet Microsoft Excel. Det liggande stapeldiagrammet skapades utifrån 

kategorierna från analysschemat och antalet markeringar från läroboksanalyserna lades in i 

diagrammet. 

 

Validitet och reliabilitet 

För att uppnå god validitet i studien utfördes en pilotstudie på tre läroböcker som inte 

analyserades och granskades i huvudstudien. Det var för att testa redskapet innan utförandet av 

Matematikuppgifter 

 

Kod Kategori 

”Uppskatta och pröva.” 

(Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi 2012b, s. 23) 

 

Pröva Testa 

”Polly har 8 vindruvor färre än 

Milton. Hur många vindruvor 

tror du att de kan ha var?” 

(Brorsson 2013b, s. 66) 

 

Tror, du Föreslå 

”Visa hur du löser de 

uppgifterna.” Brorsson 2013a, 

s. 87) 

 

Visa, du, löser 

 

Förklara 

”Fortsätt mönstret. Rita och 

måla.” (Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi 2012a, s. 117) 

 

Mönstret Finna mönster 

”Fortsätt talmönstret.” (Ristola, 

Tapaninaho & Vaaraniemi 

2012b, s. 9) 

 

Talmönstret Generalisera 
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huvudstudien. Med hjälp av ett analysschema låg fokus endast på läroboksanalyserna för att se 

i vilken utsträckning läroböckerna uppmanade till utveckling av förmågan att föra och följa 

matematiska resonemang. 

 

Var och en av oss analyserade samtliga de fyra läroböckerna och läroboksanalyserna skedde 

var för sig för att uppnå god reliabilitet i studien. De sidnummer där begreppen förekom i 

läroböckerna antecknades vid analysen för att underlätta resultatanalysen. Genom att anteckna 

sidnumren kunde resultaten från analyserna jämföras för att se om det fanns överensstämmelse 

i resultat. Kihlström (2007a, s. 164) hävdar att om det finns överensstämmelse innebär det att 

resultaten är tillförlitliga. 

 

Etik 

Studien följer forskningsetiska regler vad gäller kvalitet, hederlighet och integritet. Några av de 

allmänna reglerna är bland annat att det som redovisas i forskningen alltid ska vara sant. Det 

gäller även att öppet redovisa sina metoder och resultat utan att ändra på det för att underlätta 

för sig själv. En annan regel är att medvetet granska och redovisa utgångspunkterna för sina 

studier. Sedan ska forskningsresultatet inte stjälas från någon annan. Utöver det ska det ske en 

rättvis bedömning av andras forskning (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Det innebär att 

undersökningen har utformats i enlighet med de generella reglerna som forskaretik tar upp. I 

studien har metoder och resultat redovisats på ett ärligt sätt utan att vinklas. Det har även 

strävats efter att återge tidigare forskning på ett så korrekt och rättvisande sätt som möjligt. 

 

RESULTAT 
I följande avsnitt presenteras resultaten i liggande stapeldiagram, ett för varje lärobok. Först 

redovisas resultaten från analysen av Favorit matematik 2A och därefter presenteras resultaten 

från analysen av Favorit matematik 2B. Efteråt redovisas resultaten från analysen av Prima 

matematik 2A för att sedan avslutas med en presentation av resultaten från analysen av Prima 

matematik 2B. 
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Favorit matematik 2A 

 
Figur 1. Resultat från analysen av läroboken Favorit matematik 2A. På y-axeln anges 
kategorierna från analysschemat och på x-axeln visas antalet gånger som eleverna 
uppmanas till att resonera enligt angiven kategori. Se bilaga 1 för en överblick över 
vad kategorierna innebär. 
 

I Favorit matematik 2A uppmanas eleverna till att resonera i 31 av 372 uppgifter. Det handlar 

då till stor del om att finna mönster och att generalisera. Sådana uppgifter kunde vara 

formulerade på följande sätt: ”Fortsätt talmönstret.” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012a, 

s. 64) och ”Fortsätt mönstret. Rita och måla.” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012a, s. 

117). Eftersom begreppet talmönster föll under kategorierna finna mönster och generalisera 

innebär det att eleverna uppmanas till att både finna mönster och generalisera i 14 uppgifter. 

Dock uppmanas eleverna till att finna mönster en gång utan att generalisera. Tolv gånger 

uppmanar läroboken eleverna till att förklara hur de löser uppgifterna. Uppgifterna kunde vara 

formulerade på följande sätt: ”Visa hur du löser uppgiften.” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 

2012a, s. 38) och ”Berätta en räkneberättelse till bilden. Visa hur du löser uppgiften.” (Ristola, 

Tapaninaho & Vaaraniemi 2012a, s. 115). Fyra av uppgifterna uppmanar eleverna till att 

föreslå, vilket innebär att berätta hur de kan lösa uppgifterna. Inga av uppgifterna innehåller 

begreppen argumentera, ifrågasätta, gissa, testa eller resonera. Inga av uppgifterna där 

resonemangsförmågan stimuleras uppmanar eleverna till arbete med en kamrat. 
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Favorit matematik 2B 

 
Figur 2. Resultat från analysen av läroboken Favorit matematik 2B. På y-axeln anges 
kategorierna från analysschemat och på x-axeln visas antalet gånger som eleverna 
uppmanas till att resonera enligt angiven kategori. Se bilaga 1 för en överblick över 
vad kategorierna innebär. 
 

