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Bakgrund 
Vi har förstått att elever i dagens skola inte ges möjlighet till att uppnå de mål som 

Skolverket satt upp genom kursplan (2000) och Centralt innehåll (2010) i matematik. 

Tidigare granskning av läromedel visar att det inte skett någon förändring av läroboken på 

20 år och att den  fortfarande har en styrande roll i klassrummet (Brändström, 2002). Detta 

leder till att eleverna får en ytlig kunskap inom matematik (Granberg, 1999). Det är av stort 

intresse att behandla frågor som berör metodiskt upplägg samt arbetssätt av läroböcker, detta 

kan ha betydelse för undervisningen i matematik (Anderberg, 1987).   

 

Syfte 
Vi undersöka hur matematikboken Matte direkt. Borgens (2003-2005) innehåll ger eleverna 

möjlighet att uppnå det centrala innehåll som är uppsatt för grundskolan, årskurs fyra till sex 

(Skolverket, 2010). 

 

Metod 
Vi har använt oss av kvantitativ innehållsanalys. 

 

Resultat 
Vi kom i undersökningen fram till att Matte direkt. Borgen inte ger möjlighet till att uppnå 

alla delar i det centrala innehållet i matematik för årskurs fyra till sex.  
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Inledning 
Med tanke på att lärarna i dagens skola, i ämnet matematik till största del utgår ifrån endast 

ett läromedel och eftersom svenska grundskoleelevers kunskaper inom matematik har 

försämrats sedan mitten av 1990-talet (Skolverket, 2008), är det intressant att undersöka om 

läromedel ger eleverna möjlighet att uppfylla de kunskapskrav som ställs på dem inom 

matematiken i årskurs fyra till sex (Skolverket, 2010). Områden som kommer undersökas är 

taluppfattning och tals användning, algebra, geometri, sannolikhet och statistik, samband 

och förändring samt problemlösning. (Skolverket, 2010). Undersökningen inriktas på 

årskurs fyra till sex och ser till om eleverna enbart genom att arbeta utifrån en lärobok i 

matematik kan uppnå de mål som numera är förändrade, centralt innehåll i matematik, Lgr 

11 (Skolverket, 2010). Matte direkt. Borgen (Andersson, Carlsson, Falck, Liljegren, Picetti 

och Sundin, 2003-2005) kommer att ligga till grund för vår undersökning. Denna 

läromedelsserie är vald eftersom den är den mest frekvent använda läroboken i matematik i 

en mellanstor kommun i västra Sverige. Detta läromedel har snabbt blivit ett av de mest 

populära läromedlen i matematik enligt Bonnier Utbildning
1
. 

 

Idén till undersökningen kom under ett litteraturseminarium i samband med att studenter 

presenterade sin underökning där de undersökt och ifrågasatt två diagnosmaterial i 

matematik från Skolverket (Eriksson och Lindmark, 2009).  

 

Därför ansåg vi det vara intressant att undersöka en mellanstor kommun i västra Sverige 

som använder sig av samma matematikbok, Matte direkt. Borgen (Andersson och Picetti, 

2003-2005) på ett 20-tal skolor. Vi ställde oss frågan om detta läromedel uppfyller det 

centrala innehåll som Skolverket har satt upp för årskurs fyra till sex (Skolverket, 2010). Vi 

har erfarenheten från VFU att det är läromedelsboken som styr lektionerna och vill därför 

undersöka om detta leder till att eleverna ges möjligheter att nå målen (Skolverket, 2010) 

eller behöver boken kompletteras och i så fall med vad för att eleverna ska nå målen 

(Skolverket, 2010). 

 

Genom lärarutbildningen har vi uppmuntrats till att det är viktigt att våga släppa taget om 

läromedlet och se vad man själv anser är relevant då eleverna ska uppfylla de olika målen i 

matematik (Skolverket, 2010). Vi ställer oss frågan om det läggs större vikt vid vissa 

områden än andra och om detta kan leda till att eleverna i årskurs sex inte får samma 

möjligheter inom alla områden. 

 

En granskning av läroböcker i matematik för grundskolan gjordes 1987 av Statens Institut 

för Läromedelsgranskning (SIL) (Brändström, 2002, s. 9) granskningen visade att det fanns 

brister när det gäller kön, fritidsintresse och nationalitet. Vi ser inte att den undersökningen 

bidrog till att se vilka mål (Skolverket, 2010) som uppfylldes med hjälp av läromedlen, 

vilket vi vill fokusera på med denna undersökning.    

  

 

                                                 
1
 Bonnier Utbildning, tillgänglig: http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-

6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/ [2010-12-08, 14:11]. 

http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/
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Syfte 

Vi undersöka hur matematikboken Matte direkt. Borgens (2003-2005) innehåll ger eleverna 

möjlighet att uppnå det centrala innehåll som är uppsatt för grundskolan, årskurs fyra till sex 

(Skolverket, 2010). 

 

Bakgrund 
Trends in International Mathematics and Science Study, TIMSS (2008) visar att svenska 

elever i skolår fyra presterar lägre än genomsnittet, i förhållande till de andra länderna. 

Kunskaperna mäts inom vissa nivåer av vad eleverna klarar av och vad de presterar. Man 

pratar om elementär nivå, medelgod nivå samt avancerad nivå (TIMSS, 2008). 

 

I Sverige når sju procent av eleverna inte upp till den elementära nivån och detta är en 

procentenhet lägre än genomsnittet, av de undersökta länderna. I Sverige finner man 25 

procent på den elementära nivån, 44 procent på den medelgoda, 21 procent på den höga 

nivån samt tre procent på den avancerade nivån. Genomsnittet på den avancerade nivån är 

sju procent, det är mer än dubbelt än vad som uppnås i Sverige. I Sverige är eleverna i 

årskurs fyra bra på att sammanställa data men mindre duktiga på området taluppfattning och 

aritmetik. När det gäller att resonera kring en situation är elever i årskurs fyra duktiga, 

medan att förstå och använda sig av olika begrepp, fakta och metoder är svårare (TIMSS, 

2008). Detta har skapat en debatt om vad det är som gör att svenska elever halkar efter 

omvärlden i bland annat matematik. 

 

Vår undersökning utgår till stor del av kursplanen i matematik (Skolverket, 2010) och Matte 

direkt. Borgen (Andersson, Carlsson, Liljegren, Picetti och Sundin, 2003-2005) som är ett 

flitigt använt läromedel ute på skolorna i en mellanstor kommun i västra Sverige. Vi 

kommer att utgå ifrån kursplanemålen i matematik (Skolverket 2010) för att undersöka om 

eleverna ges möjlighet att uppnå målen genom att följa detta specifika läromedel.  

 

Tidigare granskning av läromedel 
Brändström (2002) har gjort en granskande underökning av läroböcker i matematik för 

årskurs 7, där hon kom fram till att det inte skett någon förändring på 20 år och att läroboken 

fortfarande har en styrande roll i klassrummet under matematiklektionerna. Hon skriver 

vidare att efter en undersökning av kursplanemålen (Skolverket, 2000) i årskurs 9 och 

matematikboken visar det sig att de flesta målen kunde varit uppnådda redan i årskurs 7. 

Resterande var bara upprepning (Brändström, 2002).  

 

Anderberg (1987) ger sin syn på den granskning som har genomförts på uppdrag av 

departementets arbetsgrupp för översyn av matematikundervisningen i Sverige. Där framgår 

det att statens institution för läromedelsgranskning (SIL) skulle få i uppdrag att sporra 

läromedelsförfattare och förlag till framställning av anpassade läromedel. SIL kom fram till i 

sin granskning att en förbättring av läroböckerna är den viktigaste satsningen till att förbättra 

matematikundervisningen. Det framgår vidare i granskningen att läromedlen är diffusa och 

opersonliga, eleverna känner inte igen sig i problemen och läromedlen saknar förankring i 

historia och nutid. Anderberg (1987) anser att granskningen är negativ och ger ingen 

nyanserad bild, metodisk uppläggning och arbetssätt skjuts enligt honom i bakgrunden. Han 

är osäker på om granskningen är ett bra sätt att stimulera förlag och läromedelsförfattare till 

att vilja framställa väl anpassade läromedel. Han tar upp de ekonomiska förutsättningar som 

finns idag, det som lärarna vill ha är traditionellt upplagda läroböcker. Det som lärarna vill 
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ha är det som förlagen producerar och då menar Anderberg (1987) att det blir bäst 

ekonomiskt utbyte.   

 

Han skriver vidare att det är svårt att i en läromedelsbok täcka in elevernas olika intressen, 

det som intresserar några är ointressant för många andra. Risken är stor att trampa snett om 

man ger sig in på att hämta exempel från sådant som man inte behärskar. Anderberg (1987) 

får känslan av att granskningen sätter fokus på att man vill att läroboken ska styra så att 

lärarna blir ett redskap i händerna på boken och inte tvärtom.   

 

Läromedelsstyrd undervisning 
I Granbergs (1999) undersökning framkommer att lärarna i matematik har en uppfattning 

om hur undervisningen ska bedrivas för att eleverna ska nå målen (Skolverket, 2000) och 

kunna tillämpa sina kunskaper i olika nya situationer. Dessa uppfattningar kan till exempel 

vara enligt Granberg (1999) att tiden inte räcker till för att utveckla 

matematikundervisningen utanför läromedelsboken. Hon skriver också att den kunskap som 

eleverna får blir ytlig och hjälper dem oftast att klara uppgifterna just för stunden, eftersom 

de vill nå målen i läroboken eller tillfredställa lärarens krav. Granberg (1999) har gjort en 

studie där hon undersökte hur en grupp blivande lärare tänkte om sin framtida undervisning, 

under sista termin:  

 

Några av studenterna ansåg sig nöjda den läroboksstyrda uppläggningen av 

matematikundervisningen. De ansåg att det var viktigt att eleverna lärde sig 

på ”rätt sätt” för att slippa lära om, och att det var en trygghet för läraren 

att hålla sig till boken (Granberg, 1999, s. 21). 

  

När de nyutexaminerade lärarna kommer ut i verksamheten så faller de snabbt in i de 

mönster som lärarna med längre erfarenhet använder sig av. Detta framkommer även i 

Perssons (2009) studie som skriver att de äldre erfarna lärarna är låsta i sin undervisning till 

att bara undervisa utifrån läroboken. Dessutom är de erfarna lärarna svåra att få med på nya 

idéer och alternativa arbetssätt och arbetsformer. Granberg (1999) skriver att hon vid ett otal 

tillfällen lyssnar till lärarstudenter som undervisat i matematik och då undrat över om 

studenterna som nyutexaminerade kommer att kunna förändra undervisningen: 

 

Några av dem kommer säkert att lyckas men risken finns att alltför många 

kommer fortsätta med läroboksstyrd, prestationsinriktad undervisning, 

kanske inte för att de själva vill det utan för att de blir fångna i systemet och 

saknar ork och förmåga att ta sig loss (Granberg, 1999, s. 20).  

 

Anderberg (1987) skriver att det som är av stort intresse är frågor som berör metodiskt 

upplägg och arbetssätt av läroböckerna vilket har betydelse för undervisningen inom 

matematik. Emanuelsson (1986/87) menar också att man inte ska kasta bort läroboken utan 

istället fundera över varför man vill ändra på sin undervisning. Det är viktigt att göra en 

kritisk analys av läroboken och ta fram svagheter utifrån sina egna erfarenheter, studera vad 

kommentarmaterial och läroplan säger om innehållet. Detta kan leda till att lärare i 

framtiden inte litar på att läromedlen är uppbyggda efter alla elevers behov och 

förkunskaper.  

 

Eriksson, Gustavsson, Löwing, Persson, Saméus och Runesson (1988) beskriver hur 

läroboken på ett tydligt sätt styr undervisningen i matematik och att detta styrks enligt dem 

från flera olika håll. De har granskat den granskning som SIL gjort av matematikläromedel 
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för högstadiet. Man konstaterar att det handlar för lite om flickor och invandrare i 

läromedlen. Granskarna har också undersökt om uppgifterna i matematikböckerna är 

lämpade för ett laborativt arbetssätt. De ställer sig frågan om vilken roll läroboken kan ha i 

sammanhang där man ska arbeta laborativt. De är överrens om att laborativa inslag i 

undervisningen borde vara fler. Eriksson m.fl. (1988) är frågande till bedömningen av 

kvalitén av de laborativa inslagen, exempelvis matematikspel som finns i vissa läromedel.  

