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Sammanfattning  
Bakgrund 
En framgångsfaktor för engagerade elever och goda resultat i matematiken i svensk 
grundskola är varierad undervisning, där eleverna får möjlighet att praktisera och 
samtala kring matematik. Dock visar undersökningar att den främsta arbetsmetoden 
under matematiklektionerna är arbete i läroboken, och att dessa böcker dessutom 
fungerar som en grundsten i matematiklärares lektionsplanering. Läroböckerna har 
ansetts innehålla en allt för stor del rutinuppgifter, vilka kan leda till inlärning av 
felaktiga metoder, bristande engagemang och ångest hos eleverna.  
 
Syfte  
Studien syftar till att undersöka läroböcker som används för undervisning i matematik 
i årskurs tre. Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning uppgifter som 
uppmanar eleverna till praktiskt arbete eller arbete med andra förekommer, samt hur 
dessa uppgifter är utformade. 
 
Metod  
En innehållsanalys av läromedlens innehåll utfördes. Såväl en kvantitativ som en 
kvalitativ analys utfördes för att se till uppgiftstypernas frekvens som faktiska 
innehåll. Fem arbetsböcker för undervisning i matematik i årskurs tre analyserades. 
 
Resultat  
Genom studien framkommer det att andelen uppgifter som främjar praktiskt arbete 
eller samarbete är relativt låg. Läromedlen innehåller 91,6-98,1 procent formella 
uppgifter, alltså rutinuppgifter. Samarbetsuppgifterna utgjorde 3,2 procent av 
uppgifterna som omfattades av studien, de praktiska uppgifterna utgjorde 0,5 procent 
av uppgifterna i de fem böckerna. Endast ett av läromedlen kombinerar dessa, då i tre 
av bokens 310 uppgifter, motsvarande 0,2 procent av samtliga undersökta 
läroböckernas uppgifter.  
 
Av den kvalitativa analysen framgår att flera av uppgifter som sker i en social kontext 
inte nödvändigtvis är främjar ett direkt samarbete, exempelvis uppgifter där eleverna 
förhör varandra. De praktiska och kombinerade uppgifterna uppmuntrare eleverna till 
att testa sina kunskaper eller använda dem i praktiken vid exempelvis tesselering.  
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Inledning  
Matematiken är en självklar del av grundskolan, så självklar att det tog fram tills 1980 
innan det i läroplanen förekom en motivering för matematikundervisning 
(Skolöverstyrelsen 1980). Tillsammans med svenskämnet är matematiken det ämne 
som är störst i grundskolan, beräknat på antalet undervisningstimmar (Mouwitz, 
Emanuelsson & Johansson, 2003). Dessa undervisningstimmar har tidigare intresserat 
mig i mitt skolarbete och genomsyrande mitt examensarbete på grundnivå. I detta 
tidigare arbete valde jag att undersöka hur en matematiklektion i grundskolan kunde 
vara uppbyggd. Genom arbetet uppmärksammade jag att mycket tid lades på arbete i 
lärobok, och mängden arbete i läroboken ökade allteftersom eleverna blev äldre. Detta 
resultat inspirerade syftet till denna studie. 
 
De svenska elevernas resultat i matematik i den internationella undersökningen PISA 
har visat på en nedåtgående trend sedan år 2000. De svenska resultaten visar också på 
den sämsta resultatutvecklingen inom testets ramar (Skolverket 2015). Dessa 
nedåtgående trender styrks av nationella undersökningar av bland annat Bagger 
(2015) som menar att andelen elever som går ur grundskolan utan betyg i matematik 
har ökat (s. 11). Samtidigt menar Kjellström (2005, ss 66-69) i sin rapport Nationella 
utvärderingen av grundskolan att mängden interaktioner under matematiklektionerna 
har minskat till fördel för arbete i läromedlen. 
 
Skolverkets (2003) undersökningar visar på att läromedlen utgör en grund för 
lektionerna i såväl grundläggande planering som utförande av lektionerna samt att en 
dominerande del av lektionstiden läggs på just arbete i läroboken. Detta framgick 
även i en rapport från Skolinspektionen (2009) där man argumenterade för att 
läromedlens innehåll behövde utvecklas, detta eftersom användningen av läromedel 
ansågs vara allt för omfattande och styrande under lektionerna. Läromedlen 
kritiserades även för att innehålla en allt för stor andel rutinuppgifter, där 90 procent 
av de observerade uppgifterna var av typen Skolinspektionen kallar ”räkna i boken 
enligt givna regler”.  
 
Det tycks finnas en bild av läroböckerna i matematik som läromedel där eleverna sida 
efter sida arbetar efter den formella matematiken, där ett svar antingen är rätt eller fel 
och möjligheter ger till samarbete eller praktisk användning av sina kunskaper är 
obefintliga, något som inte anses gynna elevernas lärande. Utan en viss genomgång 
av läroböcker och dess innehåll kan detta dock vara en felaktig slutsats att dra. Därför 
ska denna studie arbeta för att undersöka läromedlens utformning och huruvida de 
innehåller den typen av uppgifter som forskning visar på ger bäst resultat, det vill säga 
samarbetsövningar och praktiskt arbete.  
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Syfte 
Studiens syfte är att undersöka i vilken omfattning uppgifter som uppmanar eleverna 
till praktiskt arbete eller arbete med andra förekommer, samt hur dessa uppgifter är 
utformade. 

Frågeställningar 
1. Uppmuntrar denna uppgift eleven till praktiska övningar? 
2. Uppmuntrar denna uppgift eleven till samarbete med en annan elev? 
3. Uppmuntrar denna uppgift eleven till diskussion med andra? 
4. Om ja, hur är uppgiften utformad? 

Begreppsordlista 
Praktiskt arbete: Laborativ matematik där elev tillåts experimentera eller använda 
konkret material (Rystedt & Trygg (2010)   
 
Samarbetsuppgifter: Svenska Akademiens ordbok (2015) definierar samarbete som att 
arbeta eller anstränga sig gemensamt. Samarbetsuppgifter blir således uppgifter som 
eleverna löser genom att arbeta tillsammans.  
 
Praktiska samarbetsuppgifter: I denna studie kommer detta innebära uppgifter som 
kombinerar samarbete med praktiskt arbete. Alltså laborativa övningar eller övningar 
med konkret material där eleverna uppmuntras till att arbeta tillsammans. 
 
Formella uppgifter: Mängdträning och rutinuppgifter (Liljekvist 2014) där 
uppgifterna har tydliga rätt och fel (Ahlberg 2001). Något som Skolinspektionen 
refererade till som uppgifter där eleven ska ”räkna i boken enligt givna regler”. 
 
Procedurellt lärande: Lärande med fokus på processen bakom exempelvis 
uträkningar, såsom hur addition fungerar (Skolverket 2010).  
  
Konceptuellt lärande: Lärande med fokus på begrepp och begreppsförståelse 
(Skolverket 2010). 
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Bakgrund 
Detta kapitel presenterar bland annat tidigare forskning kring läromedel, syftet med 
matematikundervisning samt lärobokens användning och betydelse i svenska skolor.  

Målet med matematikundervisning 
Det finns flertalet anledningar till matematikundervisning i skolan. Läroplanen för 
grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Skolverket, 2011, s 47) tydliggör att 
matematikundervisningens syfte är mer än att endast skapa grundläggande 
matematiska kunskaper, såsom förståelse för de fyra räknesätten. Dessa är visserligen 
en av alla viktiga kunskaper som utvecklas genom matematikundervisning, men 
genom undervisning i matematik ska eleven också utveckla en förmåga att lösa 
problem, presentera och tolka data, föra logiska resonemang och utföra analyser. 
Enligt Myndigheten för skolutveckling (2003, ss 8-10) kan dessa förmågor hjälpa 
eleven i sitt framtida liv, så väl privat som professionellt. Den analys- och 
granskningsförmåga som utvecklas genom matematikundervisningen kan senare 
användas för att sålla i vårt oändliga informationsflöde, för att analysera nyheter och 
granska politikers uttalanden. Förmågan att tolka och förstå data hjälper eleven att 
följa beslutsprocesser privat eller i samhället, genom dessa kan eleven senare i livet 
också följa sin egen beslutsprocess och genom en analys av tillgänglig data ta mer 
välgrundade beslut. Vidare förklarar Myndigheten för skolutveckling (2003) att detta 
innebär att matematikundervisningen är en stor del i skapandet av kritiskt tänkande 
individer i samhället, med nog med tilltro på sig själva att ifrågasätta politiska beslut, 
reflektera kring beslut och argumentera för och emot lösningsalternativ, vilket på sikt 
gynnar demokratin och stärker samhället.  
 
Staffan Stenhag (2011) menar att det finns fyra argument till varför elever har 
matematik på sitt schema. Dessa är direkta nyttoargument, det vill säga 
matematikkunskapernas nytta i elevens vardag. Kulturargumentet, som syftar på 
matematikens gamla tradition och betydelse i vårt kulturarv. Selektionsargumentet, 
som syftar till matematikbetygens relevans för exempelvis urval till utbildningar eller 
andra urvalsprocesser. Slutligen tas formalbildningsargumentet upp, detta innebär 
matematikundervisning som ett sätt att träna upp förmågor inom andra ämnen. 
Stenhags forskning har visat på att elever med högre betyg i matematik har generellt 
även har höga betyg i andra ämnen.  
 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och (Skolverket, 2011, s 47) beskriver i 
sitt första stycke kring matematikundervisningens syfte att eleverna genom 
undervisningen ska utveckla sin tilltro till sig själva i tillämpningen av matematik i 
och utanför skolan. Ahlberg (2001), professor i specialpedagogik, beskriver att 
matematikundervisningen som sker genom läroböcker, också kallad formell 
matematik, där allt är svart och vitt med tydliga rätt och fel, kan vara direkt 
kontraproduktiv och istället avveckla elevers tilltro på sig själva. Elever som inte får 
träffa på andra elevers lösningsalternativ genom diskussion och samspel får bilden av 
att det endast finns ett rätt svar och ett rätt sätt att lösa en uppgift på, när de sedan inte 
lyckas med detta utvecklas ångestkänslor.  

