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Sammanfattning 

Denna studie handlar om vilka olika matematikuppgifter elever möter i sina matematikböcker 

samt vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom dessa uppgifter. Uppgifterna är 

kategoriserade i rutinuppgift, textuppgift, problemuppgift samt rika problem. De matematiska 

förmågor som analyseras är problemlösningsförmågan, begreppsförmågan, procedurförmågan, 

resonemangsförmågan samt kommunikationsförmågan. Studiens syfte är att undersöka elevers 

möjlighet till att utveckla de matematiska förmågorna genom matematikuppgifterna i två olika 

läroböcker. Detta görs utifrån två frågeställningar som berör matematikuppgifternas innehåll 

och möjligheter. Hur ser fördelningen av olika typer av uppgifter ut i de valda 

matematikböckerna? Hur ser fördelningen ut gällande vilka förmågor eleverna får möjlighet att 

träna på genom de olika uppgifterna i matematikboken?  

 

Studien utgår ifrån en innehållsanalys och det analysverktyg som används är en process i sex 

steg där varje matematikuppgift analyseras efter samma variabler och sedan kategoriseras 

utifrån givna kriterier.  

Av resultatet framgår att rutinuppgifter dominerar i båda läromedlen. Gällande textuppgifter 

och problemuppgifter ser fördelningen lite olika ut beroende på bok. Eldorado har både fler 

textuppgifter och problemuppgifter. Varken Favorit matematik eller Eldorado erbjuder eleverna 

några rika problem. Gällande förmågorna dominerar procedurförmågan och begreppsförmågan 

i båda läromedlen medan övriga förmågor utgör en mindre del av uppgifterna i boken. 

Resultatet visar att Eldorado har fler uppgifter som ger möjlighet till problemlösningsförmågan 

jämfört med Favorit matematik.  
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INLEDNING  
Matematikundervisningen i den svenska skolan är ofta ett debattämne som berör både politiker, 

lärare, elever och föräldrar. Efter ett examensarbete där jag och en studiekamrat undersökte 

matematikundervisning utan en traditionell matematikbok väcktes ett stort intresse hos mig 

kring läromedel i stort, och då speciellt inom ämnet matematik eftersom min egen erfarenhet 

säger mig att läroboken är mycket central i detta ämne. Undersökningen fokuserar på vilka olika 

typer av matematikuppgifter som eleverna möter i matematikböckerna och vilka möjligheter 

som finns för eleverna att utveckla de matematiska förmågor som skrivs fram i den svenska  

kursplanen. Björklund och Grevholm (2012, ss. 58-59) menar att det är en vanlig 

missuppfattning att läroböcker i matematik på något sätt är statligt granskade utifrån vår 

gällande kursplan. Läroböckerna kan ses som en tolkning av kursplanen från olika förlag och 

författare. Eftersom vi saknar en läromedelsgranskning blir det därför viktigt att läraren 

granskar och reflekterar över det läromedel som används i skolan. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Studiens syfte är att undersöka elevers möjlighet till att utveckla de matematiska förmågorna 

genom matematikuppgifterna i två olika läroböcker. Detta görs utifrån två frågeställningar som 

berör matematikuppgifternas innehåll och möjligheter:  

 

 Hur ser fördelningen av olika typer av matematikuppgifter ut i de valda 

matematikböckerna?   

 Hur ser fördelningen ut gällande vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på 

genom de olika uppgifterna i matematikboken?  

BAKGRUND  
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till de matematiska förmågor som skrivs fram i vår 

kursplan för matematik och hur förändringen av den nya läroplanen har tagits emot i Sverige.  

En ny läroplan 

Bakgrunden till att den svenska kursplanen skriver fram några centrala matematiska förmågor 

kommer från det danska KOM-projektet (Competencies and Mathematical Learning). Niss och 

Højgaard (2011, ss. 45-48) beskriver hur den traditionella danska läroplanen är utformad på ett 

sätt att det blir svårt att identifiera matematiska kompetenser utifrån ett innehåll och att det blir 

en svårighet att se progressionen. Det finns även risk att kursplanen tolkas på ytan gällande 

sakkunskaper, alltså det matematiska innehållet, och inte på ett djupare plan. Det blir även 

svårare att jämföra matematikundervisningen på olika nivåer och sammanhang. Med detta som 

bakgrund fick Niss och Højgaard i uppgift att utveckla generella mål för 

matematikundervisningen. Målet var att skapa en gemensam hållpunkt för att identifiera vad 

som krävs för att behärska matematik, för att kunna se en progression i utvecklingen och för att 

tydligare kunna jämföra denna progression genom olika stadier i utbildningen. De arbetade 

fram ett antal kompetenser i matematik vilket även gav inspiration till de nuvarande förmågorna 

i kursplanen för matematik. Boesen, Helenius, Bergqvist, Bergqvist, Lithner, Palm och 

Palmberg (2014, s. 74) för fram att det fanns en strävan att bryta de traditionella mönstren i  den 

svenska matematikundervisning och istället fokusera på kommunikationen och matematiska 

resonemang. Dessa traditionella mönster kan bland annat handla om läromedelsstyrd 

undervisning. Boesen m.fl. menar även att de matematiska förmågorna som skrivs fram i 
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kursplanen inte är explicit förklarade eller exemplifierade. Syftet med detta är att de berörda i 

skolans värld ska ha möjlighet till att själva diskutera och tolka läroplanens innehåll.  