I Favorit matematik 2B uppmanas eleverna till att resonera i 35 av 409 uppgifter. I läroboken 

tar begreppet finna mönster störst plats. Sådana uppgifter kunde vara formulerade på följande 

sätt: ”Fortsätt talmönstret.” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012b, s. 9) och ”Fortsätt 

mönstret.” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 2012b, s. 25). Eftersom begreppet talmönster 

föll under kategorierna finna mönster och generalisera innebär det att eleverna uppmanas till att 

både finna mönster och generalisera i 18 uppgifter. Dock uppmanas eleverna till att finna 

mönster fem gånger utan att generalisera. Tio av uppgifterna uppmanar eleverna till att visa 

sina lösningar och hur de tänker när de löser uppgifterna. De uppgifterna var formulerade på 

det här sättet: ”Visa hur du löser uppgiften och skriv svar:” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 

2012b, s. 77). Begreppen föreslå och testa förekommer en gång vardera. Däremot förekommer 

inte begreppen resonera, förutsäga, gissa, ifrågasätta och argumentera. Inga av uppgifterna där 

resonemangsförmågan stimuleras uppmanar eleverna till arbete med en kamrat. 
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Prima matematik 2A 

 
Figur 3. Resultat från analysen av läroboken Prima matematik 2A. På y-axeln anges 
kategorierna från analysschemat och på x-axeln visas antalet gånger som eleverna 
uppmanas till att resonera enligt angiven kategori. Se bilaga 1 för en överblick över 
vad kategorierna innebär. 
 

I Prima matematik 2A uppmanas eleverna till att resonera i 29 av 282 uppgifter. De uppmanas 

till att visa sina lösningar 21 gånger och i åtta av de uppgifterna ska det ske tillsammans med 

en kamrat. Sådana uppgifter kunde vara formulerade på följande sätt: ”Rita och skriv dina 

lösningar.” (Brorsson 2013a, s. 7), ”Rita och skriv en kompis lösningar.” (Brorsson 2013a, s. 

7), ”Visa din lösning.” (Brorsson 2013a, s. 103) samt ”Visa en kompis lösning.” (Brorsson 

2013a, s. 103). Uppgifter där eleverna ska generalisera och finna mönster förekommer fyra 

respektive sex gånger. Eftersom begreppet talmönster föll under kategorierna finna mönster och 

generalisera innebär det att eleverna uppmanas till att både finna mönster och generalisera i fyra 

uppgifter. Dock uppmanas eleverna till att finna mönster två gånger utan att generalisera. I 

läroboken kunde dessa uppgifter vara formulerade på följande sätt: ”Fortsätt talmönstret.” 

(Brorsson 2013a, s. 67) och ”Måla färdigt mönstret.” (Brorsson 2013a, s. 115). Två av 

uppgifterna uppmanar eleverna till att testa. Själva begreppet resonera förekommer inte och 

densamma gäller begreppen argumentera, ifrågasätta, gissa, förutsäga och föreslå. 
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Prima matematik 2B 

 
Figur 4. Resultat från analysen av läroboken Prima matematik 2B. På y-axeln kan 
kategorierna från analysschemat utläsas och på x-axeln kan antalet gånger som 
eleverna uppmanas till att resonera utläsas. Se bilaga 1 för en överblick över vad 
kategorierna innebär. 
 

I Prima matematik 2B uppmanas eleverna till att resonera i 47 av 262 uppgifter. De uppmanas 

till att visa sina lösningar 30 gånger varav fem gånger tillsammans med en kamrat. Sådana 

uppgifter kunde vara formulerade på följande sätt: ”Visa din lösning.” (Brorsson 2013b, s. 63), 

”Rita och skriv hur du löser uppgiften.” (Brorsson 2013b, s. 79), ”Rita och skriv hur en kompis 

löser uppgiften.” (Brorsson 2013b, s. 79). Finna mönster och generalisera förekommer åtta 

respektive fyra gånger. Eftersom begreppet talmönster föll under kategorierna finna mönster 

och generalisera innebär det att eleverna uppmanas till att både finna mönster och generalisera 

i fyra uppgifter. Dock uppmanas eleverna till att finna mönster fyra gånger utan att generalisera. 