Forskning visar på att goda kunskaper och höga betyg i matematik är starkt associerat 
med intelligens bland eleverna (Gates & Vistro-Yu, 2003 se Bagger 2015 s. 25). De 
elever som upplever svårigheter i matematiken kan därför utveckla en negativ 
självbild vilket resulterar i ångest kring prov, ett hindrat lärande och en negativ bild 
av matematiken som ämne (Ahmed, Minnaert, Kuyper & van der Werf, 2012 se 
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Bagger 2015 s. 25). Det är inte ovanligt att eleverna har en bild av matematiken som 
svår och tidigt i skolåren förlorar den egna tilltron på sin förmåga att lösa de 
matematiska problemen i läroböckerna och därmed även sitt intresse för ämnet. Att 
elever känner ångest kring ämnet är inte heller helt ovanligt. Elever kan vägra utföra 
uppgifter, gråta eller bli aggressiva i samband med matematik just på grund av denna 
ångest som ofta grundar sig i en rädsla för misslyckande eller att bli sedda som 
inkompetenta av sina klasskamrater (Bagger 2015). 

Läroboksanvändning i svenska skolor 
Läroböcker tycka användas flitigt i de svenska skolorna. Jablonka (2011) upptäckte i 
sin studie av klassrumspraktik att undervisningstiden för matematik under första året i 
svenska gymnasieskolor domineras av arbete på egen hand i läroboken, något som 
hon menar är ett tydligt mönster som framgått genom tidigare forskning. Detta 
resultat visar även Skolverkets rapport Utökad undervisningstid i matematik (2012) 
där en analys av lektionsuppläggen för matematikundervisning i svenska skolor 
gjordes. I rapporten framkommer att det enskilda arbetet i läroboken är det i särklass 
vanligaste arbetssättet. Det påpekas även att den svenska undervisningen ofta har 
procedurell inriktning snarare än en konceptuell. Skolverket menar att detta leder till 
att eleven lär sig korrekta metoder och kan använda dem, men inte förstår dem nog 
för att sedan nyttja dem i för eleven nya situationer.  
 
Kjellström (2005, ss 66-69) beskriver att mängden interaktioner under 
matematiklektionerna har minskat medan arbete i läromedlen har ökat, vilket innebär 
att elevernas möjligheter att diskutera och lösa problem med varandra eller föra 
matematiska samtal tillsammans med en lärare har begränsats. Snarare än att hålla 
gemensamma genomgångar går läraren runt från elev till elev och hjälper eleverna var 
för sig. Genom läromedlen kan eleverna arbeta på olika nivåer samtidigt och läraren 
kan hjälpa dem med de specifika problem de stöter på.     
 
Läromedlets påverkan på matematikundervisningen 
Enligt Skolverkets (2012) används läroboken som en grundsten i lärares planering av 
sitt och elevernas arbete, 95% av lärare i den efterföljande undersökningen till den 
internationella utvärderingen TIMSS, Trends in International Mathematics and 
Science Study, 2007 menade att de följer läroboken genom läsåret som en typ av 
lektionsplanering. Bentley (2011, ss 22-23) menar att eleverna som arbetar mycket i 
läromedel ofta missförstår vad de arbetar med. Ahlström (1996, ss. 51-64) menar att 
detta mekaniska räknande, särskilt under lågstadiet, kan minska eleverna framtida 
kreativitet och deras vilja att utforska matematiska samband.  
 
Genom sina undersökningar av matematikböckers användning i och påverkan på 
matematikundervisningen visar Johansson (2006) på att läroböckerna inte endast 
påverkar typen av uppgifter som eleverna får handskas med, utan även vilka 
matematiska koncept som diskuteras samt hur läraren lägger fram matematiken i sin 
undervisning genom exempel och genomgångar. De exempel som finns i läromedlen 
tas ofta upp i lärarens egna genomgångar. Skolverket (2012) menar att den kunskap 
som eleverna tillskansar sig genom matematikundervisningen styrs snarare av 
läromedlet och dess innehåll än läraren själv. Att lärarna, trots goda matematiska och 
didaktiska kunskaper, ändå väljer att utgå från läromedlen tros bero på osäkerhet, och 
då inte endast bland nyblivna lärare.  
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Ferlin (2014) förklarar anledningar till läroböckernas omfattande användning i 
klassrummen genom ett antal punkter. Bland dessa nämner hon läroböckernas 
auktoritära roll. Böckerna ifrågasätts sällan, varken av lärare, föräldrar eller elever 
eftersom de tros utgå från läroplanen. Samtidigt skapar läroboken en gemenskap i 
klassrummet och anses skapa en trygghet i undervisningen. Slutligen anses 
läroböckerna vara underlättande och disciplinerande då de minskar lärarens 
arbetsbörda genom att skapa struktur som underlättar elevernas möjlighet att arbeta 
ikapp förlorad tid, fungera som planering för läraren samt underlätta vid bedömning. 
Elevernas möjlighet att arbeta självständigt med läroboken vilket medför lugn och 
ordning i klassrummet. Johansson (2006) menar att läraren inte endast använder 
läroboken av praktiska skäl, utan även av kulturella och utomstående påtryckningar. 
Läroboken har länge varit en grundsten i den svenska matematikundervisningen vilket 
innebär att såväl elever som föräldrar och andra lärare ser läroboken som en garanti 
för god undervisning. Detta innebär att en osäker lärare kan komma att använda 
läroboken som en trygghet för sig själv såväl praktiskt som för utomstående 
påtryckningar. Vidare förklarar Johansson att på grund av lärarens val att lita på 
läroböckerna skapar problem för sig själv då de inte tar upp de aspekter läraren anser 
viktiga, eller helt missar vissa delar av läroplanen. Dock finns det ofta tid och 
möjlighet att arbeta utanför boken i dessa fall. Matematik i svenska klassrum är 
påverkat av innehållet i läromedlen till den grad att detta till slut definierar ämnet som 
helhet. 
 
Läromedlen och dess användning i matematikundervisningen har kritiserats av flera 
anledningar. Enligt Skolverkets rapport Utökad undervisningstid i matematik (2012) 
kan lektioner som är allt för styrda av läroboken leda till en undervisning som inte är 
varierad nog åt eleverna. Genom rapporten framkommer att eleverna som kräver 
större utmaningar i sitt arbete missgynnas av arbetet i läroboken eftersom de anser att 
dessa medför allt för stora upprepningar av material de redan bemästrat samtidigt som 
de medför allt för få utmaningar i elevernas arbete och de blir understimulerade. Även 
att de elever som inte fullt har förstått metoden som tränas genom läromedel är mer 
benägen att befästa felaktiga kunskaper på grund av det repetitiva arbetet, snarare än 
att lära sig ett korrekt sätt att lösa uppgiften på.  
 
Det förekommer även brister i läromedlens utformning gällande huruvida de uppfyller 
målen för undervisningen (Skolverket 2012). Under 1938-1991 utfördes 
förhandsgranskningar av läroböcker av staten. Ett antal kriterier togs fram som 
böckerna behövde uppfylla för att få användas. Granskningens format ändrades under 
tiden den var aktiv, idag är innehållet dock upp till författare och förlag (Johnsson 
Harrie, 2009). Johannsson (2006) ifrågasätter avsaknaden av statliga granskningar av 
läroböcker, hon fortsätter dock med att förklara att eftersom lärare, välutbildade inom 
sitt ämne, bör vara kvalificerade nog att själva välja sitt läromedel och dess 
användning, varför det vore olämpligt om staten påverkade utbudet av läroböcker. 
Författare och förlag kan också ses som ansvariga för läromedlens innehåll. Dock 
skrivs dessa i vinstintresse som vilken kommersiell produkt som helst, de har inte 
heller någon skyldighet att anpassa sig efter rådande läroplan vilket leder till att de 
skapar den produkt de förmodar ger högst vinst. Återigen faller alltså ansvaret på 
läraren. 
 
Undervisning genom läromedel kan också påverka elevers bild och inställning 
gentemot matematikämnet. I McNeals (1995) studie Learning not to think in a 
textbook.based mathematics class fann hon att när läroboken introducerades i 
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undervisningen började eleverna se aktiviteter under matematiklektionerna som en led 
med instruktioner och uppgifter som alla kom från lärare eller lärobok och validerades 
av densamma. Då läraren utgick från läroboken i sin genomgång visade sig eleverna 
ha svårt att binda samman den nya informationen med den de, enligt läraren, borde ha 
fått med sig från bokens tidigare kapitel. Eleverna visade sig ha svårt att ge de svar 
som läraren önskade vilket i sin tur ledde till att diskussioner dog ut eller aldrig 
påbörjades och elevernas vilja och möjlighet till alternativa lösningar eller idéer 
kvävdes. Detta eftersom läroboken hade en specifik lösningsmetod som skulle följas 
och som läraren försökte förmedla. Eleverna visade sig inte förstå lektionens mål eller 
vad läraren ville ha för svar från dem, vilket ledde till många felaktiga svar, vilka inte 
diskuterades. McNeal (1995) menar att eleverna under genomgången snarare gjorde 
sociala gissningar i det att de försökte anpassa sig efter sin lärare, hellre än att hitta 
matematiska löningar och svar på de frågor som ställdes.  
 