 

Eriksson m. fl. (1988) menar att även att om läroboksförfattarna i framtiden förändrar 

innehållet i läroböckerna i enlighet med SIL:s kritik, tror inte författarna att detta har någon 

större roll i att förbättra läromedlen. De skriver vidare att granskningen brister i att granska 

läroboken i förhållande till läroplanen. Man kan ställa sig frågan om framtagningen av 

läroböcker sker på ett sätt som författarna av läroplaner anser att dem ska. 

 

Emanuelsson (1986/87) tror inte att det är möjligt att undvika att läroboken kommer bestå 

som det viktigaste instrumentet inom matematikundervisning. Han skriver vidare att 

situationen är så komplicerad att endast fortbildning eller grundutbildning kommer leda till 

verklig förändring. 

 

Johansson (2006) skriver att läroboken och rollen den har inom matematikundervisningen är 

ett komplext område. Läroboken kan i många fall vara ett viktigt redskap i 

matematikundervisningen. Den underlättar lärarens arbete och ger struktur som för eleverna 

kan vara till stor hjälp. Den ger stöd i planering av lektioner och i valet av vilka uppgifter 

eleverna kan arbeta med. Detta skapar samtidigt förutsättningar för undervisning, som är 

begränsande om läraren förlitar sig allt för mycket på boken. Lärare kan ta tillvara på de 

möjligheter som läroboken ger, men då bör man också vara medveten om begränsningarna 

som boken för med sig. Det är framförallt viktigt att ha en medvetenhet om att läroboken 

inte går före när det gäller att tolka och förverkliga styrdokumenten.   

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att det ofta klagas på läromedlets styrande roll i 

undervisningen. Författarna förstår inte meningen med dessa klagomål, de utgår från de 

svagt formulerade målen i kursplanen och lärarnas allt tyngre arbetsuppgifter under dagarna. 

Det är då inte rimligt att varje enskild lärare eller skola ska skriva sitt egna läromedel. 

Löwing och Kilborn (2002) anser att många lärare vill ha och behöver stödet från ett 

läromedel. Om lärare som undervisar i matematik är beroende av läromedel, är det inte 

läromedlet det är fel på utan utbildningen och fortbildningen. Detta kombinerat med dåligt 

formulerade mål som inte givit läraren förutsättningar att våga frigöra sig från lärmedlet.  

 

Med tanke på att många lärare endast använder enbart ett läromedel och följer det slaviskt 

blir kravet på läromedlens kvalitet högt. Läromedlen är inte alltid de kvalitativt bästa att 

använda. Problemet är att inlärning av matematik inte sker automatiskt utan att det krävs 

mycket möda och en hel del arbete.  Det krävs också tålamod både från elevens och lärarens 

sida vilket alla inte har. Det känns därför lugnare med ett läromedel som är lättskött, där de 

flesta uppgifterna liknar varandra och eleverna vet vad de ska göra. Det finns också 

läromedel som lotsar eleverna kring svårigheter. Då blir lektionerna mer lättskötta.  

 

Löwing och Kilborn (2002) poängterar att valet av läromedel är komplicerat om man vill att 

eleverna ska lära sig något. Val av läromedel kan gå till så att det redan finns på skolan, 

läraren hade det på sin förra skola, en lärare på en annan skola sa att det var bra eller att man 

träffat författaren. Man hör sällan skäl som att med bokens upplägg kommer eleverna att  

förstå procenträkning, den långsiktiga planeringen är bra eller att det blir lätt att 

individualisera läromedlet.   
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Löwing och Kilborn (2002, s. 117) presenterar en checklista över vad man ska tänka på när 

man väljer läromedel,   

 

 Vad för kunskapssyn utgår läromedlet från? 

 Stämmer innehållet överrens med målen i kursplanen? 

 Ger läromedlet möjlighet till individualisering av undervisningen? 

 Beskrivs förkunskaper som eleverna behöver för att kunna följa de olika avsnitten?   

 Anges det hur elevernas tankegångar ska användas i de olika avsnitten? 

 Finns det stöd till föräldrar? 

 Hjälper lärarhandledningen till att fatta beslut om dessa punkter? 

 

I rapporten Lusten att lära: med fokus på matematik: nationella kvalitetsgranskningar 2001-

2002 från Skolverket (2003) beskrivs att matematikundervisningen är det ämne som till 

störst del är beroende av en lärobok. En välarbetad lärobok kan leda till positiv utvecklig av 

undervisningen medan ett ensidigt läroboksanvändande leder till enformig undervisning och 

därmed tar många elever avstånd från ämnet. Många lärare anser att läroboken styr mycket 

inom matematiken och många elever har varit kritiska till detta. Att läromedlet står för 

tolkning av målen, val av uppgifter samt arbetsmetoder är det vanligaste förhållningssättet 

till matematik. Lärarna måste själva tolka målen för att välja läromedel som 

överrensstämmer med de nationella målen samt elevernas behov, man bör också sålla bland 

uppgifterna för att hitta lämpliga uppgifter. Granskningar visar att enskilt och ensidigt arbete 

i läroboken leder till variationsfattig undervisning. Lärare som medvetet har valt läromedel 

anser att det är med läromedlets hjälp har man förändrat sitt arbetssätt och nu stimulerar 

kreativt tänkande, främjar lusten att lära och olika lösningsstrategier (Lusten att lära: med 

fokus på matematik: nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002, Skolverket 2003). 

     

Undervisningsmetoder 
När det gäller hur mycket tid som läggs på undervisning i matematik inom olika områden, så 

upplever svenska elever att det i genomsnitt undervisas i bara hälften av de delar som ingår i 

TIMSS (2008) avsnitt, nämligen taluppfattning och aritmetik, sammanställning av data, samt 

mätningar och geometriska figurer (TIMSS, 2008).  

 

När man tittar på hur eleverna arbetar på lektionerna i matematik under en veckas tid så 

läggs det tid på olika moment. Det som läggs mest tid på vid matematiklektionerna är att 

eleverna arbetar självständigt med uppgifter, antingen med eller utan lärarens hjälp. Det 

intressanta med undersökningen är att det är denna form av undervisning som utgör en stor 

del av lektionstiden i Sverige. Något mindre av lektionstiden går åt till längre genomgångar 

(TIMSS, 2008).  
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Tabell 1.1 över fördelningen av lektionstiden i Sverige jämfört med andra länder. (Inspirerad 

av tabell 5.5 i TIMSS, 2008, s.65).  

 

Av alla elever i årskurs 4 i Sverige uppger 93 procent att de har en lärare som uppger att de i 

huvudsak använder en lärobok som grund under matematiklektionerna. Sverige är ett av de 

länder som i störst utsträckning har en lärobok som grund på lektionerna. Genomsnittet i 

andra länder är 60 procent. Genomsnittet döljer variationer, till exempel Nederländerna som 

använder läroboken i huvudsak på lektionerna i större utsträckning än i Sverige (TIMSS, 

2008). Senare undersökningar visar på att det självständiga arbetet med lärarens 

tillbakadragna roll är en bidragande anledning till att elever presterar sämre (Skolverket, 

2003). 

 

Boaler (1998) skriver att regeringen i Storbritannien ville att alla lärare över hela landet 

skulle undervisa på det traditionella sättet. Hon undersökte två olika skolor i Storbritannien 

som arbetade på olika sätt i matematikundervisningen. På den traditionella skolan som 

granskades, där boken var det centrala verktyget till lärande, var eleverna vana vid att få allt 

serverat och var ovana vid att själva välja metod för att lösa matematiska problem, vilket 

ledde till osäkerhet gällande om man gjort rätt eller fel (Boaler, 1998). På den andra skolan 

fanns det ett annat förhållningssätt till matematikundervisningen. Eleverna ansåg att 

matematiken betydde aktiva och flexibla tankar. Eleverna kunde själva anpassa sig och välja 

lösningsmetod utifrån situationen. Det som Boaler (1998) ville belysa var att en variation 

mellan de två arbetssätten är en fördel, vilket visade sig också vara det mest effektiva och 

framgångsrika sättet att få eleverna framgångsrika inom ämnet. Boaler (1998) skriver att 

individen utvecklar mening ur situationer genom att förstå, agera och genom att skapa 

mening på plats och inte ur minnen. Emanuelsson (1986/87) beskriver detta som att det finns 

en konflikt mellan det kvalitativa arbetet som betonar grupparbete och kvantitativt arbete 

som handlar om form av antal, räknade uppgifter och provresultat. Han skriver vidare att 

dagens lärare får alldeles för dåliga verktyg för att klara av denna konflikt.  

 

Granberg (1999) gav lärarstudenter i uppgift att under sin praktikperiod reflektera över 

matematikundervisningen och hur de skulle vilja arbeta med matematik. Många av 

studenterna kände att eleverna ofta satt tysta och räknade för sig själva. En gång i veckan 

gick läraren igenom nya moment vid tavlan. De förekom ofta tävling bland eleverna om vem 

som kommit längst i boken. Diskussioner eller gruppuppgifter förekom sällan eller aldrig. 

När studenterna frågade varför, blev svaret ofta: 

 

Då skulle vi inte hinna med boken (Granberg, 1999, s. 21).  

 

På många skolor förekom det att eleverna inte hade med sig pennor, sudd eller böcker till 

lektionen, de kom indroppande lite när de ville. Detta berodde på att eleverna inte såg sig 

Index Årskurs 4, Sverige (%) Årskurs 4, EU/OECD-länder (%) 

Redovisa läxor. 5 7 

Längre genomgångar. 11 14 

Arbeta under lärares 

handledning. 

25 23 

Arbeta självständigt. 38 27 

Repetition av 

ämnesinnehåll och 

metoder. 

 

10 

 

13 

Prov och förhör. 5 8 

Aktiviteter utanför 

ämnesområdet. 

6 8 
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delaktiga i eller hade ansvar för sitt lärande. En del av studenterna ansåg sig vara tillfreds 

med den läroboksstyrda undervisningen. Andra studenter var kritiska till att vara bunden till 

en lärobok, de ville istället ha en mer varierad matematikundervisning, som var roligare och 

vardagsanknuten. De ville ge eleverna utmaningar och locka dem till att arbeta 

undersökande. Granberg (1999) avslutar med förhoppningar om att medvetna studenter kan 

förändra matematikundervisningen till det bättre.  

 

Johansson (2006) har gjort en undersökning där tre lärares sätt att använda läroboken under 

tretton matematiklektioner undersökts. Hon anser att läroboken är ett viktigt redskap 

eftersom den definierar skolmatematiken. De delar som finns med i boken är också de delar 

som eleverna får möta i skolan. Medan de avsnitt som inte finns med blir troligen inte 

presenterade för eleverna. Hur en bok kan ha så stort inflytande kan diskuteras och 

Johansson (2006) skriver att när läroboken får stort inflytande har någon valt att göra den till 

ett viktigt objekt. Läroboken har inflytande över undervisningen eftersom det inte finns 

utrymme för andra uppgifter än de i boken. Detta för att lärare, elever och föräldrar anser att 

de måste hinna med alla sidor. Dessutom har eleverna fått uppfattningen under åren att 

innebörden av att vara duktig i matematik, är att räkna snabbt i boken, detta ger bilden av att 

läroboken är en viktig faktor i matematikundervisningen.  

 

Johansson (2009, s. 57) tar upp andra rapporter som diskuterar matematikundervisningen 

och hur den styrs av läroböcker. Hon tar bland annat upp rapporten Lusten att lära: med 

fokus på matematik: nationella kvalitetsgranskningar 2001-2002 från Skolverket (2003) som 

beskriver att det är slående vilken dominans läroboken har i undervisningen. Framförallt 

från årskurs fyra och uppåt. Innehåll och upplägg av läroboken styr organisation kring 

matematikundervisningen. Matematik innebär både för elever och lärare det som står i 

läroboken. Johansson (2006) menar att många elever och lärare kan hålla med om den här 

bilden. Läroboken har på gott och ont en väldigt stark ställning inom 

matematikundervisningen.  