I två av uppgifterna får eleverna gissa sig fram varav en gång med en kamrat. Dessa uppgifter 

var formulerade på följande sätt: ”Arbeta med en kompis. Beskriv ett objekt och låt kompisen 

gissa vilket det är. Använd orden hörn, sida, sidoyta och kant.” (Brorsson 2013b, s. 10) och 

”Gissa ungefär hur många pärlor det är tillsammans. Ställ sedan upp additionen och räkna ut 

summan.” (Brorsson 2013b, s. 43). Uppgifter där eleverna ska föreslå förekommer sju gånger. 

Dock förekommer inte begreppen resonera, testa, förutsäga, ifrågasätta och argumentera.  

 

DISKUSSION 
I det här avsnittet diskuteras först studiens resultat i förhållande till teori och tidigare forskning. 

Därefter förs en metoddiskussion för att sedan avslutas med en diskussion om didaktiska 

konsekvenser. 

 

Resultatdiskussion 

Studien syftade till att undersöka innehållet i fyra matematikböcker gällande förmågan att föra 

och följa matematiska resonemang. Analysen av läroböckerna gjordes med hjälp av ett 

analysschema. Det framkom att de undersökta läroböckerna uppmanar till utveckling av 
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förmågan att föra och följa matematiska resonemang i varierande utsträckning. Läroböckerna 

fokuserade på olika delar inom resonemangsförmågan och uppmanade i olika grad till arbete 

med en kamrat. Nedanför diskuteras resultaten djupare i förhållande till tidigare forskning och 

till den sociokulturella teorin. 

 

Som det framgår i resultatet analyserades 372 uppgifter varav 31 av dessa uppmanade eleverna 

till att resonera i Favorit matematik 2A. Totalt analyserades 409 uppgifter i Favorit matematik 

2B och 35 av de uppgifterna uppmanade eleverna till att resonera. Prima matematik 2A innehöll 

inte lika många uppgifter utan där analyserades 282 uppgifter varav 29 av dessa uppmanade 

eleverna till att resonera. I Prima matematik 2B analyserades totalt 262 uppgifter varav 47 av 

dessa uppmanade eleverna till att resonera. I studien som Bayazit (2013, s. 651) utförde 

framkommer det att 75% av de uppgifter som undersöktes var utformade på ett sådant sätt som 

krävde hög kognitiv förmåga att lösa. De gav eleverna möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga. I den här studien är det dock inte lika stor andel av uppgifterna som 

uppmanar eleverna till utveckling av sin resonemangsförmåga. Det är betydligt fler uppgifter 

som inte uppmanar eleverna till utveckling av sin resonemangförmåga än de som gör det. Det 

kan jämföras med den studie som Stylianides (2009, s. 273) utförde. Det framgår i hans studie 

att över 50% av de 4855 analyserade uppgifter inte uppmanar eleverna till att resonera och föra 

fram bevis för sina lösningar. Det är därför viktigt, enligt Jäder (2015, s. 43), att lärarna är 

medvetna om vilka böcker de väljer att använda i sin undervisning. Genom att vara medvetna 

om det kan de planera sin undervisning för att stötta eleverna och ge dem möjlighet att utveckla 

sina matematiska förmågor. Häggblom (2013, ss. 43, 198) menar att kommunikationen och 

samspelet mellan eleverna och lärarna är väsentliga för att utvecklingen av elevernas 

resonemangsförmåga ska stimuleras. Det är därmed av vikt att lärarna stöttar eleverna i 

undervisningen för att de ska utveckla ett matematiskt resonemang. 

 

I undersökningen av Favorit matematik 2A och 2B framkom det att ingen av uppgifterna som 

uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan uppmanar eleverna till arbete med en 

kamrat. Det kan tolkas som att eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga 

tillsammans med en kamrat. Vygotsky (1978, ss. 25, 28) menar att barnet utvecklas genom 

samspel med andra där fokus ligger på kommunikationen och språket. Det är i samspel med 

andra som barnet använder språket för att komma på lösningar till olika problem. Även Dysthe 

(2003, s. 48) lyfter vikten av det sociala samspelet och kommunikativa processer, vilket hon 

menar behövs för att människan ska lära och utvecklas. Det framgår dock i Prima matematik 

2A och 2B att eleverna uppmanas till att utveckla resonemangsförmågan med en kamrat åtta 

gånger av 282 uppgifter respektive sex gånger av 262 uppgifter. Uppgifterna i både Prima 

matematik 2A och 2B ger således eleverna möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga i 

samspel med andra. Enligt Vygotskij (1999a, s. 271) är det tillsammans med en mer kompetent 

person som barnet tar till sig ny kunskap genom imitation när hen är i sin proximala 

utvecklingszon. 