När läraren valde att strukturera sin lektion utifrån läroboken fick lektionerna ett 
tydligt mönster. De började med genomgångar, gick över till exempeluppgifter och 
sedan vidare till skriftliga uppgifter. Under tiden eleverna arbetade självständigt gick 
läraren omkring för att se hur eleverna arbetade. I de fall en elev hade svarat fel på en 
fråga skedde ytterligare en genomgång av samma procedur som tidigare. Detta ledde 
till eleverna inte uppmuntrades till att förstå de matematiska procedurerna, utan bara 
att få rätt svar. Elevernas mål visade sig då riktas mer mot ett högt antal rätt svar, 
snarare än en högre förståelse för matematik och matematiska processer. Lektionerna 
som utgick från läroboken visade sig inte ge mycket utrymme för diskussioner, utan 
istället låg fokus på att eleverna skulle ge rätt svar på matematiska frågor. Genom 
denna typ av inlärning kunde eleverna under genomgångar ge läraren rätt svar på en 
fråga genom att läsa av dennes sociala signaler och därmed lösa en uppgift utan att 
egentligen förstå matematiken bakom (McNeal 1995).   

Varianter av matematikundervisning 
Det finns flera sätt att lägga upp matematikundervisningen, nedan följer tre vanligt 
förekommande vis. Dessa är praktiskt arbete, samarbetsuppgifter samt formell 
matematik. 

Praktiskt arbete 
Rystedt & Trygg (2010) förklarar att den praktiska, eller laborativa, matematiken 
förekommer i många former. Eleven tillåts experimentera och sätta sina kunskaper i 
en värdefull, vardagssituation. Detta kan ske genom att undersöka hur många meter 
långt klassrummet är, eller genom att ta fram konkret material som kan hjälpa eleven 
att förstå nya principer, exempelvis växlingar med låtsaspengar. Dessa typer av 
praktiska övningar har visat sig hjälpa elever prestera bättre genom att bidra till en 
annan typ av tänkande hos eleverna Kritik har dock riktats mot det laborativa 
lärandet, där Skolverket (2011b) menar att huruvida eleverna faktiskt lär sig genom 
att arbeta konkret beror på lärarens kunnighet och hur väl övningen reflekterar och 
konkretiserar den kunskap som förmedlas. Att använda sina sinnen är inte 
nödvändigtvis en direkt matematikinlärning eftersom eleven kan riskera att bli för 
insatt i användandet av materialen att de inte ser den matematiska kopplingen. 
 
Konkret material i undervisning har visat sig hjälpa lärare att skapa tydliga mål för 
sina lektioner, såväl kort- som långsiktigt. De lärare som använt sig av konkret 
material under lektioner kan också visa vara mer flexibla i sitt lektionsupplägg och 
därför följa elevernas tankegångar tydligare eller reda ut eventuella missförstånd. Den 



 7 

variation i undervisningen lärare har kunnat skapa genom användning av konkret 
material har använts för att anpassa undervisningen efter elevernas olika nivåer och 
behov (Rystedt & Trygg, 2010). 

Samarbetsuppgifter 
I rapporten Lusten att lära (Skolverket 2003) beskrivs hur de elever som varit mest 
engagerade i sina studier har fått variationsrika undervisningstillfällen. Eleverna har 
fått möjlighet till arbete i grupp och individuellt, haft tid för reflektion och hållit 
diskussioner kring möjliga lösningsstrategier på matematiska problem de sött på 
under lektionen (ss 14-15). Också Björklund (2009) förespråkar den varierade 
undervisningen. Hon menar också att barn har en egen vilja att diskutera matematik 
och att det då är lärarens uppgift att bejaka dessa tillfällen för matematiska samtal och 
därigenom bekräfta elevens tankar kring matematik eller leda dem genom samtalet till 
en ny, korrekt slutsats (ss. 55-57).  Ahltröm (1996) påpekar att de varierade 
lektionerna främjar elevernas kreativitet samt stimulera deras vilja att utforska och 
undersöka (ss. 51-64). 

Formellt lärande och läroboken 
Liljekvist (2014) menar att den typ av mängdträning och repetition som förekommer i 
läroböckerna, även kallat formell matematik, kan vara väl fungerade när eleven lär in 
multiplikationstabellen eller enkla räkneregler. Denna typ av mekaniska arbete ska då 
befästa kunskaperna för att eleven senare ska ha dem nära till hands. Hon påpekar 
dock att dessa inte har något värde om inte eleven också lär sig att använda metoderna 
inom problemlösning och mer avancerade uppgifter. En grundläggande och god 
förståelse för metoden är viktig för att eleven ska förstå vad det är denne lär sig och 
hur det senare kan appliceras på andra typer av uppgifter.  
 
Johansson (2006) valde i sin doktorsavhandling att undersöka svenska läroböcker i 
matematik utifrån hur väl de stämde överens med innehållet i läroplanen. Hon 
beskriver hur läroböckerna kan ses som en artefakt som genom sitt innehåll visar vår 
kultur och våra syner på lärande. Genom de läroböcker med, till exempel, ett tydlig 
fokus på att få rätt svar på enklare och tydliga frågor visas drag av behaviorismen. 
Svedberg (2007) menar att den behavioristiska synen på pedagogik blir tydlig i 
utformningen av läromedel, även om detta inflytande har avtagit under de senaste 
decennierna. Bland annat kan man i läromedel finna läroböcker nedbrutna i kapitel 
och delkapitel, var och ett med tydliga mål och möjlighet för läraren att ge feedback 
eller rätta uppgifterna. Dessa kapitel ger också tydliga, mätbara resultat i och med att 
det snabbt går att se igenom elevens arbetsbok för att se till mängden rätt eller 
felaktigheter. Arbetet sker också individuellt för att korrekt belöning ska kunna ges 
till eleven vid rätt tillfälle.  
 
Industriell träning är en äldre pedagogisk ideologi i vilken kunskap ses i dualistiska 
absoluter, såsom rätt och fel. Det finns korrekta och felaktiga svar, men inga 
mellanting. Ideologin var bland de största under 1800-talets senare halva. Kunskap 
ansågs då vara sann eller falsk, och vad som var sant och inte fastslogs av auktoriteter. 
Elever arbetar i tydliga rutiner och med god disciplin. Lek eller samtal har ingen plats 
under matematiklektionerna då de, enligt ideologin, uppmanar eleverna till fusk eller 
distraherar eleverna. Just samarbeten anses vara onyttigt för eleverna eftersom de 
genom skolan ska utvecklas till starka individer som tar hand om sig själva och inte 
förlitar sig på samhällets, eller andras, hjälp. Eleverna lär sig matematiken lämpligast 
genom arbete i läroböcker där uppgifterna har tydliga rätt och fel. Däremot är 
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tävlingar eleverna emellan lämpliga för att skapa tävlingsanda mellan eleverna om vet 
som kan mest eller har kommit längst, detta är det enda rätta sättet att motivera 
eleverna i sitt arbete. Ideologin har kritiserats eftersom det ansetts vara 
kontraproduktivt då matematiken inte längre anses ha dessa dualistiska absoluter, 
även tävlingsandan som enda motivation har ifrågasatts kraftigt och anses opassande i 
dagens moderna skola (Ernest 2013).  

Teoretisk utgångspunkt 
Denna studie utgår från Deweys aktivitetspedagogik och Vygotskijs sociokulturella 
teori.  
 
Dewey menade att teori, praktik och reflektioner hör ihop för att bilda lärande. 
Praktiska övningar som skiljer sig från det mekaniska lärandet var det bästa sättet för 
eleverna att ta åt sig kunskap, men för att eleven ska skapa en erfarenhet och befästa 
sina kunskaper krävs också reflektion kring det praktiska lärandet (Hartman et al. 
2005). Genom att testa sig fram genom hypoteser skapas negativa eller positiva 
erfarenheter. Misslyckade hypoteser är lärotillfällen och möjligheter för reflektion, 
vilket resulterar i ett lärande (Dewey 1999). Att lära sig praktiskt innebär att förstå sin 
omgivning genom samspel. Att få prova sig fram och få användning för sina 
kunskaper är av stor vikt för att barnet ska känna att kunskapen de besitter har något 
värde. Kunskapen är i direkt relation till deras nytta. Den undervisning som inte 
knyter an till praktiska, och för eleven värdefulla inslag, kan slutligen ses som 
godtycklig och därmed oviktig för eleven (Dewey 1980).  
 
Det sociokulturella perspektivet bygger på idén om att människor är sociala varelser 
och att vårt lärande därför grundar sig i samspel med andra och lär sig konstant i 
sociala sammanhang. Denna teori utarbetades av Lev Vygotskij som såg lärandet som 
en individuell process utan något som skedde i samspel med andra (Dysthe 2003).  
Enligt Säljö (2000) kan diskussioner och samtal leda till ”högre former av lärande”, 
såsom problemlösning, eftersom dessa metoder medför interaktiva förmågor.  
 
Kombinationen av tänkande och kommunikation med andra och den kringliggande 
miljön är central inom det sociokulturella perspektivet. Att lyssna på andra och deras 
tankar kring omvärlden hjälper barnet att utvecklas, ta åt sig nya kunskaper, få nya 
insikter, lära sig av andras upplevelser samt utveckla sociala färdigheter. Detta kom 
att kallas för ”Den proximala utvecklingszonen”. Genom olikheter i personlighet och 
kunskapsnivå skapas ett samspel där den mest kompetenta i sammanhanget leder de 
andra. Språket anses vara det viktigaste redskapet (Säljö 2000). Genom diskussion 
och praktiskt utförande kan barnet skapa en relation till undervisningsinnehållet samt 
se hur kunskaperna kan användas i vardagen (Bråten 1998). 
 
Vygotskij (1978) beskrev att även om det kan förmodas att det är den mindre kunnige 
i sammanhanget som lär sig av den eller de som kan mest om det aktuella området, 
eftersom det är dessa som förklarar otydligheter och leder den mindre kunnige genom 
arbetsprocessen. Emellertid har det visat sig att samtliga deltagare kan utvecklas 
genom sociala aktiviteter och samtal med varandra, detta är vad den proximala 
utvecklingszonen går ut på (Vygotskij 1978). Johansson (2012) tydliggör detta genom 
att beskriva en situation då en deltagare i en diskussion ställer en fråga som en av de 
mer kunniga ska svara på. Den mer kunniga får då möjlighet att inom området 
tillämpa sin kunskap på ett nytt vis och på så sätt se den ur en ny synvinkel, eller 
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formulera om den på för att säkerställa att samtliga deltagare förstår det som sägs 
(Jakobsson 2012).  