 

Johansson (2006) skriver om hur läroboken används i undervisningen och att detta i hög 

grad påverkas av hur bokens innehåll och pedagogiska uppläggning ser ut. Om boken bara 

innehåller uppgifter att räkna, får läraren ansvaret med de teoretiska delarna. Finns det 

teoretiska avsnitt i läroboken, ökar lärarens möjligheter till att på ett mer flexibelt sätt 

använda läroboken. Svenska läromedelsböcker avsedda för högstadiet är ofta utformade på 

det senare sättet. Johansson (2006) genomförde en klassrumsstudie för att undersöka hur 

läroboken används av både lärare och elever. Johansson (2006) valde att videofilma 

lektioner, lärarna som deltog undervisade i matematik i årskurs åtta och nio. Lärarna hade en 

erfarenhet på mellan sju och 30 år. Under de första videofilmade lektionerna introducerades 

ett nytt kapitel i läroboken. 

 

Studien visade att mer än 40 procent av den totala tiden var genomgång inför hela klassen. 

Övrig tid satt eleverna enskilt och arbetade med att lösa läroboksuppgifter. Dessa uppgifter 

var alltså hämtade ur boken, men det visade sig också att exemplen som läraren presenterade 

ofta eller alltid var de samma eller liknade de i boken. Trots att lärarna i denna studie hade 

en ganska stor tidsåtgång till att ha genomgång, visade det sig att läroboken ändå hade ett 

väldigt stort inflytande. Genomgångar skulle alltså inte fungera som ett komplement till 

boken eller innehållet i den, utan kan snarare ses som ett stöd i elevernas arbete med 

uppgifterna i boken.  

 

När det gäller vilka begrepp som togs upp, överrensstämde detta med hur boken hanterade 

ämnet. Detta gällde både vid enskilt och vid genomgång. Läraren hade också läroboken som 
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hjälpmedel för att bestämma vilken hemläxa eleverna skulle få. Inte bara vilka uppgifter 

som skulle behandlas utan också om de överhuvudtaget var aktuellt med läxa eller inte. Ofta 

gick det till så att eleverna skulle hinna göra vissa sidor i boken och hann de inte det under 

lektionstid fick de ta med boken hem som läxa. Detta var genomgående för alla lärare i 

studien, förutom en som ibland utnyttjade sina kunskaper som fysiklärare vid genomgångar 

på tavlan.         

 

Löwing och Kilborn (2002) skriver att en lärare som inte riktigt behärskar elevernas kurs i 

matematik och lite till blir ingen bra matematiklärare. Läraren blir en person som inte kan ta 

initiativ till förändring och förbättring av matematikundervisningen. För de flesta lärare som 

har undervisat på grundskolan är matematik bara ett ämne i mängden. Låg- och 

mellanstadielärare står för cirka 70 procent av grundskolans undervisning inom matematik. 

För många av dessa lärare är det svårt att ta de initiativ som man måste för att förändra 

matematikundervisningen. En anledning de nämner är lärarutbildningens utformning som 

inte alltid ger lärarna de kunskaper i matematikämnets teori och didaktik som behövs.  Det 

är också just dessa lärare som lägger den så viktiga grunden för kunskaperna och till 

elevernas attityder till matematikämnet.  

 

Löwing och Kilborn (2002) anser att alla de som i skoldebatten klagar på lärarnas 

läromedelsberoende borde istället ägna sig åt att försöka hjälpa lärarna med didaktiska 

analyser av matematiken. På så sätt, ge lärarna mod och kunskaper att frigöra sig ifrån 

läromedlen.  

 

Den lärare som inte kan tillräckligt mycket inom matematikdidaktik kommer att få problem 

med att avgöra vilka moment och delar av de som kan tas bort från en lärobok. Detta för att 

ge plats åt andra, för målgruppen viktigare moment. Det kan också bli svårt att se vilka 

tankeformer och modeller som leder till en kunskap som kan utvecklas på lång sikt och inte 

bara för stunden löser ett problem i klassrummet, menar Löwing och Kilborn (2002).  

 

Löwing och Kilborn (2002) skriver vidare att ett av de stora momenten i hur man ska sätta 

målen för undervisningen kan vara svårt. De uppnående mål som fanns i kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000) gav inte den konkreta hjälp många lärare vill ha. Kursplanens 

mål var bara övergripande och beskriver bara hur man som lärare ska förhålla sig till 

inlärning och undervisning i stort. De mer konkreta målen och hur man ska individualisera 

får lärarna arbeta fram på den enskilda skolan. Detta leder till att planeringen av 

undervisningen i matematik ofta utgått ifrån en lärobok. Man bestämmer vilka uppgifter som 

kan lösas av de duktiga eleverna och vilka avsnitt de mindre duktiga eleverna bör hoppa 

över. Läromedelsförfattare ger förslag på planering i handledningen eller genom 

markeringar i boken på sådan planering. Löwing och Kilborn (2002) menar att man bör 

fundera på om detta är ett hållbart arbetssätt ur den enskilde elevens synvinkel, det är 

troligtvis kontinuitet i undervisningen som leder till framgång.  

 

Kvantitativ och kvalitativ undervisning 
Eriksson m. fl. (1988) anser att det är av betydande roll att göra en granskning av diagnoser 

som finns i läromedlen och om dessa är kvantitativa det vill säga att man i första hand är ute 

efter rätt eller fel svar eller om man vill ta reda på kvalitén hos elevernas lösningar. Det är 

också av stor vikt om diagnoserna mäter nyligen behandlade moment eller sådant som man 

gått igenom tidigare. Emanuelsson (1986/87) tar upp exempel på yttranden som det inte är 

ovanligt att höra ifrån läraren, det kan handla om vad man måste ta sig igenom i läroboken. 

Han skriver vidare att lärare säger sig känna till elevernas förkunskaper och att detta är något 
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man snabbt kan bilda sig en uppfattning om. Emanuelsson (1986/87) skriver vidare att dessa 

uppfattningar ofta är felaktiga, eleverna kan mindra än man tror, när man arbetar utanför 

läroboksuppgifterna. Eriksson m. fl. (1988) håller med om att våra läromedel inom många 

områden brister, samtidigt som de anser att granskningen som SIL genomfört är ytlig. De 

anser inte att de brister som SIL återger är de allvarligaste. 

 

Läroplanen 
Eriksson m. fl. (1988) poängterar att läroplanerna slår fast att om man inte har tillräckliga 

kunskaper från tidigare moment får eleven inte börja med något nytt moment (Skolverket, 

1998). Vi tolkar detta som att elever måste klara av till exempel addition innan man går 

vidare och påbörjar undervisning i subtraktion. Man kan se att läroboksförfattarna försöker 

leva upp till detta med hjälp av diagnoser i läromedlen. Emanuelsson (1986/87) skriver att 

de flesta har en traditionell syn på matematiken inom skolan och ser detta som ett lättskött 

skolämne, där läroboken dominerar som styrande instrument. Man väljer att inte titta så 

mycket i läroplanen och kursplanen utan det finns en tradition i hur undervisning i 

matematik ska gå till. Persson (2009) menar att erfarna lärare ser stor betydelse i att följa 

läroboken och hinna med de antal läroböcker per termin som rekommenderas av 

läromedelsförfattarna. På detta sätt säger sig erfarna lärare med säkerhet veta att eleverna får 

med sig de kunskaper som de behöver inför nationella prov. Eriksson m. fl. (1988) ställer sig 

frågan hur styrande en lärobok ska få vara, ska läromedelsförfattare avgöra vad som är 

grundkurs respektive överkurs för eleverna samt vilka kunskaper de ska ha med sig i resten 

av livet.        

 

I Lpo-94 (Skolverket, 1998, s. 9) står det att lärarna ska sträva efter att undervisningen ska 

vara varierad, det vill säga att man som lärare ska kunna lära ut på olika sätt, i olika former. 

Undervisningen ska vara integrerad så som att man integrerar olika ämnen med varandra 

samt att den ska vara balanserad. Läraren ska sträva efter att eleverna utvecklar sin lust till 

att lära och ett eget sätt att lära på. Eleven ska utveckla sin förmåga till att arbeta 

självständigt och tillsammans med andra. Eleven ska få med sig kunskaper inför framtiden 

så att man har beredskap inför resten av livet. Eleven ska också kunna diskutera, 

argumentera och kunna ta till sig vad andra säger inom problemlösning och 

problemformulering samt reflektera över sina erfarenheter.  

 

Mål som beskrivs att eleven ska uppnå i grundskolan utifrån Lpo-94 (Skolverket, 1998, s. 

10) är att man ska kunna använda sig av sina matematiska kunskaper i vardagslivet. Läraren 

ska utgå ifrån varje enskild individs enskilda behov. Rektorn har ansvar för att eleven får 

handledning, läromedel av bra standard och hjälp via datorer och bibliotek för att själva 

kunna söka kunskap.  

 

Även Lgr 11 (Skolverket, 2010, s. 31) tar upp att eleven ska få sådana kunskaper inom 

matematik så att denne kan studera vidare och klara av att använda sina kunskaper i olika 

vardagssituationer. Det nämns också här att eleven ska kunna arbeta självständigt såväl som 

i grupp. Läraren ska organisera arbetet så att eleven stimuleras och upplever att kunskapen 

denne tar till sig är meningsfull. Dessutom i Lgr 11 (Skolverket, 2010, s. 31) skrivs det att 

rektor har ansvar runt läromedel och av vilket kvalitet dessa är.  

 

Kursplan 
Granberg (1999) ställer sig frågan hur medvetna lärarstudenter är om sin inverkan på elever 

och hur de upplever matematikens mål och mening. Hon skriver vidare att många 

konstaterar att eleverna tycker sämre om matematik ju äldre de blir.  
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I Lgr 11 (Skolverket, 2010, s. 31) kan man läsa om att matematiken har en lång historia som 

härstammar från många kulturer, den har utvecklats utifrån människans praktiska behov och 

nyfikenhet. Matematik är kreativt, problemlösande och reflekterande samt kopplad till social 

samhällelig och teknisk utveckling. Matematik ger oss förutsättningar till att fatta beslut i 

vardagslivets valsituationer samtidigt som den ökar möjligheten för människan att delta i 

samhällets beslutsfattande.  

 

I matematikundervisningen ska eleverna utveckla sina kunskaper om hur man använder 

matematiken i vardagen och andra ämnesområden. Undervisningen ska hjälpa eleverna att 

utveckla intresse för och tilltro till sin förmåga att använda matematiken i olika situationer. 

Eleverna ska också ha möjligheten att uppleva matematiska mönster, former och samband 

(Skolverket, 2010, s. 31).  

 

Kommunikation och förmågan att argumentera logiskt samt föra matematiska resonemang 

är en viktig förutsättning för att utveckla kunskaper inom matematik (Skolverket, 2010, s. 

31). 

 

Johansson (2006) redogör för att det inte finns någon anledning att tvivla på att läroböckerna 

följer kursplanen, ofta räcker det med att ta en snabb titt på innehållsförteckningen på den 

aktuella läroboksserien, men begreppen som tas upp är inte tillräckliga som underlag för att 

bedöma om läroboken överrensstämmer med den aktuella kursplanen. Författaren skriver 

vidare att det inte är lämpligt att läroböcker används som ett redskap, för att säkert veta att 

målen i kursplanen uppnås. Det beror inte på läroböckernas kvalitet utan på begränsningar, 

vad gäller lärobokens påverkan när elever uppnår vissa mål. Till skillnad från andra länder 

så har Sverige ingen statlig granskning av läromedel. Det finns inte heller några 

bestämmelser eller direktiv i läroplanen, som direkt riktar sig till förlag eller författare 

(Johansson, 2006).  

 

Johansson (2006) menar att undersökningar av hur väl läroboken följer kursplanen kan göras 

på många olika sätt. Det handlar om vilket fokus man väljer att ha och vilken metod som 

används. Med variation på detta kan olika resultat uppnås.     