 

Eftersom eleverna inte ges möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga tillsammans med 

andra i Favorit matematik 2A och 2B kan det tolkas som att elevernas utveckling hämmas när 

det kommer till resonemangsförmågan. Det är därför av vikt, som Jäder (2015, s. 43) menar, att 

läraren har kunskaper i hur de använder läromedel i sin undervisning för att främja utvecklingen 

av elevernas matematiska kompetens. I det här fallet gäller det att lärarna är medvetna om att 

ingen av uppgifterna i Favorit matematik 2A och 2B uppmanar till utveckling av 

resonemangsförmågan med en kamrat. Förutom att vara medvetna om det innebär det även att 

lärarna ska veta hur de ska arbeta för att ge eleverna möjlighet att utveckla 

resonemangsförmågan tillsammans med andra. 
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En uppgift i Favorit matematik 2B där eleverna ska förklara kan lösas med hjälp av CMR, vilket 

enligt Bayazit (2013, s. 651) kräver hög kognitiv förmåga för att lösas. Uppgiften lyder på 

följande sätt: ”Visa hur du löser uppgiften och skriv svar:” (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi 

2012b, s. 77). Jäder (2015, s. 34) menar att eleverna behöver stöttning när de ska använda CMR 

för att lösa uppgifter. På så sätt stimuleras utvecklingen av elevernas resonemangsförmåga. 

Vygotskij (1999a, s. 271) beskriver att barnet, tillsammans med en mer kompetent person, kan 

ta till sig ny kunskap genom imitation när barnet är i sin närmaste utvecklingszon. Säljö (2012, 

s. 194) menar att det är med hjälp av scaffolding, alltså stöttning, som barnet, när hen är i sin 

proximala utvecklingszon, kan ta till sig ny kunskap. Det är tillsammans med den mer 

kompetenta personen som barnet, genom imitation, utvecklar ny kunskap. Stöttningen som 

barnet har fått kommer sedan att hjälpa barnet att kunna lösa uppgifter själv. Det innebär att 

eleverna behöver stöttning från en mer kompetent person i de fall där de uppmanas till att visa 

hur de löser uppgifterna i läroböckerna. Det kan till exempel ske när eleverna får arbeta 

tillsammans med en kamrat, vilket de bland annat uppmanas till att göra i Prima matematik 2A 

och 2B. Det sker åtta gånger av 282 uppgifter i Prima matematik 2A och sex gånger av 262 

uppgifter i Prima matematik 2B. 

 

I uppgifter där det gäller att finna mönster kan det krävas hög kognitiv förmåga. Bayazit (2013, 

s. 651) hävdar att det då handlar om att kunna koppla olika procedurer, att analysera samt att 

kunna ge förklaringar till lösningarna. ”Fortsätt talmönstret.” (Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi 2012a, s. 64) är en av uppgifterna i Favorit matematik 2A där eleverna uppmanas 

till att finna mönster. I sådana uppgifter gäller det att hitta mönstret för att kunna lösa uppgiften. 

Det kan kopplas till användningen av CMR, som Lithner (2008, s. 266) beskriver i sin studie. 

Han menar att uppgifter som kräver förklaring och argument till den valda strategin behöver 

lösas med hjälp av CMR. Det kan sättas i förhållande till de uppgifter som handlar om att finna 

mönster respektive talmönster som kan hittas i Favorit matematik 2A och i de övriga 

analyserade läroböckerna. I Favorit matematik 2A och 2B uppmanas eleverna till att finna 

mönster 15 gånger av 372 uppgifter respektive 23 gånger av 409 uppgifter. I Prima matematik 

2A och 2B sker det dock inte lika många gånger. Det förekommer sex gånger av 282 uppgifter 

i Prima matematik 2A och åtta gånger av 262 uppgifter i Prima matematik 2B. Genom dessa 

uppgifter ges eleverna möjlighet att använda sig av CMR när de löser uppgifterna och uppmanas 

därmed till utveckling av resonemangsförmågan. 

 

Resultatet visar att uppgifter där eleverna uppmanas till att förklara, det vill säga att visa sina 

lösningar, dominerar i både Prima matematik 2A och 2B. Det sker 21 gånger av 282 uppgifter 

i Prima matematik 2A och 30 gånger av 262 uppgifter i Prima matematik 2B. I Favorit 

matematik 2A och 2B tar dessa uppgifter inte lika stor plats utan där förekommer de tolv gånger 

av 372 uppgifter respektive tio gånger av 409 uppgifter. Som tidigare nämnt kan dessa uppgifter 

behöva lösas med hjälp av CMR, vilket Lithner (2008, s. 266) menar handlar om att förklara 

och argumentera för den valda strategin. Dock hävdar Sidenvall (2015, s. 34) att elever 

nödvändigtvis inte använder CMR vid de uppgifter som kräver det, utan de använder istället 

IR. Lithner (2008, s. 258) menar att det då handlar om ett procedurinriktat arbetssätt där 

eleverna använder ett memorerat matematiskt bevis. Sidenvall (2015, s. 32) förklarar att 

stöttning från en lärare inte tvunget gör att eleven väljer att använda CMR. Istället påpekar 

Sidenvall (2015, s. 34) att det är viktigt att se över vilka möjligheter eleverna får för att använda 