Teoretisk utgångspunkt i förhållande till studien  
Teorierna används som utgångspunkt vid analyserna av de typer av uppgifter som 
förekommer i läroböckerna och för att skapa passande kategorier för uppgiftstyperna. 
Deweys aktivitetspedagogik står i fokus för uppgifter som utförs praktiskt, medan 
Vygotskijs sociokulturella processer skapar en grund för att undersöka 
samarbetsuppgifter. 

Metod  
I detta kapitel beskrivs de metoder och redskap som används i undersökningen, hur 
läromedlen har valts, de forskningsetiska principerna, undersökningens reliabilitet och 
validitet samt bearbetning av data. 

Undersökningsmetod 
Vid forskning kring läroböcker förekommer tre huvudsakliga orienteringar. Dessa är 
processorienterad forskning, som riktar in sig på läromedlens utformning och process 
en innan boken publiceras, användarorienterad forskning, vilken riktas mot 
läromedlens användning, samt produktorienterad forskning som ser till läromedlens 
innehåll. Den sistnämnda är också den vanligaste inom läromedelsforskning (Ferlin, 
2014). Denna undersökning sker produktorienterat eftersom det endast är läromedlens 
innehåll som är intressanta för studien. Studien omfattar en kvantitativ del för att mäta 
frekvensen för uppgifter som innehåller praktiska inslag eller samarbete, och en 
kvalitativ del som närmare undersöker dessa uppgifter. 

Kvantitativ innehållsanalys 
En studie vars huvudsakliga syfte är att mäta frekvensen av ett specifikt innehåll kan 
använda en kvantitativ innehållsanalys (Bergström & Boréus 2005). Den kvantitativa 
undersökningen beskrivs som den innehåller ”sifferdata”. Den ska gå att tydligt 
jämföra och beskriva med siffror samt kunna användas för att skapa vissa 
generaliseringar och hitta mönster. Vanligast för detta är intervjuer eller enkäter 
(Bryman 2007), dock är detta en litteraturstudie varför ingendera av dessa kommer 
genomföras.  
 
Inom en kvantitativ innehållsanalys sorteras innehållet, i detta fall de givna 
instruktionerna, in i bestämda kategorier för att kunna analysera frekvenser eller 
omfång. Som i andra kvantitativa analyser är syftet att skapa ett resultat som i viss 
mån kan generaliseras och användas för att diskutera, analysera, dra slutsatser och 
jämföra (Bryman 2007).  

Kvalitativ innehållsanalys 
Den kvalitativa forskningsmetoden syftar till att på ett nära vis förstå det beforskade 
området. Data samlas in och därefter skapas kategorier lämpliga för undersökningen. 
Genom att först förstå och känna till innehållet kan mer lämpliga och bättre 
strukturerade kategorier skapas (Bryman 2007). Hsieh och Shannon (2005) beskriver 
tre huvudsakliga tillvägagångsätt för en kvalitativ innehållsanalys. Den första av dessa 
är summerande ansats där en kartläggning av relevanta ord och fraser görs för att 
skapa helhetssyn över den text eller litteratur som analyseras, samt dess innehåll. Den 
andra är en så kallad styrd deduktiv ansats, ett kodningsschema skapas då innan 
texten analyseras och analysen följer det uppsatta kodningsschemat. Den sista 



 10 

analysmetoden, vilket också är den som kommer användas för denna studie, är den 
konventionella induktiva ansatsen. Inom denna metod tillåts texten att tala för sig 
själv och en form av kodningsschema sätts upp allteftersom texten analyseras.   
 
Den kvalitativa innehållsanalysen ser till textens betydelseinnehåll, det som 
egentligen sägs med texten. För att utföra en analys behöver data samlas in och 
kategoriseras. Datainsamling och analys sker parallellt genom undersökningen. För att 
skapa gynnsamma förutsättningar för arbetet bör ett antal frågor arbetas fram som ser 
till att datainsamlingen och analysen undersöker det material de ska och därmed höjer 
studiens validitet. Eftersom den som i efterhand läser studiens inte nödvändigtvis är 
förtrogen med det undersökta ska de utförda observationerna i analysmaterialet 
redogöras för, exempelvis genom citeringar, bilder eller beskrivningar (Merriam 
1994).  
 
För att utföra en konventionell ansats ska en närläsning av den aktuella texten göras. 
Anteckningar förs under läsningens gång för att samla tankar och första intryck. 
Dessa anteckningar kan sedan utgöra en bas för kategorisering av de delar av texten 
som anses relevanta. Kategorierna delas därefter upp i subkategorier för att slutligen 
kopplas samman med gällande teorier och väsentlig kunskap inom området. 
Subkategorierna ska också förklaras och definieras tydligt (Hsieh & Shannon 2005). 

Forskningsetiska ställningstaganden 
Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer kring vilka den svenska 
forskningen arbetar. Samtliga av dessa är skapade för att skydda de personer som 
ingår i de studier som görs och därmed värna om deras integritet. Dessa fyra krav är 
informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. De 
ska se till att den beforskade är väl medveten om att studien är frivillig att deltaga i, 
att de kan avbryta närhelst de önskar, vad den insamlade data ska användas till och att 
deras personuppgifter inte ges vidare till tredje person (Bryman 2001, ss 440-441). 
Eftersom detta är en innehållsanalys där endast läroböcker undersöks och inga lärare, 
elever eller andra personer kommer deltaga, är det inte nödvändigt att anpassa studien 
efter dessa principer. Inga känsliga uppgifter eller persondata är relevanta för 
undersökningen och ingen behöver därmed delges särskild information kring studien 
eller ge sitt samtycke för denna insamling av data.  
 
Detta innebär dock inte att studien är fri från etiska ställningstaganden. Codex (2017) 
beskriver hur forskaren har yttersta ansvar för att etiska regler och föreskrifter följs 
under studiens gång. Den forskningsetiska reflektionen är av stor vikt för god 
forskning och bör därför vara en naturlig del av forskarens arbete. Ett antal betydelser 
av yrkesetik inom forskning tas upp. Först och främst anses god forskning inte göras i 
egenintresse, forskaren ska vara insatt i sitt respektive område och agera skeptiskt. 
Därefter bör forskaren följa lokala lagar och föreskrifter, såväl som följa yrkesetiska 
normer gällande diskriminering eller mutor och följa aktuell värdegrund.  
 
Dessa etiska ställningstaganden är betydande för arbetet kring denna studie. För att 
uppfylla dessa krav är subjektivitet och en kritisk inställning till såväl egna metoder 
som den kunskap som framkommer genom studien betydelsefull, såväl som ett 
välarbetat bakgrundskapitel samt god kännedom och förståelse kring. Gällande lagar 
och föreskrifter beträffande exempelvis lagen om upphovsrätt kring de studerande 
materialen följs självfallet.  
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Reliabilitet och validitet 
De två viktiga elementen för en tillförlitlig undersökning är reliabilitet och validitet. 
Thurén (1992, s 22) menar att en hög reliabilitet innebär att undersökningarna är 
korrekt genomförda. Validitet är huruvida studien har undersökt vad den är menad att 
undersöka, alltså om studiens syfte speglas i dess resultat. Bryman (2001, s 86-89) 
beskriver validitet på ett liknande vis och påpekar att studiens undersökning och 
resultat ska ha en tydlig koppling till dess syfte. Reliabilitet är huruvida mätningarna 
eller analyserna och deras mått kan anses vara pålitliga. En stabil undersökning menar 
han ska gå att utföra flera gånger över tid med samma slutresultat.  
	
Denna studies reliabilitet bygger på innehållsanalysen utförande. För att säkerställa 
studiens reliabilitet fördes noggranna anteckningar och materialet arbetades igenom 
att flertal gånger vid olika tillfällen för att säkerställa att de beslut kring gjorda 
kategoriseringar inte vad godtyckliga. En genomläsning inför den kvantitativa studien 
gjordes två gånger, vid två separata tillfällen för att se om lika värderingar gjordes vid 
de båda tillfällena. Vid påbörjandet av den kvalitativa analysen utfördes ytterligare en 
genomläsning, också då gjordes samma värderingar som vid tidigare läsningar. 
Studiens validitet säkras genom ett arbete med studiens syfte ständigt i åtanke. 
Samtliga beslut som tas genom studiens gång, vare sig det gäller litteraturgenomgång 
eller val av analysmetod, skedde utefter vad som ansågs bäst lämpa studiens syfte. 
Den litteratur som användes valdes baserat på hur väl den skulle reflektera studiens 
syfte och vara lämplig som bakgrund till den undersökning som skulle utföras. 
Analysmetoden valdes utefter hur väl den skulle kunna användas för att arbeta fram 
den fakta som efterfrågades av syftet. 

Urval 
För att se till att studien har en rimlig omfattning och kan genomföras inom den 
angivna tidsramen är det lämpligt att göra ett urval (Trost, 2012). Denna studie 
undersöker läroböcker inom matematik och dess innehåll. Eftersom det finns ett stort 
antal läroböcker som används för detta görs en begränsning, ett urval.  
 
I första hand begränsas mängden läroböcker då endast de arbetsböcker för elever i 
årskurs tre används. Detta eftersom dessa, enligt egna erfarenheter, används i stor 
omfattning i denna årskurs. Därefter görs ett bekvämlighetsurval. Ett 
bekvämlighetsurval beskrivs av Trost (2012) som ”man tager vad man haver”, man 
använder alltså det material som finns tillgängligt. Inom denna studie innebär detta att 
de läroböcker inom matematik finns på skolor inom Borås stad eller tillgängliga via 
bibliotek i området. Slutligen bör vissa krav ställas på hur aktuella läromedlen där. 
Därför används inga läroböcker som bedöms inaktuella beroende på exempelvis 
utgivningsår. Mängden läroböcker begränsades till fem, eftersom detta ansågs vara ett 
rimligt antal för studien.  
 