 

Niss och Højgaard (2011, ss. 123-124) skiljer på utövandet och utvecklandet av olika 

matematiska förmågor. De menar att för att eleverna ska få möjlighet att utveckla matematiska 

förmågor ska detta ske i interaktion med konkret matematiskt material och inte som en 

individuell drill. De för även fram att olika typer av matematikuppgifter och därmed material 

utvecklar olika förmågor. Detta innebär därför att eleverna behöver möta många olika typer av 

matematiskt material för att få denna varierande undervisning som belyser samtliga förmågor. 

Detta beskriver även Häggblom (2013, s. 22) som menar att förmågorna alltid är kopplade till 

ett matematiskt innehåll och vi kan därför inte se på förmågorna som enskilda kunskapsbitar. 

Förmågorna i kursplanen för matematik är inte kopplade till en viss årskurs utan visar på 

generella kvaliteter. Hon menar även att läraren måste ge förmågorna ett matematiskt innehåll 

samtidigt som läraren ska tolka innehållet utifrån de olika förmågorna. I Läroplanen för 

grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (från och med nu används förkortningen 

LGR11) i det centrala innehållet för matematik får läraren det innehåll som 

matematikundervisningen ska belysa och dessa är uppdelade enligt en progression från årskurs 

1 till 9 (Skolverket 2011b, s. 62). Boesen m.fl. (2014, s. 73) menar att om ett område som 

exempelvis aritmetik skrivs fram i läroplanen kommer detta område att belysas i 

undervisningen men om exempelvis problemlösningsförmågan lyfts fram kommer 

undervisningen kunna varieras på ett annat sätt. Dock behöver läraren inte endast tolka 

läroplanen på ytan utan ändra sin syn på undervisningen för att eleverna ska få möjlighet att ta 

till sig de matematiska förmågorna på ett djupare plan.  

 

I en studie gjord av Boesen m.fl. (2014, s. 85) utvärderas den förändring av kursplanen som 

kom i och med LGR11. De menar att förändringen inte har lyckats med det den syftade till. De 

beskriver att undervisningen fortfarande domineras av procedurer. Enligt deras slutsatser kan 

det finnas många anledningar till detta. Lärare kan exempelvis ha fått för lite resurser för att 

förändra sin undervisning efter den nya läroplanen eller så tar denna förändring en mycket lång 

tid. Förmågorna är beskrivna på ett vagt sätt i kursplanen och därför kan det behövas ett 

förtydligande. Många lärare kanske väljer att fokusera på det centrala innehållet och 

kunskapskrav istället vilket gör förmågornas roll blir något oklar i sammanhanget.  

De fem matematiska förmågorna i läroplanen 

Häggblom (2013, ss. 161-162) för fram förmågan att lösa matematiska problem som någonting 

mycket centralt i samtliga skolämnen och i vardagen. På grund av detta behöver eleverna träna 

på att tolka, beskriva och formulera matematiska problem i olika situationer. Därför skrivs det 

fram i LGR11 att eleverna ska ha möjlighet att formulera och lösa olika typer av matematiska 

problem samt värdera olika strategier (Skolverket 2011b, s. 63). Denna förmåga kallas även för 

problemlösningsförmågan. Häggblom fortsätter beskriva hur eleverna till sin hjälp har de olika 

matematiska uttrycksformerna. Dessa är konkret uttrycksform, logisk/språklig uttrycksform, 

algebraisk/aritmetisk uttrycksform samt grafisk/geometrisk uttrycksform. För att öka 

förståelsen hos eleverna är det viktigt med engagemang och att de känner motivation i 

uppgifterna. Detta ställer höga krav på planeringen av undervisningen. En viktig grund i 
problemlösning är att uppgiften ”tvingar” in eleverna i en situation där de måste ta till olika 

sorters matematisk kunskap för att komma till en lösning. Detta i sig leder till att eleverna får 

en ökad förståelse eftersom de behöver tänka djupare och relatera kunskapen. Skott (2010) som 

refereras i Juter (2013, s. 1) skriver hur problemlösningsförmågan är en av de största 

utmaningarna i matematikdidaktiken samtidigt som att den är mycket viktig för elevernas 

matematiska utveckling. Hagland, Hedrén och Taflin (2005, s. 13) för fram hur ett arbete genom 
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problemlösning kan få eleverna att utveckla sin förmåga att tänka kreativt, arbeta självständigt 

och på ett systematiskt sätt. Vidare kan matematiska problem öka elevers lust att lära då många 

som får ”aha-upplevelser” får stärkt självförtroende genom  en korrekt lösning. Att arbeta med 

problem i matematikundervisningen förbereder eleverna inför vuxenlivet där de kan få stor 

användning av denna förmåga.  