CMR. Han menar att eleverna ska ges möjlighet till att träna på att använda CMR i 

undervisningen. Det är även något som Jäder (2015, s. 44) anser är viktigt. Han betonar att 

lärarna behöver planera sådan undervisning där eleverna ges utrymme till att arbeta på ett 

utforskande sätt. Undervisningen ska även ge utrymme för metadiskussioner om matematik där 
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eleverna får möjlighet att resonera kring matematik. En slutsats som därför kan dras ur detta är 

att de uppgifter där eleverna uppmanas till att visa sina lösningar inte nödvändigtvis betyder att 

eleverna utvecklar sin resonemangsförmåga genom CMR. Dock är det av vikt att ge eleverna 

möjligheten att använda CMR för att stimulera utvecklingen av deras resonemangsförmåga. 

 

Ingen av läroböckerna innehåller alla de begrepp som finns i analysschemat. Det innebär att en 

del begrepp från Skolverkets definition av resonemangsförmågan inte lyfts i läroböckerna. 

Resultatet kan därför tolkas som att läroböckerna inte uppmanar till utveckling av alla delar av 

resonemangsförmågan. De begrepp som inte alls framkommer i läroböckernas uppgifter är 

förutsäga, ifrågasätta och argumentera. Ett annat begrepp som inte heller används i böckerna är 

resonera. Det kan tolkas som att eleverna varken uppmanas till att förutsäga, ifrågasätta eller 

argumentera när de arbetar med uppgifterna. Fokus låg istället på begreppet förklara i Prima 

matematik 2A och 2B. I Favorit matematik 2A och 2B låg fokus däremot på att finna mönster. 

Sidenvall (2015, s. 33) menar därför att läroböcker bör omdisponeras om möjligheten till att 

träna på att använda CMR är begränsad. Läroböckernas upplägg bör med andra ord ses över för 

att ge utrymme till att argumentera för den valda strategin. Enligt Sidenvall (2015, ss. 33–34) 

är det även väsentligt att arbeta med elevernas uppfattning om sig själva. De elever som har en 

negativ syn på sig själva blir påverkade av den eftersom den hämmar deras matematiska 

utveckling. Därför bör elevernas självkänsla stärkas för att deras matematiska utveckling ska 

gynnas. Jäder (2015, s. 43) anser dock att det även är av vikt att lärarna är medvetna om vilka 

böcker de väljer att använda i sin undervisning. Lärarna behöver utbildning för att bli medvetna 

om vilka läromedel de väljer och hur de ska använda dessa. På så sätt ska lärarna bli kunniga i 

hur de ska arbeta med läromedel för att skapa bästa förutsättningar för lärande där de 

matematiska förmågorna utvecklas. 

 

Metoddiskussion 

I denna studie användes en kvalitativ textanalys med inslag av kvantitativa delar som metod. 

För att besvara studiens syfte och frågeställningar användes ett analysschema vid 

undersökningen. I analysschemat fanns det begrepp som användes som riktlinjer vid 

läroboksanalyserna för att hitta förekomsten av begreppen i uppgifterna i läroböckerna. Varje 

gång begreppen upptäcktes i läroböckerna gjordes en markering bredvid den aktuella kategorin 

i analysschemat. Metoden fungerade väl utifrån frågeställningarna eftersom den hjälpte att 

besvara syftet och frågeställningarna. Genom den kvalitativa textanalysen visade det sig även 

vilka begrepp som läroböckerna använder respektive inte använder. Analysschemat fungerade 

som ett stöd vid analysprocessen eftersom det tydligt visade vilka begrepp som eftersöktes i 

uppgifterna i läroböckerna. Genom analysschemat kunde därför egna tolkningar av uppgifterna 

undvikas och därmed stärktes studiens validitet och reliabilitet. 

 

Den pilotstudie som utfördes på tre läroböcker var till nytta eftersom den bidrog med begrepp 

som utvecklade analysschemat. Pilotstudien gav en uppfattning av vilka begrepp som kan 

förekomma i läroböcker. På så sätt kunde analysschemat utvecklas till att innehålla elevnära 

begrepp såväl som Skolverkets definition av resonemangsförmågan. De elevnära begreppen 

bidrog till att fler begrepp eftersöktes i uppgifterna i läroböckerna. Därmed kunde uppmaningar 

till utveckling av resonemangsförmågan upptäckas på fler sätt. De begrepp som tillkom efter 

pilotstudien var dessutom användbara under läroboksanalyserna eftersom de hjälpte till att koda 

de olika uppgifterna. 

 

Trots att metoden fungerade väl medförde begräsningen av begreppen i analysschemat att ett 

begränsat antal uppgifter räknades som resonemangsuppgifter. Det innebar även att vissa sidor 
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som författarna till läroböckerna hade avsatt för att träna på resonemangsförmågan, till exempel 

Favoritsidor i Favorit matematik 2A och 2B, räknades bort. Eftersom uppgifterna på dessa sidor 

inte använde de begrepp som fanns i analysschemat föll de uppgifterna bort. 