 

I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000, s. 26-27) som för närvarande används finner 

man följande mål att sträva mot för elever i årskurs fem: 

 

 Utveckla intresse, eget tänkande samt sin förmåga till att lära matematik och använda 

dessa kunskaper i olika situationer. 

 Medveten om matematik inom olika kulturer samt historiska sammanhang där 

matematiken utvecklats.  

 Inser betydelsen av matematikens uttryckssätt 

 Utvecklar förmåga att föra resonemang, dra slutsatser och argumentera skriftligt och 

muntligt för sitt eget tänkande. 

 Utvecklar förmåga att synliggöra problem och med matematikens hjälp lösa, tolka 

och jämföra. 

 Använder enkla matematiska modeller och granskar dess användningsområde.  

 Använder miniräknare och dator. 

 Utvecklar rumsuppfattning, talbegrepp, räkning med reella tal, närmevärden, 

proportionalitet och procent.   

 Utvecklar olika metoder, måttsystem och mätinstrument för att uppskatta, jämföra 

och avgöra storlek av storheter.  
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 Kunskap inom geometriska begrepp. 

 Kunskaper inom statistiska begrepp och metoder. 

 Kunskaper inom algebra, begrepp, uttryck, formler och ekvationer. 

 Kunskaper inom funktioner och grafer.   

 Kunskaper om sannolikhet. 

 

I det centrala innehållet för matematik (Skolverket, 2010) som kommer att ligga till grund 

för undervisningen från och med höstterminen 2011, är upplagt på liknande sätt. Det är nu 

istället beskrivet inom olika ämnesområden, till exempel taluppfattning, problemlösning och 

geometri, istället för mål att sträva mot och uppnå.  
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Teoretisk utgångspunkt 
I vår undersökning kommer vi att utgå ifrån variationsteori som vuxit fram ur 

fenomenografisk forskning, vilket innebär att man studerar hur människor uttrycker tankar, 

uppfattar eller förstår något. Det kan handla om ett specifikt fenomen som framstår i form av 

en variation av en persons sätt att erfara eller uppfatta något. Hur personen uppfattar eller 

erfar har betydelse för hur de lär sig. Fenomenografin som till början var en forskningsansats 

har nu utvecklats till en teori om lärande (Marton och Booth, 2000). Lärande förstås inom 

denna teori i termer av urskiljande, eftersom vår värld består av oändligt mycket information 

som vi har en begränsad förmåga att kunna uppfatta och hanterar, måste vi urskilja olika 

aspekter. Att göra detta innebär att vi förstår innehåll på olika sätt, barn kan inte lära sig 

färger om de inte varierar och för att kunna uppfatta om något är grönt, förutsätts att man 

sett en variation av gröna nyanser som har grönt gemensamt, samtidigt som det skiljer sig 

från röda färger (Pramling-Samuelsson och Pramling, 2008).     

 

Det mest viktiga inom lärande är enligt det här sättet, att kunna urskilja olika aspekter från 

sin omvärld, detta blir en viktig fråga för lärare i skolan. Hur ska lärare lunna urskilja vissa 

aspekter, som är kritiska för att förstå något? Variationsteorins svar på detta är att läraren ger 

eleverna ett sätt att erbjuda vissa mönster av variation. Variationen kommer genom att man 

arbetar med motsatser och kontraster genom att ställa frågor och samtala med eleverna. Ska 

eleverna lära sig om den geometriska formen rektangel, räcker det inte med att arbeta med 

rektanglar. För att formen ska bli synlig måste man ställa den mot andra geometriska former 

(Pramling-Samuelsson och Pramling, 2008). 

 

För att förstå något specifikt förutsätts det att man kan urskilja var som är kritiska perspektiv 

mot bakgrund av vad som är tillfälliga perspektiv, det vill säga perspektiv som inte bär 

någon betydelse för att förstå fenomenet. Utgångspunkten måste ligga i vad man vill att 

eleverna ska utveckla förståelse för, när man bestämt det kan man börja fundera över vad 

som måste varieras för att detta ska bli synligt för eleverna. Det är viktigt att veta om att 

variation inom variationsteorin inte kan vara vilken variation som helst, det som syftas på är 

en systematisk variation av perspektiv för att förstå ett visst innehåll, detta kallas för 

”lärandets objekt”. Med lärandets objekt menas vad man vill att eleverna ska utveckla 

förståelse för. Däremot menar man inte variation i hur arbetet organiseras så som pararbete, 

grupparbete eller självständigt arbete. Variationen är beroende av att de innehåller det som 

man vill att eleverna utvecklar förståelse för (Pramling-Samuelsson och Pramling, 2008, s. 

14).  

 

Enligt Häggström (2008) erbjuder variationsteorin ett sätt att diskutera möjliga 

konsekvenser av undervisning för elevernas lärande. I variationsteorin ses lärande som en 

förmåga att se på saker på ett nytt sätt. Lärande innebär att kunna urskilja drag som inte 

upptäckts tidigare. En analys av en matematiklektion som ger en beskrivning av vilka 

funktioner som hålls invarianta och vilka funktioner som är varierade kan, enligt Häggström 

(2008), ha stora konsekvenser på vad som är möjligt att lära sig.  

 

Pramling-Samuelsson och Pramling (2008) menar att det som är början till lärande inom 

olika innehåll är vad som krävs för att exempelvis bli skriftspråklig. Man kan säga att det 

första lärandet handlar om att kunna urskilja samt uppfatta olika kvaliteter som behövs för 

att sedan lära något annat. Det finns alltid något underliggande till allt man ska lära sig. I 

mötet mellan lärarens avsikter att undervisa eleven om något och den mening eleven skapar 

om detta, i detta möte blir det vi vuxna som tar något för givet, det kan till exempel handla 
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om att räkning och att det börjar med att barn lär sig siffror. Men så är inte fallet utan innan 

detta finns många saker som de ska ha urskiljt och förstått.        

 

I en skolmiljö är lärande i princip vad lärarna försöker lära ut och vad eleverna förväntas 

lära sig. Detta kan vara olika saker och inte nödvändigtvis ha något samband med innehållet. 

Till exempel kan läraren ha målet med lektionen att eleverna ska utveckla förmåga att arbeta 

i grupp. Syftet med lärande får inte förväxlas med det matematiska innehållet i sig. Syftet 

med lärande är en förmåga enligt Häggström (2008). 

   

Att använda denna teori i förhållande till vårt syfte, innebär att man ser till elevernas 

möjlighet till att lära sig och drar slutsatser om deras lärande. Vårt syfte handlar om ett 

redskap, läroboken i matematik, och hur den tas tillvara på. Finns det en variation inom 

läromedlet så att eleverna lär utifrån detta eller inte? Är det möjligt att enbart arbeta utifrån 

en läromedelsbok? 
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Metod 
Innehållsanalys används om man ska kvantifiera, det vill säga räkna förekomsten av eller 

mäta vissa händelser i texter eller annat symboliskt material. Ibland används uttrycket 

kvantitativ textanalys för samma sak.  Denna inriktning är lämplig om man ska hitta mönster 

i större material. Arbetet består av att konstruera ett analysinstrument som ligger till grund 

för vad som ska noteras i materialet (Bergström och Boréus, 2005). Innehållsanalys kan 

användas till att inkludera varje analys som syftar till att systematiskt beskriva textinnehåll. 

Kvalitativ innehållsanalys är textanalyser där man inte räknar eller mäter. Ibland ses 

analyser där någon del kvantifieras,  då måste mer komplicerade tolkningar göras. I 

kvalitativa analyser är bedömningen enklare (Bergström och Boréus, 2005).  

 

I vår undersökning har vi schematiskt gått igenom läromedlen efter en matris (se bilaga 1) 

för att sedan göra mer djupare analyser av de områden som finns i målen (Skolverket, 2010). 

Bergström och Boréus (2005) föreslår att ett fördelaktigt tillvägagångssätt när det gäller att 

analysinstrument ska utvecklas, är att först bekanta sig med materialet genom att se helheten 

eller läsa igenom delar av det. När man börjar använda analysinstrumentet, prövar man det 

genom att man noterar tolkningsproblem och vad som är oklart. Leder detta i sig till att 

analysinstrumentet behöver förändras och utvecklas? Ofta får man göra detta i flera etapper. 

Att göra ett analysschema för innehållsanals innebär att man måste ta ställning till vad som 

ska räknas, det kallas kodningsenheter. De kan bestå av vissa ord, teman, metaforer, 

argument eller vad som helst som man kan uppfatta i texter.  

 

Man kan bryta ner kodningsenheterna, till exempel kan förekomsten av uttryck noteras för 

varje gång en politiker talar, då utgör politikertalet en analysenhet. Samma tal kan brytas ner 

så att varje del eller mening analyseras (Bergström och Boréus, 2005). På detta sätt kan vi 

bryta ned målen (Skolverket, 2010) så att vi kan göra analysen så detaljerad som möjligt. 

Bergström och Boréus (2005) skriver att när målet med analysen är att finna mönster, är det 

av största vikt att analysinstrumentet används konsekvent. De skriver vidare att det är av stor 

fördel att inte vara ensam vid en sådan här analys. Är man två som analyserat olika delar av 

materialet är det viktigt att kolla så att man gjort likadant vid bedömningar, annars blir 

resultaten olika från olika delar av det analyserade materialet. Detta beror på att personerna 

gör skilda bedömningar, istället för att de ser skillnader i själva materialet. För att 

kontrollera att man är samstämda kan man analysera en liten del av materialet  

tillsammans.    

 

Texterna kan analyseras manuellt eller med datorns hjälp. Fördelen med manuell analys är 

att man kan göra mer komplicerade tolkningar och bedömningar. Fördelen med 

datoranalyser är att text i större mängd kan behandlas, men detta förutsätter att den text som 

man ska analysera finns i databaser eller att man har möjlighet att scanna in dem. Om man 

vill finna mönster i större textmängder eller jämföra texter från olika tillfällen använder man 

någon form av innehållsanalys. Det man söker efter är tydliga inslag i texter sådant som 

uttrycks mer specialiserat. Sökandet efter tydliga inslag används också för att se det inte fullt 

utsagda. En nackdel med innehållsanalys som utförs manuellt är att man inte kan ändra 

mycket av upplägget under studiens gång. När man utarbetat sitt analysinstrument och 

använt det på en stor del av materialet kan man inte få för sig att göra om det. Då har man 

redan lagt ned mycket tid och resurser (Bergström och Boréus, 2005). Vår analys gjordes 

manuellt eftersom läroböckerna inte finns i databaser får vår åtkomst.   
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Urval 
Vi har valt att utföra vår undersökning genom att granska Matte direkt. Borgen (Andersson 

och Picetti, 2004) i förhållande till det centrala innehållet som satts upp i Lgr 11 för årskurs 

fyra till sex (Skolverket, 2010). Efter att vi ringt runt till skolorna i en mellanstor kommun i 

västra Sverige fann vi att ett 20-tal skolor, alla utom en använder sig av läromedelsserien, 

Matte direkt. Borgen (Andersson m.fl., 2003-2005). Den skola som använde ett annat 

läromedel angav att de skulle byta till Matte direkt. Borgen (a.a.). För att kunna gå på djupet 

har vi begränsat oss till en lärobok och granska alla dess områden och dra slutsatser till alla 

mål.  

 

Vi valde att utföra vår undersökning utefter det centrala innehållet för matematik i Lgr 11 

(Skolverket, 2010) eftersom det är det som kommer ligga till grund för undervisningen de 

kommande åren. Vi ser också att det inte är större skillnader på Lpo-94 (Skolverket, 1998) 

och Lgr 11 (Skolverket, 2010) mer än i att Lgr 11 (a.a.) är mer detaljerad och kursplanen för 

matematik (Skolverket, 2000) är mer tolkningsbar. Lgr 11 (Skolverket, 2010) innebär nya 

samlade läroplaner och kursplaner med mål, avsikter, uppbyggnad och utformning. 

Betygsskalan och kunskapskraven förändras, nationella prov läggs i årskurs sex istället för i 

årskurs fem.   