 

Hårrskog och Taflin (2014, ss. 1-2) beskriver de olika uttrycksformerna som kan visa sig i 

problemlösning. I den konkreta uttrycksformen sorterar eleven något sorts material för att lösa 

uppgiften. Den logiska/språkliga uttrycksformen innebär att uppgiften löses helt genom det 

muntliga eller skriftliga språket, både det svenska språket och även matematiska symboler. 

Sedan finns även den algebraiska/aritmetiska uttrycksformen som innebär att eleven framför 

allt använder matematiska symboler för att lösa problemet. Det kan exempelvis handla om 

ekvationer. Den fjärde och sista uttrycksformen kallas för grafisk/geometrisk uttrycksform och 

innefattar någon typ av figur. Det kan exempelvis handla om en bild eller en tabell.  

 

Även begreppsförmågan definieras som en utav de fem förmågorna i LGR11 (Skolverket 

2011b, s. 63). Häggblom (2013, ss. 25-26) för fram att de matematiska begrepp som eleverna 

använder är relaterade till elevernas erfarenheter, uppfattningar och olika typer av 

språkanvändning. Hon menar även att för ett begrepp ska bildas och bli användbart behövs 

erfarenheter av begreppets användning. Det blir svårt för eleverna att skapa dessa modeller 

själva vilket innebär att läraren har ett stort ansvar. Det krävs ett engagemang från lärarens sida 

för att skapa en mångsidig begreppsförståelse med hjälp av de olika representationsformerna. I 

figur 1 presenteras de fem representationsformerna och är nära sammankopplade med 

varandra(Björklund & Grevholm 2012, s. 88). 

 
 Figur 1 - Illustration över de matematiska representationernas sammankoppling 

 

Vidare ska eleverna få möjlighet att utveckla förmågan att välja lämpliga modeller för att göra 

enkla beräkningar och lösa rutinuppgifter (Skolverket 2011b, s. 63). Häggblom (2013, ss. 105) 

beskriver att procedurförmågan innebär kunskap om procedurer i matematiken, även hur och 

när vi använder dessa. De ska användas på ett effektivt och flexibelt sätt. En ökad 

begreppsförmåga leder i sig till att eleverna kan använda alltmer komplicerade procedurer. På 

så sätt är procedurförmågan och begreppsförmågan starkt sammankopplade.   
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När det kommer till resonemangsförmågan ska eleverna få möjlighet att föra och följa 

matematiska resonemang (Skolverket 2011b, s. 63). Denna förmåga handlar om att eleverna 

ska kunna tänka logiskt kring begrepp och deras samband samt dess användning. Eleverna kan 

utveckla sin förståelse om de får föra ett muntligt resonemang kring sina strategier och detta 

måste eleverna få möjlighet att öva på i både förskolan och skolan. Elever som använder sig av 

resonemangsförmågan kan genom språket argumentera för eller emot en lösning och på så sätt 

utvecklas den egna självreflektionen. I denna utveckling blir även begreppsförmågan synlig och 

lärarens roll är central för att stötta och utmana eleverna (Häggblom 2013, ss. 195-199). Lithner 

(2008) skiljer på imitativa och kreativa matematiska resonemang. Ett imitativt resonemang är 

ett exempel på en inlärd metod där eleverna vet vad de ska göra för att lösa uppgifter utifrån en 

inlärd modell och därför kan detta även relateras till procedurförmågan. Ett kreativt matematiskt 

resonemang däremot innebär att eleverna istället får pröva sig fram till en lösning och där de är 

medvetna om processen, vad de gör och varför. Resonemangsförmågan är även starkt kopplad 

till kommunikationsförmågan. Björklund och Grevholm(2012, s. 240) ställer sig kritiska till en 

undervisning som i stor utsträckning baseras på användandet av läroböcker där eleverna mister 

möjligheten till att reflektera kring det matematiska innehållet. Eleverna får därmed inte 

möjligheten till att utveckla resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan i lika stor 

utsträckning.  

 

I kursplanen lyfts även kommunikationsförmågan som en viktig del i matematiklärandet. 