 

Den största utmaningen i studien var att förhålla sig till analysschemat. Det som var svårast vid 

läroboksanalyserna var att undvika att göra egna tolkningar av uppgifterna i läroböckerna. Det 

var därför viktigt att komma ihåg att följa analysschemat och inte lägga in egna tolkningar och 

värderingar i resultatet. 

 

Didaktiska konsekvenser 

Genom den här studien har kunskap om hur läroböckerna Favorit matematik 2A och 2B samt 

Prima matematik 2A och 2B uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan erhållits. 

Studien har även givit lärdom om att de undersökta läroböckerna inte alltid direkt uppmanar till 

att föra och följa matematiska resonemang. Därmed har kunskap om i vilken utsträckning 

läroböckerna uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan skapats. Ett medvetande om 

hur böckerna är upplagda har formats och det kan därmed vara till nytta för såväl verksamma 

lärare som lärarstudenter. 

 

Under studiens gång har synen på resonemangsförmågan utvecklats. Studien har bidragit med 

kunskap om att läroböcker använder olika begrepp när de syftar på att resonera. Det handlar till 

exempel om att fortsätta talmönster och att visa lösningar. En medvetenhet om att läroböcker 

fokuserar på olika delar av resonemangsförmågan har även skapats. Det har dessutom framgått 

att de olika läroböckerna uppmanar i olika omfattning till arbete med en kamrat när det kommer 

till uppgifter där eleverna ska resonera. Slutsatsen som därför kan dras är att lärare behöver vara 

medvetna om hur läroböckerna är upplagda och vilka uppgifter som de innehåller. Det är för 

att de ska kunna planera undervisningen för att ge eleverna möjlighet att träna på att föra och 

följa matematiska resonemang, såväl självständigt som tillsammans med andra. Ball och Bass 

(2003, s. 28) förklarar att resonemangsförmågan är en av grunderna för att förstå de olika 

områdena inom matematiken. Det är genom att resonera som förståelse för matematiken 

utvecklas. 

 

Studien har undersökt ett begränsat, men viktigt, område inom matematiken. Syftet med studien 

var att bidra till kunskap om i vilken utsträckning läroböcker i matematik för årskursen 1–3 

uppmanar till att föra och följa matematiska resonemang. Eftersom majoriteten av lärarna inte 

hinner granska läroböckerna (Stridsman 2014) är det av vikt att forskningen inom området 

fortskrider. Det kan till exempel vara att undersöka möjligheten till att utveckla 

resonemangsförmågan i fler matematikböcker eftersom den här studien undersökte ett 

begränsat antal läroböcker. Skolverket (u.å., s. 1) menar att de matematiska förmågorna inte är 

kopplade till något speciellt matematiskt innehåll utan de utvecklas vid arbete med ett specifikt 

matematiskt innehåll. Därför bör fortsatt arbete inom det undersökningsområdet ske för att se 

om läroböckerna uppmanar till utveckling av resonemangsförmågan. Ball och Bass (2003, s. 

28) betonar att det inte går att förstå matematik utan att resonera kring matematik. Det är således 

nödvändigt att eleverna ges möjlighet att föra och följa matematiska resonemang. 

 



 

 

 

REFERENSER 
Almström, H. & Tengvall, P. (2015). Koll på matematik. 2A. 1. uppl., Stockholm: Sanoma 

utbildning. http://www.bokus.com/bok/9789152333754/koll-pa-matematik-2a/ [Exempeltext 

hämtad 2017-04-19] 

 

Ammert, N. (2011). Om läroböcker och studiet av dem. I Ammert, N. (red.) Att spegla världen: 

läromedelsstudier i teori och praktik. 1. uppl., Lund: Studentlitteratur, ss. 25–41. 

 

Ball, D. L. & Bass, H. (2003). Making mathematics reasonable in school. I Kilpatrick, J., 

Martin, W. G. & Schifter, D. (red.) A research companion to the principles and standards for 

school mathematics. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, ss. 27–44. 

 

Bauersfeld, H. (1980). Hidden dimensions in the so-called reality of a mathematics classroom. 

Educational Studies in Mathematics, 11(1), ss. 23–41. DOI: 10.1007/BF00369158 

 

Bayazit, I. (2013). Quality of the tasks in the new Turkish elementary mathematics textbooks: 

the case of proportional reasoning. International Journal of Science and Mathematics 

Education, 11(3), ss. 651-682. DOI: 10.1007/s10763-012-9358-8. 

 

Brorsson, Å. (2013a). Prima Matematik. 2A. 2., [utök.] uppl., Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Brorsson, Å. (2013b). Prima Matematik. 2B. 2., [utök.] uppl., Malmö: Gleerups Utbildning. 