 

Strävansmål och uppnåendemål för 

årskurs fem (Skolverket, 2000) 

Centralt innehåll (Skolverket, 2010) 

Utveckla intresse, eget tänkande samt sin 

förmåga till att lära matematik och använda 

dessa kunskaper i olika situationer. 

Genomgående inom alla områden, då det 

centrala innehållet handlar om att få 

kunskaper i olika situationer. 

Medveten om matematik inom olika kulturer 

samt historiska sammanhang där 

matematiken utvecklats.  

Binära talsystemet och talsystem som 

använts genom historien.  

Inser betydelsen av matematikens olika 

uttryckssätt 

Tolkning av data och tabeller i diagram 

Utvecklar förmåga att föra resonemang, dra 

slutsatser och argumentera skriftligt och 

muntligt för sitt eget tänkande. 

Matematisk formulering av frågeställningar. 

Strategier för matematisk problemlösning.  

Utvecklar förmåga att synliggöra problem 

och med matematikens hjälp lösa, tolka och 

jämföra. 

Matematisk formulering av frågeställningar. 

Strategier för matematisk problemlösning. 

Använder enkla matematiska modeller och 

granskar dess användningsområde.  

 

Använder miniräknare och dator. 

 

Tolkning av data och tabeller i diagram. 

Strategier för matematisk problemlösning. 

 

Beräkning av naturliga tal och enkla tal i 

decimaltal med stöd av miniräknaren. 

Utvecklar rumsuppfattning, talbegrepp, 

räkning med reella tal, närmevärden, 

proportionalitet och procent. Grundläggande  

taluppfattning när det gäller naturliga tal och 

enkla tal i bråk- och decimalform. 

Rationella tal samt deras egenskaper. 

Positionssystemet gällande tal i 

decimalform.  
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Utvecklar olika metoder, måttsystem och 

mätinstrument för att uppskatta, jämföra och 

avgöra storlek av storheter.  

Jämförelse, uppskattning och mätning av 

längd, area, volym, massa, tid och vinklar 

med vanliga måttenheter. 

Kunskap inom geometriska begrepp. Grundläggande geometriska objekt och deras 

inbördes relationer samt konstruktion av 

dem. Symmetri i vardagen, naturen och 

konsten. Metoder för omkrets- och  

areaberäkning.   

Kunskaper inom statistiska begrepp och 

metoder. 

Tabeller och diagram för att beskriva resultat 

från undersökningar, Tolkning av data i 

tabeller och diagram. Lägesmåtten 

medelvärde, median och typvärde och hur de 

kan användas i statistiska undersökningar. 

Kunskaper inom algebra, begrepp, uttryck, 

formler och ekvationer. 

Obekanta tal och deras egenskaper. Beteckna 

ett obekant tal med en symbol, där det finns 

behov. Metoder för enkel ekvationslösning 

Kunskaper inom funktioner och grafer.   Grafer för att uttrycka olika typer av 

proportionella samband vid enkla 

undersökningar. Koordinatsystem och 

strategier för gradering av koordinataxlar. 

Kunskaper om sannolikhet. Sannolikhet, chans och risk grundat på 

observationer, experiment, statistik och 

slumpmässiga försök från vardagliga 

situationer. 

Förstå och kunna använda addition,  

subtraktion, multiplikation och division. 

Kunna upptäcka talmönster och bestämma 

obekanta tal i enkla former.  

Obekanta tal och deras egenskaper. Metoder 

för beräkningar med naturliga tal och enkla 

tal i decimalform. Metodernas användning i 

olika situationer. 

Tabell 2.1 jämförelse av kursplanen i matematik (Skolverket, 2000) och det centrala 

innehållet i matematik (Skolverket, 2010). 

 

Datainsamling 
För att söka litteratur har vi använt oss av olika databaser så som ERIC, Google-scholar och 

Libris. Vi har även sökt i BADA och fått fram information om liknande undersökningar, om 

deras metodval samt litteratur. Utifrån de artiklar och rapporter vi fick fram via sökningarna 

har vi gått på deras referenslistor och genom biblioteket fått fram ytterligare artiklar som kan 

komma till användning i vår undersökning. Vi väljer att utgå från ovan nämnda databaser 

eftersom dessa anses tillförlitliga och det är sådan information vi är ute efter. Vi har samlat 

på oss vetenskapliga rapporter, artiklar, utgått ifrån dem och dess referenser och fått ett brett 

spektra på bakgrunden till vår undersökning. 

 

Genomförande 
Under det inledande arbetet med undersökningen konstruerade vi en matris (se bilaga 1) som 

utgår ifrån målen i Lgr 11 (Skolverket, 2010) för årskurs fyra till sex. Vi delade upp målen 

så att de blev så tydliga som möjligt. Sedan valde vi ut en del av materialet som vi båda 
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analyserade, detta för att se att vi är samstämmiga (Bergström och Boréus, 2005) vilket det 

visade sig att vi var.  

 

Utifrån våra analyser sammanställde vi ett resultat som utgick ifrån målens huvudrubriker 

(Skolverket, 2010):  

 

 Taluppfattning och tals användning 

 Algebra 

 Geometri 

 Sannolikhet och statistik 

 Samband och förändring 

 Problemlösning 

 Analys/Bearbetning 

 

Matematikläroböckerna är offentligt publicerade och har upprättshovsmän bakom sig. Vi 

vill därmed vara tydliga med vilka som är våra egna åsikter och tolkningar. Detta för att öka 

trovärdigheten av undersökningen.    

 

Enligt Bergström och Boréus (2005) sätts ibland reliabilitet före validitet inom kvantitativ 

innehållsanalys. Eftersom vår information kommer ifrån matematikläroböcker är den 

konstant. Detta medför att vi under hela arbetets gång, kunnat gå tillbaka och analysera 

samma sak flera gånger. 
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Resultat 

Nedan redovisas resultatet av vår granskning av läromedelsserien Matte direkt. Borgen som 

består av sex olika läroböcker Matte direkt. Borgen 4A (Andersson, Picetti och Sundin, 

2003), Matte direkt. Borgen 4B (Andersson och Picetti, 2004), Matte direkt. Borgen 5A 

(Andersson och Picetti, 2004), Matte direkt. Borgen 5B (Andersson och Picetti, 2005), 

Matte direkt. Borgen 6A och 6B (Carlsson, Liljegren och Picetti, 2004). Så som vi uppfattar 

det börjar eleven med bok A för att därefter övergå till bok B. I de olika läroböckerna finns 

kapitel som är indelade i grundkurs, blå- och rödkurs. Där man från de olika kurserna ökar i 

svårighetsgrad bland uppgifterna.   

 

Vi har delat in böckerna i olika avsnitt som återfinns i det centrala innehållet inom 

matematiken i Lgr 11 (Skolverket, 2010). Om läroboken tar upp det centrala innehållet 

återfinns ett kryss som markerar att det är uppfyllt eller delvis uppfyllt. Saknas kryss tas 

ingenting om området upp i boken.  

 

Taluppfattning och tals användning 

Tabell 3.1 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 

Rationella tal och deras egenskaper behandlas i 4B, 5B och 6A genom att det finns ett helt 

kapitel i dessa tre läroböcker ägnat åt bråk. De behandlar hur man skriver tal i bråkform, vad 

som ses som en hel och hur man jämför bråk med varandra. Författarna behandlar avläsning, 

hur man adderar och subtraherar bråk med samma nämnare samt att räkna ut en del av en 

annan del. Det finns även uppgifter där man ska jämföra bråk med varandra. I 6B tar man 

upp rationella tal i samband med kort division. 

 

Positionssystemet gällande tal i decimalform nämns först i 5B. I 6A ska man rangordna 

decimaltal i storleksordning och vilka tal som är lika mycket värda, man beskriver tiondel, 

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Rationella tal samt deras egenskaper.    x  x x x 

Positionssystemet gällande tal i decimalform.    x x x 

Binära talsystemet och talsystem som använts genom 

historien. 

  x  x    

Tal i bråk- och decimalform i och i vardagliga 

situationer. 

   x x x x x 

Tal i procentform, samband med tal i bråk- och 

decimalform. 

     x 

Metoder vid överslagsräkning (naturliga tal och enkla tal 

i decimalform). 

 x     

Metoder vid huvudräkning (naturliga tal och enkla tal i 

decimalform). 

  x   x     

Beräkningar med skriftliga metoder (naturliga tal och 

enkla tal i decimalform). 

  x   x x x x x 

Beräkning av naturliga tal med stöd av miniräknare.   x   x x x x  

Beräkning av enkla tal i decimalform med stöd av 

miniräknare. 

   x   

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagen.  

  x   x x x x x 
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hundradel och tusendel samt hur man sätter ut decimaltal på en tallinje. I 6B förklaras 

tiondel och hundradel i samband med division.  

 

4A behandlar hur man använt talsystem genom historien på en sida i läroboken. Det handlar 

om talsystem i det gamla Egypten, som användes för ungefär 5000 år sedan. Eleverna får ta 

del av tecken för ental, tiotal, hundratal och tusental. Eleverna ska sedan tolka det nutida 

talsystemet med det Egyptiska. Vad gäller det binära talsystemet beskrivs inte detta mer än 

hur egyptierna använde ett binärt talsystem. I 5A beskrivs romerska siffror och hur man 

skriver tal med hjälp av dem. Man översätter tal fram och tillbaks med vårt talsystem och det 

romerska. 

 

Tal i bråkform har författarna valt att ägna ett helt kapitel åt i 4B. Ett kapitel om tal i 

decimalform finns i 5A och ett kapitel om bråk och tal i decimalform finns i 5B. Tal i bråk- 

och decimalform i vardagssituationer tas upp i 6A genom att bråk har ett eget kapitel men 

inget samband görs till tal i decimalforn, dessa får plats på andra ställen i läroboken. I 6B 

beskrivs bråktal i samband med procent likaså decimaltal. 

 

Metoder vid överslagsräkning beskrivs i samband med att eleverna ska öva på att använda 

miniräknaren i 4B, man ska först tänka ut en ungefärlig kostnad och sedan se det exakta 

priset med hjälp av miniräknaren. Det finns endast en uppgift som behandlar 

överslagsräkning. 

 

Metoder vid huvudräkning beskrivs i 4A och 4B. I 4B behandlas huvudräkning kring hela 

hundratal och tusental. Huvudräkning nämns i 6B på en sida där man ska räkna 

multiplikation. 

 

Beräkningar med skriftliga metoder behandlas i 4A genom att addition beräknas genom att 

lägga ihop hundratal med hundratal, tiotal med tiotal samt ental med ental, exempel: 623 + 

255 = 800 + 70 + 8 = 878. Liknande sätt beskrivs vid subtraktion. Multiplikation beskrivs i 

4B där man beskriver att man ska börja med tusentalen och räkna varje taltyp var för sig. 

Man går vidare med att förklara uppställning där man också räknar talsorterna för sig. Man 

förklarar även uppställning av division i 4B där man visar på kort division. Beräkningar med 

skriftliga metoder tas upp i 5A och 5B i form av uppställning för addition, subtraktion, och 

multiplikation. I 5A tar författarna upp hur eleverna räknar division med nollor på slutet och 

hur man ska ”tänka bort” lika många nollor i bägge leden. I 5B behandlar författarna 

uppställning av division, det vill säga kort division. Uppgifter där beräkning av naturliga tal 

och decimaltal ska ske med hjälp av miniräknare finns i både 5A och 5B. Beräkningar med 

skriftliga metoder beskrivs i både 6A och 6B där man ska göra uppställningar med olika 

räknesätt. 

 

Man beskriver i både 4A och 4B hur man kan använda miniräknaren när man ska räkna 

naturliga tal. I 6A ska man räkna naturliga tal med stöd av miniräknare i 6B räknar eleverna 

tal i decimalform med stöd av miniräknare. 