I analysen används läroböckerna Mästerkatten 3B, Matte Direkt safari, Lyckotal, 
Pixel och Prima. Anledningen till att just fem läroböcker valdes berodde på att flera 
läromedel behövdes för att skapa en bredare bild av matematiska läroböckers 
innehåll. 

Bakgrundsinformation om läroböckerna 
Mästerkattens (2014) författare har tidigare skapat flertalet läromedel, mer kring 
dennes bakgrund eller utbildning beskrivs dock inte, men det nämns i förordet att 
samtliga författare till läromedel från förlaget Gleerups är erfarna lärare. Lyckotal 
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(2013) är också ett läromedel utgivet av Gleerups, vilket innebär att författarna är 
erfarna lärare. Denna utgåva kommer med korta författarporträtt vilka förklarar att 
bokens ena författare är pedagogie doktor medan den andre är lektor. Båda har 
tidigare erfarenhet av läroboksförfattande. Gleerups sista läromedel i denna 
undersökning, Prima (2010), är skriven av en tidigare lärare som vid tiden för bokens 
tryckning arbetade som matematikutvecklare. Varken Pixel (2008) eller Matte Direkt 
(2011) har beskrivningar av sina författare eller annan hithörande information kring 
läromedlen.  
 
Tabell 1. Undersökta läroböcker  
 Antal 

författare 
Antal sidor Antal 

uppgifter 
Utgivningsår Förlag 

Mästerkatten 1 152 310 2014 Gleerups 
Matte direkt 3 143 318 2011 Bonnier 
Lyckotal 2 140 384 2013 Gleerups 
Pixel 4 128 239 2008 Gyldendal Norsk 

Forlag AS 
Prima 1 143 282 2010 Gleerups 

Genomförande  
För att skapa en bild av läroböckernas innehåll är det en god idé att läsa igenom dem 
innan ett analysschema skapas (Hsieh & Shannon 2005). Utan en grundläggande 
förståelse för böckernas struktur och innehåll kan analysschemat bli dåligt anpassat 
för syftet. Innan detta bör också en definition för vad som definieras som en uppgift 
upprättas. Därefter läses läroböckerna igenom varpå anteckningar kring dessa kan 
läsas och användas för att skapa kategorier som kan användas för frekvensmätning 
och kategorisering.  

Definition av uppgiftstyper 
För att kunna utföra en analys behöver de olika typerna av uppgifter som förekommer 
i läroböckerna definieras, varpå de kan sorteras in i kategorier. För att kunna mäta 
frekvensen i förekomna kategorier behöver i första hand begreppet ”uppgift” 
definieras. Studien riktas mot de instruktioner som ges för att på ett smidigt vis 
beräkna hur många av de givna instruktionerna i läroboken som uppmuntrar eleven 
till samarbete eller praktiskt arbete.  
 
Samarbetsuppgifter definieras som de uppgifter där eleven får instruktioner som 
inkluderar en annan elev. Eftersom eleven lär sig i sociala kontexter kommer 
uppgifter som uppmuntrar till arbete, diskussioner och samtal med andra, såväl elever 
som lärare, att räknas in i denna kategori. 
 
Praktiska uppgifter involverar de uppgifter när eleven uppmuntras till arbete utanför 
bokens sidor. Gärna genom att utforska sin omgivning eller använda konkreta 
material. 
 
Praktiska samarbetsuppgifter är de uppgifter som kombinerar samarbetsuppgifter 
med praktiska uppgifter. Detta innebär att eleven uppmuntras till arbete utanför 
läroboken tillsammans med en eller flera andra elever. 
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Formella uppgifter är det mekaniska räknande som sker rutinartat, den så kallade 
formella matematiken där eleven varken uppmuntras till praktiska övningar eller 
samarbete. 

Bearbetning och analys 
Bearbetning och analys av inkommen data utfördes på två vis, metoden berodde på 
huruvida informationen skulle användas för den kvalitativa eller kvantitativa 
analysen.  

Utförande av den kvantitativa innehållsanalysen  
Som tidigare har beskrivits förklarar Bryman (2007) att en kvantitativ innehållsanalys 
undersöker frekvensen i vilka det bestämda innehållet passar in i särskilda kategorier. 
Innehållet i detta fall blir instruktionerna som ges i läroböckerna och kategorierna är 
de ovan nämnda uppgiftstyper, exempelvis praktiska eller formella uppgifter. Data 
som samlas in här kan, precis som Bryman beskriver, användas för att göra 
jämförelser, analyser och skapa diskussion, vilket tas upp i studiens senare kapitel.  
 
Undersökningen påbörjades med en genomläsning av valda läromedel för att skapa en 
god överblick av materialet. Vid den andra genomgången gjordes färgkodade 
markeringar i litteraturen för att snabbt skapa en översikt över uppgiftstyperna som 
fanns i dem. Formella uppgifter markerades inte ut, endast övningar som 
uppmuntrade till samarbete eller praktisk tillämpning av matematik markerades. 
Dessa markeringar användes först för den kvantitativa analysen, men var sedan ett 
gott verktyg för att på ett enkelt vis finna de uppgifter som var relevanta för den 
kvalitativa analysen. Genomläsningen gjordes vid två tillfällen separata för att 
säkerställa undersöknings reliabilitet. Under de båda läsningarna var resultaten 
desamma, vilket innebär att inga korrigeringar behövde utföras.  
 
Vid genomläsningen av läroböckerna ställdes följande frågor:  

1. Uppmuntrar denna uppgift eleven till praktiska övningar? 
2. Uppmuntrar denna uppgift eleven till samarbete med en annan elev? 
3. Uppmuntrar denna uppgift eleven till diskussion med andra? 

 
Instruktioner som stämde överens med den första frågan placeras bland de praktiska 
uppgifterna, de som stämde överens med någon av de andra frågorna placerades bland 
samarbetsuppgifter. En fråga som stämde in på såväl den översta som någon av de 
nedre frågorna placeras i gruppen för praktiska samarbetsövningar. Slutligen räknades 
de uppgifter som inte stämde in på någon av frågorna in som en formell uppgift.  
 
De uppgifter som inte var av den formella typen skrevs av ordagrant i ett dokument 
för att göra det enkelt att räkna antalet uppgifter av respektive typ, samt för att få en 
god överblick under den kvalitativa analysen. Uppgifterna som skrevs ned sorterades 
upp efter karaktär och lärobok. Antalet uppgifter summerades i en separat fil och 
kompletterades med lämpliga tabeller. Tabellen med uppgifternas fördelningar över 
givna kategorier användes sedan för att se över uppgifterna fördelningar, jämföra data 
beroende på lärobok samt analysera i relation till bakgrundskapitlet.  

Utförande av den kvalitativa innehållsanalysen 
En konventionell induktiv ansats innebär att texten tillåts tala för sig själv, varefter 
kategoriseringar skapas (Hsiesh och Shannon 2005). I detta skede i undersökningen 
fanns uppgifterna samlade i ett eget dokument för att ge en god överblick och 
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möjlighet att utföra sökningar bland insamlad data. Efter det att en kategorisering 
efter ovan nämnda kriterier gjorts kunde dessa analyseras närmare för att tydliggöra 
mer exakt vad de enskilda uppgifterna efterfrågar. En ny genomläsning av materialet 
gjordes till vilken det fördes anteckningar för att notera de observationer och 
tankegångar som framkom under tiden. Dessa noteringar användes sedan för att skapa 
en lista med subkategorier.  
 
Hsiesh och Shannon (2005) beskriver att till skillnad från den kvantitativa 
innehållsanalysen är det i den kvalitativa analysen textens betydelseinnehåll som är 
intressant. Data samlas in, kategorier och deras subkategorier skapas baserat på de 
intryck som ges efter första genomläsningen, därefter analyseras data och kopplas 
samman med relevant teori genom dessa kategorier och subkategorier, tillsammans 
med deras innehåll. I denna studie skapades de övergripande kategorierna innan första 
genomläsningen för att stärka studiens reliabilitet, och arbetades fram utifrån gällande 
teorier samt tidigare forskning. Subkategorierna har däremot skapats vid läsningen av 
materialet som skedde inför den kvalitativa analysen.  

Resultat  
Resultaten presenteras i två delkapitel. Först presenteras den kvantitativa 
innehållsanalysen under kategorin Uppgiftstypernas förekomst i läroböckerna och 
därefter den kvalitativa analysen i kategorin Samarbetsuppgifters och praktiska 
uppgifters utformning. 

Uppgiftstypernas förekomst i läroböckerna 
Resultaten från den kvantitativa analysen visar på en ojämn fördelning bland de olika 
typerna av uppgifter. Böckerna innehöll mellan 239-381 uppgifter vardera där de 
flesta uppgifter visade sig tillhöra den formella kategorin. Samtliga läromedel hade 
över 90 procent formella uppgifter, i genomsnitt 96,1 procent. Av undersökta 
läromedel var Matte Direkt det läromedel med högst andel formella uppgifter medan 
mästerkatten var den med lägst andel formella uppgifter. Utöver formella uppgifter 
var samarbetsuppgifter vanligast, dessa fanns i varierande mängd i samtliga 
läroböcker som studerades. De praktiska uppgifterna fanns i två av de fem studerade 
läroböckerna, Lyckotal och Prima. Endast Mästerkatten hade uppgifter som 
kombinerade praktiska uppgifter med samarbetsuppgifter.  
 
Tabell 2: Fördelning av uppgiftstyper i de olika läroböckerna och sammanlagt. 