 

Calderon, A. (2015a). Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-

kvalitetssakras-laromedel-1.181769 [2017-03-29] 

 

Calderon, A. (2015b). På vilket sätt kan läromedel styra undervisningen? 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-

kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693 [2017-03-29] 

 

Dysthe, O. (2003). Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dysthe, O. (red.) 

Dialog, samspel och lärande. Lund: Studentlitteratur, ss. 31–74. 

 

Gleerups (u.å). Prima Matematik 1A Grundbok 2:a uppl. https://www.gleerups.se/40678911-

product [2017-04-11] 

 

Häggblom, L. (2013). Med matematiska förmågor som kompass. 1., uppl. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Jäder, J. (2015). Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang. Lic.-avh. 

Norrköping: Linköpings universitet. https://doi.org/10.3384/lic.diva-118094 

 

Kavén, A. & Persson, H. (2011). Mattedetektiverna. 2A. 1. uppl., Stockholm: Liber. 

http://www.bokus.com/bok/9789147101030/mattedetektiverna-2a-grundbok/ [Exempeltext 

hämtad 2017-04-19] 

 

http://www.bokus.com/bok/9789152333754/koll-pa-matematik-2a/
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-kvalitetssakras-laromedel-1.181769
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/pa-vilket-satt-kan-laromedel-styra-undervisningen-1.181693
https://www.gleerups.se/40678911-product
https://www.gleerups.se/40678911-product
https://doi.org/10.3384/lic.diva-118094
http://www.bokus.com/bok/9789147101030/mattedetektiverna-2a-grundbok/


 

 

 

Kihlström, S. (2007a). Fenomenografi som forskningsansats. I Björkdahl Ordell, S. & Dimenäs, 

J. (red.) Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. 1. uppl., Stockholm: Liber, ss. 157–173. 

 

Kihlström, S. (2007b). Uppsatsen – examensarbetet. I Björkdahl Ordell, S. & Dimenäs, J. (red.) 

Lära till lärare: att utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig 

metodik. 1. uppl., Stockholm: Liber, ss. 226–246. 

 

Krippendorff, K. (2004). Content analysis: an introduction to its methodology. 2. uppl., 

Thousand Oaks, California: Sage Publications 

 

Lithner, J. (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. Educational 

Studies in Mathematics, 67(3), ss. 255–276. DOI: 10.1007/sl0649-007-9104-2 

 

LäroMedia Bokhandel (u.å.). Matematik. 

https://www.laromedia.se/start.php?site=sok&kategori=5131&page=1 [2017-06-01] 

 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2016. 3. uppl., 

(2016). Stockholm: Skolverket. 

 

Läroplanskommittén (1992). Skola för bildning (SOU 1992:94). Stockholm: 

Utbildningsdepartementet. http://weburn.kb.se/metadata/929/SOU_7264929.htm [2017-04-

11] 

 

Niss, M. (2003). Mathematical competencies and the learning of mathematics: The Danish 

KOM project. Roskilde: Roskilde University. 

http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve375/1112/docs/KOMkompetenser.pdf 

[2017-04-04] 

 

Olsson, I. & Forsbäck, M. (2016). Eldorado: matte. 2A, grundbok. 2. uppl., Stockholm: Natur 

& kultur. http://www.bokus.com/bok/9789127438064/eldorado-matte-2a-grundbok-andra-

upplagan/ [Exempeltext hämtad 2017-04-19] 

 

Ristola, K., Tapaninaho, T. & Vaaraniemi, L. (2012a). Favorit matematik. 2A. 1. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Ristola, K., Tapaninaho, T. & Vaaraniemi, L. (2012b). Favorit matematik. 2B. 1. uppl., Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Sandström, A. (2015a). Vad är läromedel? 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-

laromedel-1.181690 [2017-04-11] 

 

Sandström, A. (2015b). Är forskarna överens? 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/ar-forskarna-

overens-1.181787 [2017-06-01] 

 

Sidenvall, J. (2015). Att lära sig resonera: om elevers möjligheter att lära sig matematiska 

resonemang. Lic.-avh. Norrköping: Linköpings universitet. https://doi.org/10.3384/lic.diva-

117759 

https://www.laromedia.se/start.php?site=sok&kategori=5131&page=1
http://www.math.chalmers.se/Math/Grundutb/CTH/mve375/1112/docs/KOMkompetenser.pdf
http://www.bokus.com/bok/9789127438064/eldorado-matte-2a-grundbok-andra-upplagan/
http://www.bokus.com/bok/9789127438064/eldorado-matte-2a-grundbok-andra-upplagan/
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/vad-ar-laromedel-1.181690
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/ar-forskarna-overens-1.181787
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/ar-forskarna-overens-1.181787
https://doi.org/10.3384/lic.diva-117759
https://doi.org/10.3384/lic.diva-117759


 

 

 

 