 

Alla läroböcker innehåller uppgifter där man ska uppskatta och göra beräkningar i 

vardagssituationer. I det centrala innehållet kring uppskattning nämns även 

rimlighetsbedömning. Rimlighetsbedömning och uppskattning ska göras i både 6A och 6B 

genom att man ska räkna ut ungefär hur mycket mat ett lejon äter eller ungefär hur många 

dollar någonting kostar.   
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Algebra 

Tabell 2.2 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 

Obekanta tal behandlas i alla läroböckerna i form av att man ska sätta in vilket tal som ska 

stå istället för en symbol det kan vara ett frågetecken eller en piratflagga. Obekanta tals 

egenskaper behandlas inte. I 6B betecknas sidorna på till exempel en kvadrat med x och 

därmed betecknar författarna ett obekant tal med en symbol. 

 

 I 4A finns uppgifter där eleven ska bestämma vilket räknesätt som ska användas i samband 

med att ett tal är obekant och med hjälp av miniräknaren. I 6B behandlas begrepp som 

ekvation och att det kan vara ett annat ord för likhet, variabel. Man förklarar att till exempel 

a+8 är ett uttryck. Först här beskrivs metoder för enkel ekvationslösning, att det ska vara lika 

på bägge sidorna, alltid samma värde. I 5B behandlas talföljder och hur man kan konstruera 

en talföljd samt hur man kan uttrycka en talföljd genom att eleverna får fortsätta skriva tre 

tal på en redan konstruerad talföljd. 

  4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Obekanta tal och deras egenskaper. x x x x x x 

Beteckna ett obekant tal med en symbol, där det finns 

behov. 

     x 

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i relevanta 

situationer för eleven.  

x     x 

Metoder för enkel ekvationslösning.      x 

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

konstrueras.  

   x   

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

beskrivas. 

      

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

uttryckas. 

   x   
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Geometri 

Tabell 2.3 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 

Polygoner behandlas i 4A och 4B genom att eleverna ska namnge figurer och räkna hur 

många hörn figurer har. Cirklar beskrivs i 4A där eleven ska se sig runt i klassrummet hur 

många geometriska figurer han eller hon hittar bland annat cirklar. I 6A  beskriver 

författarna polygoner men inga av de andra geometriska figurer som nämns ovan. 

 

De geometriska objektens inbördes relationer och dess egenskaper behandlas delvis i 4A och 

4B, det handlar om att se likheter och olikheter mellan de olika figurerna till exempel hur 

många hörn en månghörning har och på så sätt se om det är sexhörning eller åttahörning. 

Konstruktion av geometriska objekt behandlas i dessa böcker genom att man ska rita en 

rektangel och femhörning. 

 

Skala och dess användning i vardagliga situationer behandlas  i 4B genom att eleven ska se 

om en bild är en förstoring eller en förminskning, skala 1:2 eller skala 2:1 med utgångspunkt 

i skala 1:1. I 5A behandlas till exempel en trädgårds omkrets, dess bredd och area. Eleverna 

får mäta avstånd på en karta i skala 1:10 000. Skala och dess användning i vardagen i form 

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Grundläggande geometriska objekt, polygoner. x x   x  

Grundläggande geometriska objekt, cirklar. x x     

Grundläggande geometriska objekt, klot.       

Grundläggande geometriska objekt, koner.       

Grundläggande geometriska objekt, cylindrar.       

Grundläggande geometriska objekt, pyramider.       

Grundläggande geometriska objekt, rätblock.       

Grundläggande geometriska objekts inbördes relationer samt 

egenskaper hos dessa. 

x x     

Konstruktion av geometriska objekt.  x x     

Skala och dess användning i vardagliga situationer.  x x   x 

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen.       

Hur symmetri kan konstrueras.       

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella 

geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas. 

x   x x x 

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga 

måttenheter. 

x x x  x  

Jämförelse, uppskattning och mätning av area med vanliga 

måttenheter. 

  x  x  

Jämförelse, uppskattning och mätning av volym med vanliga 

måttenheter. 

  x   x 

Jämförelse, uppskattning och mätning av massa med vanliga 

måttenheter. 

  x   x 

Jämförelse, uppskattning och mätning av tid med vanliga 

måttenheter. 

 x x x x x 

Jämförelse, uppskattning och mätning av vinklar med 

vanliga måttenheter. 

 x  x   

Mätningar med användning av nutida metoder.  x  x  x x 

Mätningar med användning av äldre metoder. x      
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av kartor, förminskning och förstoring finns i 6B. I 6A räknar man både omkrets och area på 

olika geometriska figurer.  

 

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella figurer kan bestämmas och 

uppskattas finns i 5A där eleverna får rita figurer med olika areor och omkrets, de får även 

räkna ut omkrets och area av ett fiktivt rum som finns uppritat i läroboken. 

 

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med vanliga måttenheter behandlas i 4A där 

eleven får använda linjal och mäta bilder i läroboken, se till längder på fiktiva personer i 

läroboken och bestämma vem som är längst, kortast etc. Eleven får omvandla från meter, 

decimeter, centimeter och millimeter. Eleven ska också uppskatta hur lång en arm eller ett 

ben är och jämföra mellan olika enheter hur lång en baby kan vara och uppskatta sig till rätt 

svar. 

 

Jämförelse, uppskattning och mätning av tid med vanliga måttenheter behandlas i 4B där det 

handlar om år, månader, veckor och dagar. Även datum, almanackan och klockan i form av 

timme, minut och sekund finns med. Jämförelse, uppskattning och mätning av vinklar med 

vanliga måttenheter beskrivs i 4B när det gäller spetsiga, räta och trubbiga vinklar. Vilken 

vinkel som är störst. 

 

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa och tid med vanliga 

måttenheter finns med i 5A samt vinklar i 5B genom att mäta längder, räkna ut areor, 

omvandla från och till olika enheter när det gäller volym och massa. Tidtabeller och 

skillnader i tid tas upp. I 5B får eleverna lära sig mer om vinklar, vinkelsummor och olika 

vinklar i förhållande till varandra. Gradskivor behandlas och hur man kan använda en sådan, 

eleverna får rita egna vinklar och det handlar också om hela och halva varv.  

 

Mätning av längd finns med i 6A, från millimeter till centimeter. Mätning av volym, massa 

behandlas i 6B där man ska göra enhetsomvandlingar och räkna ut skillnader, man ska sätta 

ut enheter, räkna ut hur mycket olika objekt väger tillsammans. Mätning av tid behandlas i 

både 6A och 6B i form av bråk, hur lång tid det har gått mellan två tidpunkter, i samband 

med hastighet. Mätningar med nutida metoder beskrivs i 5A i form av grader Celsius och 

massa i form av kilogram, hektogram och gram. I 4A, 6A och 6B finns mätningar med 

nutida metoder. I 4A finns även äldre mätmetoder med, aln, fot och tum.  
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Sannolikhet och statistik  

Tabell 2.4 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 

I 4A och 5A tillägnas ett kapitel åt tabeller och diagram där eleverna får läsa av tabeller och 

jämföra egenskaper hos till exempel djur, berg och sjöar i olika tabeller. Det finns även en 

uppgift där eleverna får göra en avprickningstabell. När det gäller diagram går man igenom 

hur man kan överföra data från en tabell till ett stapeldiagram. Eleverna får göra uppgifter 

där man ska läsa av stapeldiagram och rita egna utifrån tabeller. Linje- och cirkeldiagram 

finns det uppgifter om där eleven ska läsa av och tolka dem. Det finns också uppgifter där 

eleven ska rita linjediagram. Tabeller och diagram behandlas i 6A där man ska göra ett 

stapeldiagram utifrån en tabell. Man ska tolka data i ett linjediagram och i ett cirkeldiagram. 

 

I 5B finns uppgifter som behandlar tolkning och avläsning av tabeller och diagram. Eleverna 

ska konstruera egna tabeller och diagram. Eleverna får även räkna ut medelvärde utifrån 

informationen i en tabell. Linje- och cirkeldiagram ska läsas av och tolkas.  

 

Eleven ska räkna ut medelvärde på bland annat tal, poängresultat och temperatur i 5A och 

5B. Lägesmåttet medelvärde beskrivs i 6A och 6B genom att man ska räkna ut medelvärdet 

av till exempel 12 och 8. I 6A finns mer vardagssituationer, till exempel medelvärdet av hur 

lång bussresan till skolan är. 

 

Samband och förändring 

Tabell 2.5 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer från 

vardagliga situationer. 

      

Sannolikhet, chans och risk grundat på experiment från 

vardagliga situationer. 

      

Sannolikhet, chans och risk grundat på statistiskt material 

från vardagliga situationer. 

      

Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.        

Enkel kombinatorisk i konkreta situationer.        

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar. 

x  x x x  

Tolkning av data i tabeller och diagram. x  x x x  

Lägesmåttet medelvärde och hur det kan användas i 

statistiska undersökningar. 

  x x x x 

Lägesmåttet typvärde och hur det kan användas i statistiska 

undersökningar. 

      

Lägesmåttet median och hur det kan användas i statistiska 

undersökningar. 

      

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Proportionalitet och procent samt deras samband.       x 

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband 

vid enkla undersökningar.   

      

Koordinatsystem och strategier för gradering av 

koordinataxlar.  
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Proportionallitet beskrivs i samband med procent i 6B där man till exempel ska se hur 

många porcent av en flaska som är fylld med vätska. 

 

Problemlösning 

Tabell 2.6 utgår från det centrala innehållet för årskurs fyra till sex, Lgr 11 (Skolverket 

2010). 

 

Strategier för matematisk problemlösning nämns i först i 6B genom ett kapitel som heter 

problemlösning där tar man upp exempel på problem och hur dessa kan lösas. 

 

Sammanfattning 
 En översikt av resultatet visar att det finns avsaknader i läromedlet. Områden som 

behandlas mycket lite av i den undersökta läromedelsserien är procentbegreppet och 

beräkning av tal i decimalform med hjälp av miniräknare. Även talföljde och geometriska 

mönster är något vi finner brister i. geometriska objekt så som klot, koner, cylindrar, 

pyramider och rätblock behandlas inte.  Hur symmetri kan konstrueras beskrivs inte heller. 

Inom sannolikhet och statistik finns stor brister, eftersom det inte behandlas i mer än tabeller 

och diagram. Området problemlösning finns ett fåtal uppgifter i en av läroböckerna.   

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer.  

     x 

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.  
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Diskussion 

Nedan följer en diskussion utifrån om Matte direkt. Borgens innehåll ger eleverna möjlighet 

att uppnå det centrala innehåll som är uppsatt för årskurs fyra till sex (Skolverket, 2010). 

Utifrån hur Lpo-94 (Skolverket, 1998) med tillhörande kursplan (Skolverket, 2000) ser ut i 

förhållande till Lgr 11 (Skolverket, 2010) samt resultatdiskussion.  

 

Kursplanerna i relation till varandra 
Eftersom läromedelsserien är utgiven från år 2003- 2005 antas att författarna utgått från 

Lpo-94 (Skolverket, 1998) och kursplanen i matematik (Skolverket 2000). Man kan i 

tabellen 2.1 se att de olika områdena finns representerade i både Lpo-94 (Skolverket, 1998) 

och Lgr 11 (Skolverket, 2010) och hur undervisningen i matematik ska se ut. Man kan i 

denna undersökning se att de bägge kursplanerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra. 

Det är i stort sett samma innehåll, men med olika formuleringar.  

 

Resultatdiskussion  
De tidigare granskningar som gjorts av läromedel visar att statens institution för 

läromedelsgransknings (SIL) försök till att uppmuntra läromedelsförfattare till mer 

anpassade läromedel för att kunna nå upp till mål, har utifrån resultatet av denna 

undersökning inte givit något utslag eftersom det centrala innehållet i Lgr 11 (Skolverket, 

2010) inte understöds i den undersökta läromedelsserien. Områden som inte beskrivs i 

läroböckerna är bland annat sannolikhet, olika geometriska former och dess inbördes 

relationer samt problemlösning utifrån vardagssituationer. Vidare i SIL:s undersökning 

framgår det att läromedlen enligt Anderberg (1987) är diffusa och opersonliga, i vår 

undersökning framgår det att det centrala innehåll i Lgr 11 (Skolverket, 2010) lägger stor 

vikt vid att matematiken ska vara vardagsrelaterad. Denna undersökning visar att det saknas 

vardagsrelaterade  problem i den granskade läromedelsserien.  