	 Pixel	
(2008)	

Prima	
(2010)		

Matte	direkt	
(2011)	

Lyckotal	
(2013)	

Mästerkatten	
(2014)	

Totalt	

Samarbete	 6	 4	 6	 11	 22	 49	
Praktiska	 0	 7	 0	 1	 0	 8	
Praktiskt	samarbete	 0	 0	 0	 0	 3	 3	
Formell	 233	 271	 312	 369	 285	 1470	
Summa	 239	 282	 318	 381	 310	 1530	

 
Sammanlagt hade de undersökta läromedlen 1530 uppgifter, av dessa var 49 
samarbetsuppgifter, åtta var praktiska och tre var praktiska samarbetsövningar. 
Översatt till procentsatser innebär detta att 3,2 procent av uppgifterna var 
samarbetsuppgifter, 0,5 procent var praktiska, 0,2 procent var praktiska 
samarbetsuppgifter och 96,1 procent var formella uppgifter. För att förtydliga visas 
fördelningen i ett diagram nedan.  
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Ser man till läroböckernas utgivningsår och antalet samarbetsuppgifter kan en viss 
ökning, desto nyare lärobok desto fler samarbetsuppgifter finns i dem, med undantag 
för Prima, som har två samarbetsuppgifter mindre än sin föregångare, Pixel. Detta 
gäller till viss del även procentuellt. Från Prima (2010) till Mästerkatten (2014) ökar 
andelen samarbetsuppgifter från 1,4 procent till 7,1 procent. Undantaget från denna 
ökning är då Pixel, den tidigast utgivna av läroböckerna, som innehåller 2,5 procent 
samarbetsuppgifter. Oavsett om man ser till antal eller andel uppgifter visar fyra av 
fem av dessa läroböcker på en ökning i mängden samarbetsuppgifter. 
 
Tabell 3: Procentuell fördelning av uppgifter i läromedlen och sammanlagt 

		 Pixel	 Prima		 Matte	
direkt	 Lyckotal	 Lyckotal	 Mästerkatten	 Totalt	

Samarbete	 2,5%	 1,4%	 1,9%	 2,9%	 2,9%	 7,1%	 3,2%	
Praktiskt	 0%	 2,5%	 0%	 0,3%	 0,3%	 0%	 0,5%	

Praktiskt	samarbete	 0%	 0%	 0%	 0%	 0%	 1%	
0,2%	

Formell	 97,5%	 96,1%	 98,1%	 96,8%	 96,8%	 91,9%	 96,1%	
 

Samarbetsuppgifters och praktiska uppgifters utformning  
Tidigare nämnda kategorier, Praktiska uppgifter, samarbetsuppgifter och praktiska 
samarbetsuppgifter resulterade genom den kvalitativa analysen subkategorier. Dessa 
används för att skapa överblick och bättre förstå uppgifterna och deras innehåll. Dessa 
subkategorier är som följer: 
 
1) Praktiska uppgifter 

a) Skapande 
b) -Testa, leta och experimentera 

2) Samarbetsuppgifter 
a) -Spel 
b) -Förhör 
c) -Diskutera och dela tankesätt 
d) -Lösa uppgifter 
e) -Visa/titta på kompisen 
f) -Lösa den andres uppgifter 

3) Praktiska samarbetsuppgifter 
a) -Lösa uppgifter 
b) -Testa, leta och experimentera 

4) Formella uppgifter (inga subkategorier) 
 
Eftersom denna studie endast behandlar praktiska uppgifter och samarbetsuppgifter 
har inte subkategorier tagits fram för kategorin Formella uppgifter, vilka görs på egen 
hand och utan praktiska moment.  

Praktiska uppgifter  
Inom kategorin för de praktiska uppgifterna återfanns två typer av uppgifter, dessa var 
Skapande och Testa, leta och experimentera. Kategorin för Praktiska uppgifter 
innehåller endast åtta uppgifter, varför dess subkategorier är få och inte innehåller 
många uppgifter vardera. Dessa praktiska uppgifter utför eleven på egen hand. 
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Skapande 
Subkategorin Skapande innehåller uppgifter som främst är produktorienterande. 
Uppgifterna innehåller beskrivningar genom vilken eleven skapar en färdig produkt 
som i sin tur visar på ett matematiskt samband. Dessa förekommer endast inom 
geometri och eleven instrueras till att skapa mönster inom tesselering samt skapa 
skapa geometriska eller symmetriska figurer. Ett exempel på en skapande uppgift är 
följande uppgift ur Lyckotal. 
 

”Gör ett eget mönster. Ta en bit kartong, rita och klipp ut en fyrhörning eller 
parallellogram. Placera bitarna på två olika färgade papper, rita runt dem och klipp 

ut fler bitar. Placera bitarna på ett annat papper så det blir en tesselering. Limma 
bitarna.” Lyckotal (2013) s. 128 

 
Testa, leta, och experimentera 
Nästa subkategori, Testa, leta och experimentera, låter eleverna använda sina 
kunskaper för att hitta likheter och skillnader, eller på annat sätt upptäcka matematik 
på att friare vis än Skapandekategorin. Detta exempelvis då eleverna uppmanas att 
mäta objekt i klassrummet och testa sig fram för att hitta objekt som är bland annat en 
fot långa. Ett exempel på dessa typer av instruktioner är uppgiften ”Kasta myntet 50 
gånger. Skriv i tabellen efter varje kast”.  

Samarbetsuppgifter 
Inom samarbetsuppgifterna kunde flera subkategorier alstras. Hit hör subkategorierna 
Spel, Förhör, Diskutera och dela tankesätt, Lösa uppgifter, Visa/titta på kompisen, 
samt Lösa den andres uppgifter. 
 
Spel 
I de fall där subkategorin Spel förekommer har läroböckerna tydligt markerat ut detta 
genom text eller symboler. Eleverna får då använda sina matematiska kunskaper i 
spelsammanhang där de tävlar med en annan elev. Dock är dessa inte tävlingar om 
vem som vet mest, utan endast ett vis för eleven att använda sina matematiska 
kunskaper för att genomföra spelet. Den elev som har starkast kunskaper i matematik 
blir inte vinnaren per automatik, de är istället slumpartade. Ett exempel på detta är 
nedanstående spel från Pixel. 
 

”Två spelare använder tre brickor var. Den ene spelaren placerar krokodilen i en blå 
ruta. Den andre spelaren kastar en tärning och hoppar med en bricka så långa hopp 
som tärningen visar. Om brickan träffar krokodilen flyttas brickan tillbaka till start. 
Om brickan hoppar över krokodilen, flyttas brickan vidare mot trädet. Den som först 

får alla sina tre brickor till trädet har vunnit.” Pixel (2008), s. 119. 
  
Spel är den vanligast förekommande subkategorin beräknat i antal uppgifter och 
återfinns i tre av de fem läroböckerna, ibland uppmuntras även eleven till att testa 
spelet med någon hemma. Spelen kan ha långa och mer utförliga beskrivningar såsom 
i exemplet ovan, eller vara enkla, såsom detta exempel ur Lyckotal. 
 

”Spela i par med era lila divisionskort. Båda lyfter samtidigt ett kort ur sin hög och 
läser divisionen. Jämför kvoterna. Den största kvoten ger en poäng.”  Lyckotal (2013) 

s. 85 
 
Återkommande inom spelkategorin är hur eleverna visserligen samspelar genom 
spelet, men inte uppmuntras till att använda sina matematiska kunskaper tillsammans. 
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Istället turas de om med att lösa de uppgifter de själva möter i spelet. Antingen på sin 
egen tur, eller samtidigt som spelkamraten såsom i exemplet från Lyckotal.  
 
Förhör	
Förhör är den subkategori inom samarbetsövningar där eleverna testar varandra 
kunskaper i matematik utan att uppmanas till att diskutera matematiken i sig. Detta 
genom att exempelvis använda multiplikationskort för att förhöra varandra på 
multiplikationstabellen.  
 

”Öva i par så att den ena visar ett grönt kort med multiplikation och den andra säger 
svaret. Vänd på kortet för kontroll. Turas om.” Lyckotal (2013) s. 71 

 
En elev löser uppgiften och den andra kontrollerar att denna fått rätt svar, de 
uppmanas inte till att diskutera inte hur de kom fram till svaret eller möjliga 
lösningsmetoder, endast svaret är relevant i uppgiften. Uppgifterna är 
produktorienterade då processen bakom svaret inte är relevant.  
 
Diskutera och jämföra tankesätt 
Diskutera och dela tankesätt är den subkategori där eleverna uppmanas till att hålla 
samtal om matematik. Detta förekommer frekvent i Mästerkatten, där eleverna vid 
flera tillfällen i boken uppmanas till att i par visa lösningsmodeller för en specifik 
uppgift för en annan grupp. Att berätta för andra hur en uppgift har löst eller tänkt 
kring en uppgift förekommer. Nedan ges två exempel på dessa uppgifter där eleven 
ska fylla i strategi eller namn på de blanka raderna. 
 

”Vi har använt strategin: ________________________ och vi har berättat för en 
annan grupp hur den fungerar.” Mästerkatten (2014) s. 29 

 
”Jag har berättat för: _____________________ hur jag tänker när jag multiplicerar 

med tio.” Mästerkatten (2014) s. 82 
 
Dessa uppgifter ger eleverna möjlighet att se andra elevers tankegångar. Genom dessa 
kan de själva och andra elever ta del av varandras tankesätt och på så vis jämföra och 
hitta nya matematiska metoder.  
 
Lösa uppgifter 
Hit hör uppgifter som eleverna uppmanas till att lösa tillsammans. Eleverna ges då en 
uppgift som de ska lösa i par. Nedan följer ett exempel ur Mästerkatten. 
 

”Arbeta två och två 
När gudarna äter ett av Iduns äpplen blir de 500 år yngre. Hur många år yngre blir 

gudarna när de äter ett halvt äpple? En fjärdedels äpple?” Mästerkatten (2014) s. 29 
 
Uppgifterna är produktorienterande, eleverna uppmuntras inte till att diskutera 
möjliga lösningssätt eller redovisa sina tankegångar, utan endast till att komma fram 
till ett svar.  
	