Skolverket (2004). Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: sammanfattande 

huvudrapport. Stockholm: Skolverket 

http://www.distans.hkr.se/ita101/Texter/nationella%20utvarderingen_2003_sammanfattning.p

df [2017-04-03] 

 

Skolverket (2011). Kommentarmaterial till kursplanen i matematik. Stockholm: Skolverket. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2608 [2017-05-19] 

 

Skolverket (2015). Tema Läromedel. 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel [2017-03-29] 

 

Skolverket (2016). Svenska elever bättre i PISA, Pressmeddelande 2016-12-06. 

https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-

battre-i-pisa-1.255881 [2017-04-24] 

 

Skolverket (u.å.). Om ämnet matematik. https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-

kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat/comment.pdf?subjectCode=MAT&commentC

ode=ABOUT_THE_SUBJECT&lang=sv [2017-04-04] 

 

Stridsman, S. (2014). Åtta av tio lärare hinner inte granska läromedel. Skolvärlden, 19 

november. http://skolvarlden.se/artiklar/atta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel 

 

Studentlitteratur (u.å.). Basläromedel i matematik. 

https://www.studentlitteratur.se/#favoritmatematik_1-3 [2017-04-03] 

 

Stylianides, H. J. (2009). Reasoning-and-proving in school mathematics textbook. 

Mathematical Thinking and Learning, 11(4), ss. 258–288. DOI: 

10.1080/10986060903253954 

 

Swedner, H. (1978). Sociologisk metod: en bok om kunskapsproduktion och förändringsarbete. 

4., rev. uppl., Lund: LiberLäromedel. 

 

Säljö, R. (2012). Den lärande människan – teoretiska traditioner. I Lundgren, U. P., Säljö, R. & 

Liberg, C. (red.) Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare]. 2., [rev. och uppdaterade] 

utg. Stockholm: Natur & kultur, ss. 139–197. 

 

Säljö, R. (2010). Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv. 2. uppl., Stockholm: 

Norstedts. 

 

Vetenskapsrådet Hermerén, G. (red.) (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Vygotskij, L. (1999a). Förhållandet mellan undervisning och utveckling. I Lindqvist, 

Gunilla (red.) Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet. Lund: Studentlitteratur, ss. 259–285. 

 

Vygotskij, L. (1999b). Tänkande. I Lindqvist, Gunilla (red.) Vygotskij och skolan: texter 

ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi kommenterade som historia och aktualitet. Lund: 

Studentlitteratur, ss. 83–149. 

 

http://www.distans.hkr.se/ita101/Texter/nationella%20utvarderingen_2003_sammanfattning.pdf
http://www.distans.hkr.se/ita101/Texter/nationella%20utvarderingen_2003_sammanfattning.pdf
https://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881
https://www.skolverket.se/om-skolverket/press/pressmeddelanden/2016/svenska-elever-battre-i-pisa-1.255881
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat/comment.pdf?subjectCode=MAT&commentCode=ABOUT_THE_SUBJECT&lang=sv
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat/comment.pdf?subjectCode=MAT&commentCode=ABOUT_THE_SUBJECT&lang=sv
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/mat/comment.pdf?subjectCode=MAT&commentCode=ABOUT_THE_SUBJECT&lang=sv
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fskolvarlden.se%2Fartiklar%2Fatta-av-tio-larare-hinner-inte-granska-laromedel&h=ATOM-JaE0m7Tk9bKu9yda1HKSwiZQyDuhrt3vG1vLw0Q92piGt7wU2Q1RP-JSbGDdWGcqwWmYKdmMdW9dBkSCB_6xxwyWD83EhUgMARN2yI9U9ER-oIr83e87TYan3N3FqACome1lVA
https://www.studentlitteratur.se/#favoritmatematik_1-3


 

 

 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: the development of higher psychological 

processes. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 

 

Widén, P. (2015). Kvalitativ textanalys. I Fejes, A. & Thornberg, R. (red.) Handbok i 

kvalitativ analys. 2., [utök.] uppl., Stockholm: Liber, ss. 176–193.  



 

 

 

BILAGOR 

 

Bilaga 1 

Ett analysschema med begrepp som eftersöks i läroböcker i matematik gällande 

resonemangsförmågan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

Kategori Lärobokens titel 

 

Lärobokens titel 

 

Resonera 

 

  

Testa 

Exempel på uppgifter: 

pröva/prova 

  

Föreslå 

Exempel på uppgifter: hur 

kan du göra? Hur tror du? 

  

Förutsäga 

 

  

Gissa 

 

  

Ifrågasätta 

 

  

Förklara 

Exempel på uppgifter: hur 

tänker du? Visa din lösning. 

Motivera. Hur vet du? 

  

Finna mönster  

Exempel på uppgifter: se 

samband. Talmönster. Hitta 

mönster. 

  

Argumentera 

Exempel på uppgifter: hur 

vet du? Motivera. 

  

Generalisera  

Exempel på uppgifter: 

talmönster. 
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