 

Anderberg (1987) menar att det är svårt att täcka in elevernas olika intressen i en 

läromedelsbok. Utifrån vårt resultat finns det områden som alla elever berörs av och detta 

skulle kunna vara en del i en lärobok. I Matte direkt. Borgen (Andersson m.fl. 2003-2005) 

finns det ett område där skala behandlas, där det handlar om barn som är på utlandssemester, 

bor på hotell samt badar i en pool. Boaler (1998) skriver att individen utvecklar mening ur 

situationer genom att förstå, agera och genom att skapa mening på plats och inte ur minnen. 

Utlandssemester är något som alla elever troligtvis inte får uppleva under sin barndom vilket 

då kan ses som ett mindre bra val av upplevelse för en elev. Exempel på områden där skala 

skulle kunna tas upp mer elevrelaterat för alla individer är på fotbollsplanen, i trädgården, på 

lekplatsen, på skolgården eller i elevens sovrum. Detta är områden som alla elever rimligtvis 

stöter på under de första levnadsåren.  

 

I det undersökta läromedlet finns små områden som förväntas förankras i elevernas 

kunskapsminne vilket blir svårt för eleverna när det endast finns en uppgift inom ett område. 

Ett exempel på detta är överslagsräkning där det endast finns en uppgift som behandlas i 

läroboken. Det blir svårt för eleverna att förankra kunskap genom endast en uppgift, detta 

kan skapa svårigheter när det gäller att relatera till vardagen. Granlund (1999) skriver att 

elevernas kunskap blir ytlig och hjälper dem oftast att klara uppgifterna för stunden men inte 

på längre sikt. Lärarna vill att eleverna lär sig på enligt dem rätt sätt, så att eleverna slipper 

lära om, och av den anledningen är det tryggare att följa läroboken. Det framgår i vår 

undersökning att om man följer läroboken så finns det fallgropar som man kommer stöta på 

vilket leder till att eleverna inte erbjuds alla delar i det centrala innehållet, Lgr 11 
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(Skolverket, 2010). Statistik och sannolikhet är en del som det undersökta läromedlet inte 

alls behandlar, mer än tabeller, diagram och medelvärde. Det som till stor del saknas är hur 

man mäter om något är sannolikt och hur man använder detta i vardagen, vilket kan vara 

viktigt att ha med sig in i vuxenlivet. I det centrala innehåll i matematik ur Lgr 11 

(Skolverket, 2010) beskrivs att matematiska kunskaper ska ge människor möjlighet att fatta 

välgrundade beslut i vardagssituationer och kunskaper i matematik ska även öka deras 

möjligheter till att vara delaktiga i samhällets beslutsprocesser, frågan blir då vad författarna 

till det undersökta läromedlet tänkt när de utelämnat sannolikhetsområdet? Ett exempel på 

att sannolikhetsbegreppet är viktigt kan vara att kunna fatta beslut kring sin egen ekonomi 

när det bland annat kommer till spel.  

 

Emanuelsson (1986/87) argumenterar inte för att man ska arbeta helt utan läromedel utan 

istället fundera över vad som finns i läromedlet som är värt att använda sig av. Det är viktigt 

att göra en kritisk analys av läroboken och på så sätt komma på vad som är av svagare 

karaktär i läromedlet. Resultatet visar på att i den undersökta läromedelsserien finns det 

delar som man som lärare kan använda sig av som ett redskap. Det är viktigt som lärare att 

ta kommandot över matematikundervisningen och inte låta en lärobok styra, läraren kan 

istället utgå från läroplan med tillhörande kursplan och lägga upp sin undervisning därefter.  

 

Häggström (2008) skriver att alla elever lär sig på olika sätt, det är viktigt att kunna ta 

hänsyn till detta i sin undervisning. Vi anser att det är väsentligt att man som lärare kan lära 

ut på mer än ett sätt, det kan handla om både praktisk och teoretiskt matematik. Lärande sker 

genom hur en person uppfattar eller erfar något. Lärande förstås inom variationsteori av 

urskiljande av olika aspekter. Fenomenografi som till en början var en forskningsansats som 

enligt Marton och Booth (2000) utvecklats till en teori om lärande. Precis som Häggström 

(2008) menar Emanuelsson (1986/87) att man inte ska lita på att läroboken, utan se till alla 

elevers behov och att läraren väljer att se med sina egna ögon. Det som läromedlet kan vara 

till stor hjälp med är lektionsplanering, läroboken kan ge förslag på uppgifter som man kan 

ha användning av inom olika arbetsområden i matematiken (Johansson, 2009). Johansson 

(2009) menar att lärare kan använda de möjligheter som läroboken ger, men man bör vara 

medveten om begränsningarna som boken för med sig. Boken kan inte tolka  

styrdokumenten åt läraren. Matte direkt. Borgen (Andersson m.fl., 2003-2005) har i början 

av varje kapitel satt upp mål som eleven ska klara av efter avslutat kapitel, detta kan lätt ses 

som att författarna har tolkat styrdokumenten åt läraren. Målen som författarna byggt upp 

läromedlet efter, beskriver vad kapitlet handlar om och relaterar inte nödvändigtvis till vad 

som står i styrdokumenten.  

 

Löwing och Kilborn (2002) skriver att val av läromedel ofta grundar sig på att läraren utgår 

från att läromedlet finns på skolan, en annan lärare har rekommenderat det eller att man 

arbetat med det förut. Man grundar inte sitt val på vad eleverna behöver för att öka deras 

förståelse eller vad som beskrivs i rådande styrdokument. Grundtanken att man ska se varje 

enskild elev utgörs av den undervisningsmetod läraren väljer. 

  

I rapporten Lusten att lära: med fokus på matematik: nationella kvalitetsgranskningar 2001-

2002 från Skolverket (2003)  beskrivs att matematiken är det ämne där lärarna är mest 

beroende av en lärobok och styrs mest utifrån den. Anderberg (1987/86) menar att varje 

enskild lärare eller skola inte kan sätta ihop sitt eget läromedel, tid och ork finns inte till 

detta och så blir det att man köper in läromedel i matematik. Men hur gör man i andra 

ämnen där man inte är lika styrd av läromedelsboken? Löwing och Kilborn (2002) menar att 

det är inom matematiken som lärare inte har tid och ork att planera sina lektioner mer 

varierat och utifrån gällande läroplan och kursplan.  
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Johansson (2006) menar att föräldrar och elever redan i tidiga årskurser påverkar lärarna att 

ta fram läromedelsboken eftersom det från föräldrarnas sida ofta handlar om att matematik 

är en lärobok och eleverna vet att man ska arbeta med böcker när man börjar skolan. 

Praktisk matematik i skolan är inte matematik för de flesta elever, matematik är enbart när 

de arbetar i läroboken. Detta kan ses som en brist då det i vår undersökning framkommer att 

arbete utanför läroboken gynnar en del av eleverna, eftersom alla områden inte behandlas i 

det undersökta läromedlet. Boaler (1998) skriver att en variation mellan två olika arbetssätt 

är att föredra, praktiskt och teoretiskt är en bra kombination. Vi anser att varva arbete i 

läroboken med uppgifter utanför läromedlet ger fler möjligheter för eleverna att nå upp till 

de kunskapskrav som ställs på dem. Enligt resultatet i denna undersökning och utifrån det 

undersökta läromedlet kan man arbeta med uppgifter i boken men det behövs kompletteras 

för att eleverna ska få en djupare förståelse och kunna sätta detta i relation inom olika 

sammanhang. Man måste som lärare om man ska använda sig av en läromedelsserie kunna 

sätta den i relation till varje enskild elev, det centrala innehåll, Lgr 11 från Skolverket (2010) 

och sin egen undervisning, hur man vill att den ska se ut. Lärande förstås inom  

variationsteori i termer av urskiljande. Detta innebär att vi förstår innehåll på olika sätt, barn 

kan inte lära sig färger om färgerna inte varierar och för att kunna uppfatta om något är 

grönt, förutsätts att man sett en variation av gröna nyanser som har grönt gemensamt  

(Pramling-Samuelsson och Pramling, 2008). Inom matematik handlar det om att tal och 

uppgifter kan ses utifrån olika perspektiv och på så sätt kunna bygga en variation inom 

matematik.    

 

Läromedelsboken har enligt Johansson (2009) väldigt stort inflytande, de delar som finns 

med i boken är också de delar som eleverna får möta i skolan, medan de avsnitt som inte 

finns med aldrig presenteras för eleverna. Detta kan leda till orättvisor i kommande 

kunskapsutveckling, de som har lärare som kan frångå läromedlet kan få en bredare kunskap 

än de som arbetar mer läromedelsstyrt, detta framkommer genom resultatet av denna 

undersökning, eftersom den undersökta läromedelsserien inte behandlar alla områden som 

återfinns i Lgr 11 (Skolverket, 2010). Detta gör att eleverna enligt oss befinner sig på olika 

kunskapsnivåer även om de är jämngamla, senare i livet. Ett exempel på områden som 

eleverna aldrig stöter på om man arbetar utifrån det undersökta läromedlet är 

sannolikhetsbegreppet, olika geometriska begrepp och samband mellan dem, grafer och 

koordinatsystem. Denna undersökning utgår från variationsteori, vilket betyder att man 

studerar hur människor uppfattar tankar eller förstår något, enligt Pramling-Samuelsson och 

Pramling (2008). Det kan handla om en matematikuppgift som framstår i form av en 

variation av ett sätt att erfara eller uppfatta något. Hur personen uppfattar eller erfar har 

betydelse för hur dem lär sig (Pramling-Samuelsson och Pramling, 2008). Om man uppfattar 

matematikuppgiften på egen hand genom läromedlets beskrivning av den så kan eleven 

arbeta läromedelstyrt men alla lär på olika sätt och läromedelstyrd undervisning passar inte 

alla. Då är en variation av arbetsmetoder önskvärt för att alla elever ska få möjlighet till att 

nå upp till de krav som ställs genom den aktuella läroplanen.  

 

Löwing och Kilborn (2002) menar att det i dagens skola finns olika uppgifter för på vilka 

nivåer eleverna befinner sig. I den undersökta läromedelsserien finns ett rött avsnitt i var och 

en av läroböckerna. Enligt Löwing och Kilborns (2002) sätt att resonera skulle dessa avsnitt 

vända sig till de elever som har lättare att lära in matematik och som arbetar snabbt i 

matematikboken och därmed behöver lite extra uppgifter att göra, för att inte komma för 

långt fram i jämförelse med sina klasskamrater. Detta leder till att dessa elever får mer 

stimulans i hur uppgifterna för dem varieras, de elever som inte hänger med i samma tempo 

får ingen möjlighet till att göra dessa uppgifter. Detta innebär att vissa elever får möjlighet 
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till att utveckla sina kunskaper på ett djupare plan. De elever som är snabba och som förstår 

det grundläggande får denna möjlighet till att nå längre än sina klasskamrater inom 

matematik. Uppgifterna inom den röda delen av det undersökta området gör att eleverna får 

möjlighet till att tänka till lite extra då uppgifterna är mer utmanande. Det gör att klyftorna 

mellan elevernas matematikkunskaper ökar, alla elever får inte samma möjlighet till att nå 

samma kunskapsnivå (Löwing och Kilborn, 2002). 

 

Eriksson m.fl. (1988) skriver att läroplaner slår fast att man måste behärska ett 

kunskapsområde innan man kan utveckla det och gå vidare inom ett annat. Eriksson m. fl. 

(1988) beskriver att det måste finnas en röd tråd genom läromedlet för att det ska fungera, 

det går inte att hoppa hit och dit mellan olika områden. Vi anser att upprepning leder till att 

kunskaperna sätter sig djupare och kan utvecklas, om man arbetar med procentbegreppet 

under höstterminen finns det ingenting som säger att man inte kan repetera detta på 

vårterminen och därmed utveckla begreppet för eleverna. I det undersökta läromedlet 

förekommer båda dessa varianter, vissa områden behandlas fler gånger än andra. Ett 

exempel på detta är geometri som återkommer gång på gång under de olika årskurserna 

medan problemlösning samt samband och förändring endast behandlas i årskurs sex.  