Visa/titta på kompisen 
Subkategorin Visa/titta på kompisen fungerar på ett sätt som liknar Diskutera och dela 
tankesätt, men här är inte förklaringar av lösningsmodeller i fokus. Istället ska eleven 
endast titta på svaret en kamrat har gett på en uppgift. Ett exempel på detta är 
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uppgiften ”Rita av en kompis diagram” eller ” Skriv på mattespråket hur en kompis 
delat upp sina knappar” som förekommer i Prima. Eleven kan ta del av andra 
lösningar av uppgifterna, men uppmuntras inte till att ta reda på processen bakom 
dessa. 
 
Lösa den andres uppgifter 
Slutligen skapades subkategorin för samarbetsuppgifter där eleverna får lösa andras 
uppgifter. Återigen finns inga instruktioner som uppmanar eleverna till att fokusera på 
samtal eller lösningsmodeller, istället skapar elev A en uppgift för elev B att lösa. När 
elev B löst uppgiften finns inga fler instruktioner mer än att i vissa fall se till så svaret 
stämmer. Ett exempel på detta visas nedan, uppgiften kommer från Matte Direkt 
safari. 
 

”Arbeta tillsammans. Skriv ett tal mellan 0 och 100. Låt en kompis räkna ut hur 
mycket som fattas till 100. Kolla att svaret blir rätt.” Matte direkt (2011) s. 16 

 
Dessa uppgifter är produktorienterade och fokuserar på att eleven ska ge ett korrekt 
svar på en uppgift från en annan elev, eller på egen hand skapa en uppgift åt en 
kamrat som sedan kontrolleras. Det finns heller inga instruktioner som uppmanar 
eleverna till att diskutera och reda ut eventuella felaktigheter. Nedan följer en 
liknande uppgift ur Mästerkatten. 
 

”Använd de fyra runorna och hitta på minst tre egna uppgifter. Skriv dem i ditt 
räknehäfte. Kom ihåg facit. Låt en kompis lösa dem.” Mästerkatten (2014) s. 121 

Praktiska samarbetsuppgifter 
De praktiska samarbetsuppgifterna är den minst förekommande typen av uppgift i de 
läromedel som omfattas av studien, därför finns också ett lågt antal subkategorier. 
Dessa innefattar praktiska moment såsom matematiska experiment eller konkreta 
material. Uppgifterna utförs tillsammans med en eller flera andra elever. 
 
Lösa uppgifter 
Lösa uppgifter är den kategori där eleverna löser uppgifter tillsammans med praktiska 
hjälpmedel, fokus ligger då på att komma fram till ett korrekt svar. Detta till skillnad 
från Testa, leta och experimentera där fokus ligger på processen bakom svaret. Ett 
exempel på en sådan instruktion är nedanstående uppgift ur Mästerkatten.  
 

”Lägg först upp talet med pengar. Subtrahera sedan andra talet, först hundratalen, 
sedan tiotalen och sist entalen.  Arbeta tillsammans.” Mästerkatten (2014) s. 7 

 
Testa, leta, och experimentera 
Inom kategorin Praktiska samarbetsuppgifter är definitionen för Testa, leta och 
experimentera, samma som denna subkategori under Praktiska uppgifter. Skillnaden 
mellan subkategorierna ligger i huruvida eleven utför uppgiften på egen hand eller 
tillsammans med en klasskamrat, de praktiska samarbetsuppgifterna sker i par. Nedan 
följer två exempel Mästerkatten. 
 

”Arbeta två och två . Leta upp och rita av fyra föremål som är symmetriska.” 
Mästerkatten (2014) s.115 

 
”Arbeta två och två. Mät föremål i klassrummet. Ni ska mäta tum, fot och aln. Mät 

med era kroppar.” Mästerkatten (2014) s. 130 
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Eleverna uppmuntras här till att utforska matematik i sin omgivning tillsammans. 
Uppgifterna fokuserar på processen, fokus ligger på att leta, hitta och utforska sin 
omgivning och den matematik som finns där.   

Diskussion  
Detta kapitel tar upp och diskuterar metoddiskussion, resultat i förhållande till 
bakgrundskapitlet och den forskning som tagits upp där, samt möjliga didaktiska 
konsekvenser.  

Metoddiskussion 
Med dessa metod, som med flera andra, finns risker för brister såväl gällande val av 
metod som dess utförande. I denna studie har såväl en kvantitativ som kvalitativ 
innehållsanalys genomförts. Den kvantitativa analysen gjordes manuellt, där jag 
personligen gick igenom läroböckerna och markerade ut uppgifter som ansågs falla 
under kategorierna, såsom Bryman (2007) beskriver utförandet av denna  typ av 
analys. Vid genomläsning och markering av uppgifter skulle tveksamheter kunna 
uppstå. Manuella genomgångar öppnar upp för risker för felberäkningar, särskilt då 
detta endast görs av en person. Felaktiga eller inkonsekventa summeringar eller 
markeringar skulle kunna påverka studien och dess utfall. Därför gjordes dessa 
beräkningar två gånger vid separata tillfällen. I nästan samtliga fall blev slutresultaten 
detsamma, endast då antalet uppgifter räknades i Mästerkatten uppkom varierande 
resultat. Denna lärobok hade vid de olika tillfällena då instruktionerna räknades fått 
olika utfall. Därför gjordes två omräkningar av dessa som sedan gav identiska 
resultat.  
 
Den kvalitativa analysen hade kunnat genomföras på flera olika vis. Dock ansåg jag 
när jag först läste om konventionella induktiva ansatsen som beskrivs av Hsieh och 
Shannon (2005) att denna metod skulle passa denna studie väl. Genom läsning, 
antecknande och ytterligare kategoriskapande tas ett tydligt mönster och en god 
förståelse för resultatet fram, vilket är av stor betydelse för diskussionen. 
Subkategorierna som tas fram ger en tydligare förståelse för materialet och dess 
innehåll, det är dessa som visar de olika variationerna som en samarbetsuppgift kan 
innebära, det är inte bara att lösa uppgifter tillsammans.  
 
Kombinationen av kvalitativ och kvantitativ analys ansåg jag vara viktig för att belysa 
området från två vinklar. Hade endast en kvantitativ analys genomförts hade viktig 
information kring uppgifternas faktiska innehåll inte kunnat belysas, eftersom 
Bryman (2007) beskriver denna metod som den som resulterar i ”sifferdata”. En 
kvalitativ analys görs enligt Bryman (2007) för att förstå området närmare. Denna 
metod enskilt hade förvisso sagt mer om uppgifternas innehåll, men det innebär att 
kunskap kring frekvensen av icke formella uppgifter hade gått förlorad, något som 
kan visa sig ha stor betydelse för de didaktiska konsekvenserna. 

Resultatdiskussion 
Resultatet från denna studie visar på en låg frekvens av uppgifter som inte är av den 
formella kategorin. Som mest har läroböckerna innehavt ungefär 8 procent praktiska 
eller samarbetsuppgifter. De subkategorier som framkommit genom den kvalitativa 
studien har också visat på att även om en uppgift vid första anblick kan kategoriseras 
som en samarbetsuppgift, innebär inte det att eleverna får samarbeta på det vis 
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forskning rekommenderar.  
 
Praktiskt lärande sker enligt Dewey (1980) i samspel med omvärlden, vilket innebär 
att eleven behöver arbeta utanför läroboken för att utföra uppgiften. Eleven ska få 
möjlighet att testa sig fram och se sin kunskap i en vardaglig situation för att förstå 
den och dess nytta. De uppgifter som framkommit i studien är inte många till antalet, 
men låter eleven utforska sin omgivning och testa matematiska principer på ett 
elevnära vis, vilket stämmer överens med den bakomliggande ideologin. Övningar är 
laborativa och innebär användande av konkret material, vilket ger eleverna möjlighet 
att utöva matematik praktiskt utanför läroboken. Det praktiska arbetet i matematik är 
inte bara bra för lärare när det gäller strukturering av lektionen (Skolverket 2011a), 
det hjälper också eleverna att se värdet i sin kunskap. Genom praktiskt arbete får 
eleven experimentera inom matematik och därigenom upptäcka den i sin vardag vilket 
har lett till att elever som möter praktiska uppgifter i matematiken har hjälpt dem 
prestera bättre i ämnet (Rystedt & Trygg, 2010). Trots de praktiska övningarnas 
positiva effekter på barns lärande är endast 0,5 procent av uppgifterna i de studerade 
läromedlen praktiska. De praktiska uppgifter som finns i läroböckerna kan dock anses 
bättre än samarbetsövningarna som kritiserades ovan. De praktiska uppgifterna gör 
vad de ska, de tar ett matematiskt element och för in det i en praktisk, intressant, och 
vardagsnära situation för eleven, exempelvis genom att skapa egna mönster. 
 
Genom studien har det framkommit att de flesta av uppgifterna i läromedlen, formella 
uppgifter borträknat, var enskilda samarbetsuppgifter. Dysthe (2003) beskriver hur de 
sociokulturella processerna bygger på att människor lär sig i samspel med varandra 
och att vi konstant lär oss i sociala sammanhang. Dessa sociala sammanhang beskrevs 
sedan av Säljö (2000) som diskussioner och samtal. Detta innebär att vissa 
subkategorier, om än placerade i kategorin för samarbetsuppgifter, inte nödvändigtvis 
kan ses som lärande i samspel med andra. Genom studien framkom flera 
subkategorier där eleverna tar del av varandras svar eller förhör varandra, men inte för 
samtal eller håller diskussioner. Detta innebär att flera av uppgifter som i den 
kvantitativa analysen markets som samarbetsuppgifter inte nödvändigtvis kan ses som 
samarbetsuppgifter. Uppgifterna stämmer inte heller enligt den definition av 
samarbete som framtagits i Svenska Akademiens ordbok. Detta innebär att eleverna 
inte tar del av varandras perspektiv på matematiken, utan bara den andres svar på 
uppgiften som utförts. Detta gäller dock inte samtliga uppgifter markerade som 
samarbetsövningar, då diskussioner och gemensamt arbete med problemlösning 
fortfarande förekommer. 
 