 

Enligt Lpo-94 (Skolverket, 1998) ska undervisningen i skolan vara varierad. Varierad 

undervisning bygger inte på att man vänder blad i en lärobok utan varierad undervisning 

handlar om att varva praktisk matematik, utanför läroboken med teoretisk matematik, att 

räkna i lärboken. Genomgående i Matte direkt. Borgen (Andersson m.fl., 2003-2005) är att 

områden presenteras på liknande sätt i alla läroböckerna genom hela läromedelsserien. Både 

Lpo- 94 (Skolverket, 1998) och Lgr 11 (Skolverket, 2010) lägger vikt vid att 

kommunikation är viktigt när det gäller matematik. Det är viktigt för att kunna utveckla sina 

kunskaper. I den undersökta läromedelsserien behandlas inte kommunikation då detta inte 

kan ske enskilt. Det undersökta läromedlet framtonar inte grupparbete som en del av 

matematiken utan det handlar framför allt om att lösa uppgifterna i läroboken på egen hand.  

 

Johansson (2009) skriver att de flesta läromedel utgår från den aktuella kursplanen, och att 

detta går att se genom att titta snabbt på innehållsförteckningen. Detta gäller inte det 

undersökta läromedlet, eftersom det inte har någon innehållsföreteckning som beskriver 

vilka begrepp som kommer att behandlas. Innehållsförteckningen beskriver vad kapitlet 

innehåller, en rubrik, upplägget med vad författarna kallar grundkurs, blå, röd kurs och 

eventuellt en diagnos. Man vet alltså inte bara genom att titta på innehållsförteckningen om 

läromedlet utgår ifrån den aktuella kursplanen eller inte.  

 

Enligt TIMSS (2008) ligger svenska elever i underkant i jämförelse med elever i andra 

länder. Detta kan bero på att det i Sverige är läromedelsstyrt, det är läromedlet som är det 

väsentliga i undervisningen. I det undersökta läromedlet omfattas inte alla delar i det 

centrala innehåll, Lgr 11 från Skolverket (2010). Vi menar att om eleverna tidigt kommer 

efter i skolan och inte får ta del av alla områden som den aktuella läroplanen föreskriver att 

de ska, är det lätt att de kommer efter i kunskapsutvecklingen inom matematik. Vi kan se att 

svenska elever underpresterar i jämförelse med andra länder kan mycket väl bero på att 

läromedlen inte är utformade så att de ska följas rakt av, men ändå finns det lärare som 

väljer att arbeta endast utifrån dem. Då lärarna låter läromedlet styra matematiklektionerna 

finns det en risk att detta leder till att svenska elever presterar sämre med tiden. 

 

Enligt TIMSS (2008) säger sig ca 93 % av eleverna i årskurs fyra i huvudsak använda sig av 

en lärobok under matematiklektionerna. Detta är en stor del av de svenska eleverna och 

styrker det vi nämnt ovan. Detta kan leda till att svenska elever kommer att halka efter i 
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matematik enligt undersökningar som TIMSS (2008), om läromedelsstyrd 

undervisningsform kommer att fortgå. Det som spelar roll för en framgångsrik 

matematikundervisning är vilken undervisningsmetod läraren väljer, ämnesdidaktisk 

kompetens vilket är viktigare än ämneskunskap.  

 

Vår undersökning visar på att det centrala innehåll som presenteras i Lgr 11 (Skolverket, 

2010) inte kommer att uppfyllas av eleverna genom att enbart utgå ifrån Matte direkt. 

Borgen som läromedelsserie. 

 

Didaktiska konsekvenser 
Anderberg (1987) får känslan av att SIL:s granskning framställer det så att läroboken ska 

styra så att lärarna blir ett redskap och läroboken det centrala i klassrummet och inte  

tvärtom. Enligt denna undersökning styr läroboken matematikundervisningen näst intill 

genomgående. Det är precis som Anderberg (1987) beskriver det med att läraren  

befinner sig i läromedelsbokens händer. Det är läroboken som styr vad som behandlas inom 

matematiken på lektionerna och inte som det borde vara, tvärt om.  

 

Vi drar slutsatsen att det är av betydande roll för eleverna vad läraren har för inställning till 

matematik. En lärare som väljer att släppa taget om läromedelsboken i matematik är ofta 

mer bekväm i ämnet, än en lärare som låter sig styras eftersom denne vill vara säker på att få 

med alla delar i matematiken genom läroboken. Istället för att låta läroboken styra innehållet 

bör man se till det centrala innehåll, Lgr 11 (Skolverket, 2010) som man som lärare ska utgå 

ifrån och inte se läromedelsboken som färdigplanerade lektioner (Johansson, 2006). Med 

denna undersökning kan vi visa att läromedelsstyrd undervisning inte gynnar elevernas 

möjligheter till att nå upp till det centrala innehållet, Lgr 11 (Skolverket, 2010).  

 

Vi menar att läromedelsstyrd undervisning gör att Sverige halkar efter i undersökningar som 

TIMSS (2008). En anledning som denna undersökning pekar på är att alla delar inte kommer 

med i en undervisning som utgår från den undersökta  läromedelsserien.Om den 

läromedelsstyrda undervisningen får fortsätta i Sverige finns en risk att elevernas kunskaper 

inte kommer höjas inom matematik utan möjligtvis tvärt om. Det handlar inte om vilket 

läromedel skolan köpt in och använder sig av utan snarare idéer och kreativt tänkande kring 

matematik, den undervisningsform som läraren väljer att använda sig av.  

 

Det finns ingenting som säger att ett läromedel utgår från det centrala innehållet i Lgr 11 

(Skolverket, 2010), utan läromedel författas för att förlagen vill tjäna pengar och författarna 

får begränsa sig till ett antal sidor när de ska författa ett läromedel. Detta kan leda till att 

läromedlen formas till vad författaren brinner mest för inom matematiken. Andra delar inom 

matematiken får därav mindre plats och missgynnar eleverna möjligheter till att nå upp till 

de krav som ställs på dem. Nu när det undersökta läromedlet, enligt Bonnier Utbildning
2
 ska 

omarbetas efter Lgr 11 kan man ställa sig frågan om skolorna kommer ha råd att uppdatera 

sina läromedel eller om de väljer att fortsättningsvis utgå ifrån den upplagan de redan köpt 

in? 

 

Något som tidigare kritiserats är huruvida elevernas egna intressen tas tillvara på inom 

läromedlet. Det är något som är svårt att uppnå med ett läromedel då det inte går att 

tillgodose varje individs intresse genom att arbeta utifrån en lärobok. Som lärare måste man 

                                                 
2
 Bonnier Utbildning, http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-

6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/ [2010-12-08, 14:21]. 

http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/
http://www.bonnierutbildning.se/m2/Forskola--grundskola-F-6/Matematik/Matematik/Baslaromedel4-6/Matte-Direkt-Borgen-ak-4-6/
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vara mer kreativ och kunna utmana eleverna utanför läroboken. Alla elever lär på olika sätt 

och detta leder till att man som lärare både behöver arbeta utifrån mer än en 

undervisningsmetod (Häggström, 2008). När läraren känner sina elever vet denne troligtvis 

vad eleverna efterfrågar och vad som är intressant för dem att lära.  

 

Förslag till fortsatt forskning 
I vidare forskning skulle det vara intressant att gå på djupet inom fler områden och jämföra 

fler läromedel med det nya centrala innehåll och kunskapskrav i matematik från Skolverket 

(2010). Det skulle också vara av interesse att undersöka två klasser som arbetar på olika sätt 

med mattematikundervisningen, för att se om läroboken stjälper mer än hjälper eleverna. Då 

Matte direkt. Borgen ska omarbetas efter Lgr 11 är det intressant att se om denna 

omarbetning kommer täcka det centrala innehåll från Skolverket (2010). Det är dessutom 

intressant att ta reda på hur många skolor som kommer att uppdatera sina läromedel. 

 

Tack! 
Vi vill tacka för intressant och givande handledning från Anna Wernberg som verkligen 

engagerat sig in i minsta detalj på vårt undersökningsområde och på så sätt inspirerat oss till 

ett givet och strukturerat examensarbete samt arbetsgång. Vi vill också tacka Veronica 

Aasheim Kvist och Lennart Erling som hjälpt oss med svårfunnen litteratur vilket har spelat 

en betydande roll för vår undersökning. Vi vill även tacka varandra för ett gott samarbete 

samt en lärorik tid tillsammans. 

 

Sofia Andersson och Sofie Antonsson, 2010 
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Bilaga 1 
Taluppfattning och tals användning 

 

Algebra 

 

 

 

 4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Rationella tal samt deras egenskaper.       

Positionssystemet gällande tal i decimalform.       

Binära talsystemet och talsystem som använts genom 

historien. 

      

Tal i bråk- och decimalform i och i vardagliga 

situationer. 

      

Tal i procentform, samband med tal i bråk- och 

decimalform. 

      

Metoder vid överslagsräkning (naturliga tal och enkla tal 

i decimalform). 

      

Metoder vid huvudräkning (naturliga tal och enkla tal i 

decimalform). 

      

Beräkningar med skriftliga metoder (naturliga tal och 

enkla tal i decimalform). 

      

Beräkning av naturliga tal och enkla tal i decimalform 

med stöd av miniräknare. 

      

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och 

beräkningar i vardagen.  

      

  4A 4B 5A 5B 6A 6B 

Obekanta tal och deras egenskaper.       

Beteckna ett obekant tal med en symbol, där det finns 

behov. 

      

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i relevanta 

situationer för eleven.  

      

Metoder för enkel ekvationslösning.       

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

konstrueras.  

      

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

beskrivas. 

      

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan 

uttryckas. 
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Geometri 

 

 

 

 4A 4B 5A  5B 6A 6B 

Grundläggande geometriska objekt, polygoner.       

Grundläggande geometriska objekt, cirklar.       

Grundläggande geometriska objekt, klot.       

Grundläggande geometriska objekt, koner.       

Grundläggande geometriska objekt, cylindrar.       

Grundläggande geometriska objekt, pyramider.       

Grundläggande geometriska objekt, rätblock.       

Grundläggande geometriska objekts inbördes relationer 

samt egenskaper hos dessa. 

      

Konstruktion av geometriska objekt.        

Skala och dess användning i vardagliga situationer.       

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen.       

Hur symmetri kan konstrueras.       

Metoder för hur omkrets och area hos olika 

tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas 

och uppskattas.  

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd med 

vanliga måttenheter. 

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av area med 

vanliga måttenheter. 

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av volym med 

vanliga måttenheter. 

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av massa med 

vanliga måttenheter. 

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av tid med vanliga 

måttenheter. 

      

Jämförelse, uppskattning och mätning av vinklar med 

vanliga måttenheter. 

      

Mättningar med användning av nutida metoder.        

Mättningar med användning av äldre metoder.       
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Sannolikhet och statistik 

 

 

 

Samband och förändring 

 

 

 

Problemlösning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4A 4B 5A  5B 6A 6B 

Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer 

från vardagliga situationer. 

      

Sannolikhet, chans och risk grundat på experiment från 

vardagliga situationer. 

      

Sannolikhet, chans och risk grundat på statistiskt 

material från vardagliga situationer. 

      

Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga 

försök.  

      

Enkel kombinatorisk i konkreta situationer.        

Tabeller och diagram för att beskriva resultat från 

undersökningar.  

      

Tolkning av data i tabeller och diagram.       

Lägesmåttet medelvärde och hur det kan användas i 

statistiska undersökningar.  

      

Lägesmåttet typvärde och hur det kan användas i 

statistiska undersökningar. 

      

Lägesmåttet median och hur det kan användas i 

statistiska undersökningar. 

      

 4A 4B 5A  5B 6A 6B 

Proportionalitet och procent samt deras samband.        

Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella 

samband vid enkla undersökningar.   

      

Koordinatsystem och strategier för gradering av 

koordinataxlar.  

      

 4A 4B 5A  5B 6A 6B 

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga 

situationer.  

      

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån 

vardagliga situationer.  

      