Genom tidigare forskning har det även framkommit att elevers möjlighet att diskutera 
matematik med andra är av stor vikt för deras lärande. Trots detta är det endast 3,2 
procent av uppgifterna i de studerade läromedlen som uppmuntrar eleverna till någon 
typ av interaktion med andra. Av den kvalitativa analysen att döma är det inte ens 
säkert att dessa interaktioner ger eleverna någon typ av intellektuellt utbyte. Flera av 
dessa uppgifter var förhör eller uppgifter där eleverna endast skriver av varandras svar 
eller gör uppgifter åt varandra. Ingen av dessa kategorier uppmanade eleverna till 
någon faktisk diskussion. Ett förhör fungerar endast som en kontroll av kunskaper, 
där eleverna snabbt får svar på om de har lärt sig vad det ska eller inte. Visserligen 
kan dessa interaktioner, precis som de andra subkategorierna, ses som ett välkommet 
inslag av variation i undervisningen. Dock uppfyller de inte den bild av 
samarbetsövningar som tidigare belysts där samarbetsuppgifter istället bör uppmuntra 
till samtal och diskussion. Att se vad klasskamraten svarat på en annan uppgift kan 
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förvisso ge upphov till en diskussion om hur denne kom fram till sitt svar, förutsatt att 
de båda fått olika svar. Dock är detta inte något som ombeds genom instruktionerna 
där eleverna endast ska skriva av det kamraten har skrivit i en tidigare uppgift. 
 
De flesta uppgifter i läroböckerna, 96,1 procent, är dock formella uppgifter, tydligt 
relaterbara till den konservativa ideologin Industriell träning, där uppgifterna har ofta 
tydliga rätt eller fel. Läroböckerna i sin helhet kan kopplas till ideologin, då de följer 
vissa tydliga rutiner och lämnar relativt lite utrymme för lek och samtal (Ernest 
(2013). I och med att ideologin var som störst under 1800-talets senare halva och den 
kritik som riktats mot den såväl som den formella matematiken är detta ingen 
smickrande liknelse att dra. 
 
Denna kritik riktas mot läroböckernas formella uppgifter, den typ av arbete där eleven 
arbetar enskilt i sin bok och inte uppmanas till arbete med andra elever eller praktisk 
tillämpning av sina kunskaper. Denna bild av läroböckerna testades i och med denna 
studie, där syftet bland annat var att undersöka hur stor del av läroböckerna som 
innehöll formella uppgifter och inte. Resultatet visade på en hög frekvens av formella 
uppgifter, vilket stämmer överens med den bild av läromedel som skapats genom 
bakgrundskapitlet. Däremot ska inte all undervisning med läroböcker ses som 
ogynnsam, Liljekvist (2014) påpekade att mängdträning, i rätt sammanhang, kan 
fungera väl för mängdträning, exempelvis då eleven tränar multiplikationstabellen. 
Dock behöver dessa kunskaper också befästats genom andra typer av arbete. 
 
Det är också viktigt att betänka lärarens roll i läromedlens användning. Även om 
lärare ofta ser läroboken som ett stöd, dels för dess autoritära roll bland såväl elever 
och föräldrar som kollegor (Ferlin, 2014), dels för dess tydliga struktur som många 
lärare anser vara bekväm att använda i lektionsplaneringen (Skolverket 2012), är 
läroboken en kommersiell produkt (Johansson 2006) och bör också behandlas 
därefter. En kommersiell produkt säljs in med vacker grafik och lovord om dess 
innehåll, trots att de kanske inte är det bästa valet för undervisning. Det är lärarna som 
påverkar valet av läromedel, hur de används och i vilken omfattning. De behöver 
komma ihåg att läroböcker främst skapas för att sälja bra, inte nödvändigtvis för att 
vara bäst anpassade efter vad eleverna behöver i sin undervisning. 
 
Enligt Skolverket och Björklund är den främsta förutsättningen för elevers lärande 
och engagemang är variationsrik undervisning (Skolverket 2003, Björlund 2009). 
Elevers vilja att undersöka och samtala kring matematik är viktig att ta vara på för att 
eleverna ska få lära sig av varandra och för att reda ut missförstånd (Björklund 2009). 
Som tidigare påpekats används stor del av matematiklektionen åt arbete i läroboken, 
vilket enligt denna studie inte uppmuntrar eleven till mycket variation i sitt arbete. 
 
Johansson (2006) ifrågasatte i sin avhandling statliga granskningar av läroböcker, 
något som tidigare funnits i Sverige, men menade att i och med att lärarna bör vara 
kvalificerade nog att välja sina läromedel själva är denna granskning istället 
opassande.  
 
Det är möjligt att lärarhandledningarna som finns tillgängliga till läromedlen 
innehåller idéer och förslag till varierad undervisning med arbetsboken som 
komplement, dock sträcker sig inte denna studie till lärarhandledningarna, istället 
utgår diskussionen från den data som finns i valda läromedel, vilken tyder på att 
möjligheten till varierad undervisning är låg. 
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Didaktiska konsekvenser 
Matematiklektionerna i den svenska skolan är av stor vikt för att skapa framtidens 
kritiska och eftertänksamma medborgare. Det är matematikundervisningen som lär 
eleverna följa logiska resonemang, analysera och sålla bland information, samt 
granska fakta. Matematiken lär eleverna att i matematik såväl som i andra ämnen eller 
i framtiden tolka och förstå data för att kunna ta informerade beslut. 
Matematikundervisningen odlar kritisk tänkande. Den skapar förmågan att analysera 
och reflektera kring vår omgivning och vårt samhälle. Den stärker demokratin och 
därmed samhället (Myndigheten för skolutveckling, 2003). Men bara om eleverna får 
till sig korrekta kunskaper som befäst och känns värdefull. Felaktig undervisning kan 
inte bara vara direkt kontraproduktiv, den kan också orsaka ångest och direkt ovilja 
att lära kring matematik, något som kan följa eleverna genom livet och även påverka 
deras barn och dessas bild av matematik (Bagger 2015). Läroplanen beskriver att 
elevernas matematikundervisning ska hjälpa dem att utveckla en tilltro på deras egna 
förmågor, samt en livslång lust att lära (Skolverket 2011). En undermålig 
matematikundervisning riskerar istället att göra det motsatta. 
 
Kombinationen av en hög frekvens av användning av läroböcker i matematiken 
(Jablonka 2011, Skolverket 2012), samt ett högt antal formella uppgifter i dessa 
läroböcker kan medföra flertalet negativa konsekvenser. Även om matematisk 
mängdträning kan ge positiva resultat inom specifika områden bör inte de negativa 
effekterna förbises. När allt för mycket av undervisningstiden läggs på att låta 
eleverna arbeta med formella uppgifter kan de understimuleras, lära in felaktiga 
metoder eller inte befästa sina kunskaper tillräckligt väl. Genom att inte bemöta 
uppgifter som ger eleverna möjlighet att upptäcka nya lösningsalternativ eller 
diskutera och därmed resonera och analysera matematiken, vilket skulle kunna 
medföra svårigheter med exempelvis problemlösning. 
 
Läromedlen kan vara en viktig utgångspunkt för vissa lärare. Den kan ge säkerhet och 
trygghet inåt, men också visa föräldrar och kollegor att matematiklektionerna är 
seriösa. Läroboken har fått en auktoritär roll som utåt sett verkar intyga ett gott 
lärande för eleverna. Dock är detta inte nödvändigtvis fallet. Om läromedlen används 
allt för strikt och eleverna inte får undervisning som hjälper dem att uppnå samtliga 
av läroplanens mål går de genom grundskolan utan grundläggande 
matematikkunskaper, vilket kan medföra svårigheter i såväl andra ämnen som senare 
studier eller yrkesverksamma liv. Att läraren följer läroboken som en planering för 
matematiken under året är också en risk för elevernas inlärning. Ferlin (2014) 
beskriver hur läroboken har en auktoritär roll och Skolverket (2012) menar att många 
lärare utgår från läroboken i sin lektionsplanering. Även om läroböckerna är skapade 
för att användas i undervisning i matematiken är det inte rimligt att utgå ifrån att de 
därmed täcker in samtliga av läroplanens mål. Om en lärare väljer att strikt utgå från 
läromedlens innehåll och form, utan att kontrollera om samtliga mål följs upp riskerar 
eleverna att inte få den undervisning de har rätt till, och missa viktiga mål med 
matematikundervisningen.  
 
Läroböcker i matematik har sagts de hjälpa lärare att strukturera upp sitt arbete, bidrar 
till en lugn klassrumsmiljö och hjälper eleverna att träna in matematiska processer 
genom mängdträning. Läroböckerna har en tydlig plats i klassrummet och kan komma 
till god nytta, dock är det viktigt att pedagoger ser över hur de arbetar med boken och 
varför. Det är viktigt att de inte förlitar sig helt på läroböckerna i sitt arbete, men kan 
se dem som ett visst stöd. Planeringen kan i viss mån utgå från böckerna, men inte 
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utan att läraren också ser över läroplanen och ser till att eleverna får möjlighet att 
utveckla samtliga efterfrågade förmågor. Läroboken kan ses som en del i en varierad 
undervisning, men efter vad som framkommit genom denna studie anser jag att de 
inte bör uppta för mycket tid eller plats, och inte heller riskera att ta över lärarens roll 
som den mest kunnige kring matematikundervisning.  

 
Själv anser jag även att detta kan vara en god idé att återinföra de statliga 
granskningarna av läromedel, eftersom läromedlen har en mycket stor roll i 
matematikundervisningen, så stor roll att lärare som frånsäger sig läromedlen riskerar 
att inte tas på allvar. Läroboken som grundsten i vår undervisning bör arbetas bort 
eller kraftigt minskas i användning, men i och med den arbetsbörda som svenska 
lärare möter idag är det förståeligt att de väljer ett bekvämt alternativ, som också 
känns tryggt. Det är därför viktigt att läroböckerna förbättras och erbjuder möjlighet 
till varierad undervisning för eleverna. 
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