Eleverna ska få möjlighet att samtala och argumentera angående frågeställningar, beräkningar 

och slutsatser (Skolverket 2011b, s. 63). Kommunikationen i matematiklärandet kan hjälpa 

eleverna att synliggöra sin förståelse för de matematiska begreppen, därför är 

kommunikationsförmågan och begreppsförmågan starkt sammankopplade med varandra. 

Skolans syn på lärande baseras på en kommunikativ undervisning där interaktion mellan lärare 

och elev samt mellan elever är central. Ett matematiskt samtal kan innefatta fyra olika punkter. 

Det handlar dels om att eleverna får uttrycka sitt tänkande och att de får lära sig att resonera 

matematiskt. Vidare innebär det även att eleverna lär sig göra antaganden och formulera samt 

lösa problem. Slutligen innefattar det även att eleverna får söka samband och tillämpningar. 

Läraren har ett stort ansvar att ställa sådana frågor som kan locka till en diskussion och utmana 

eleverna samtidigt som eleverna har ett ansvar att lyssna på varandra och ta del av andras tankar. 

När den muntliga kommunikationen fungerar behöver eleverna även träna på att skriva ner 

dessa tankar (Häggblom 2013, ss. 43-47). Hur elever möter samtal i matematikämnet påverkar 

deras attityder och uppfattningar inom matematik inför kommande skolår. Därför blir 

kommunikationen inom matematik mycket viktig för elevernas utveckling. Det är dock inte 

endast det matematiska innehållet som tränas utan även sociala mönster och regler i 

klassrummet (Björklund och Grevholm 2012, s. 236).  

Lärobokens roll i undervisningen 

Enligt den internationella undersökningen TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) är läromedelsanvändningen i den svenska matematikundervisningen mycket 

hög där matematikboken utger basen i undervisningen och användandet av läromedel i 

undervisningen är även hög internationellt sett i jämförelse med andra länder (Skolverket 

2011c, ss. 97-98). Calderon (2015) beskriver att en läromedelsstyrd undervisning är mer vanlig 
i matematik och naturkunskap jämfört med exempelvis samhällsorienterade ämnen. Som 

framkommit av TIMSS menar även Calderon att just i matematikämnet är det mycket vanligt 

att läroboken styr undervisningen och att läraren leder genomgångar utifrån bokens innehåll. 

Han menar även att negativa konsekvenser av detta kan bli att alla elever arbetar olika snabbt i 

matematikboken vilket innebär att vissa elever kanske redan har räknat förbi de sidor som 

läraren går igenom medan andra elever inte har hunnit komma till de sidorna än. Niss och 
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Højgaard (2011, ss. 91-93) för fram att matematikläraren har ett stort ansvar att skapa 

möjligheter för eleverna till en utveckling av alla de matematiska kompetenserna och därmed 

behöver läraren vara mycket didaktiskt medveten. De menar att det är viktigt att läraren är 

medveten om olika matematiska frågor och olika matematiska svar. Dessa frågor ska även vara 

relevanta för eleverna och ligga på rätt nivå. Liknande resonameng förs fram av Björklund och 

Grevholm (2012, ss. 18-19) som beskriver vikten av att matematikläraren har god kunskap i 

matematik och matematikdidaktik, bedömning och kunna dokumentera elevers lärande, 

ledarskap i klassrummet och det material som undervisningen kräver. De för även fram att 

läraren måste ha en personlig syn angående kunskap och lärande i matematik och ha ett 

professionellt språk tillsammans med elever, kollegor och föräldrar. Även Niss och Højgaard 

(2011, s. 114) för fram vikten av att lärarens ska kunna analysera och värdera material som 

används i matematikundervisningen, inte minst matematikböckerna samt att kunna diskutera 

detta med kollegor och föräldrar.  

 

Calderon (2015) diskuterar hur en färdig strukturerad lärobok kan ha både positiva och negativa 

konsekvenser. Å ena sidan kan en matematikbok ge en tydlig lektionsstruktur till eleverna men 

å andra sidan kan det innebära att vissa elever inte utmanas tillräckligt mycket för att klara 

svårare matematik i högre årskurser sedan. Detta då det ofta finns nivågrupperade ”spår” i 

matematikboken där vissa elever inte får möjlighet till  svårare utmaning. Calderon för även 

fram att ett läromedel som utger sig för att vara kopplat till läroplanen inte behöver innehålla 

alla de delar som behövs för ett fullständigt matematiklärande. Detta kan relateras till det som 

läroplanen för fram angående en varierad och individualiserad undervisning (Skolverket 2011b, 

ss. 7-9). Även Niss och Højgaard (2011, s. 38) menar att en matematikbok som används på ett 

traditionellt sätt inte behandlar alla de matematiska kompetenser som finns utan fokuserar bara 

på en del. På så sätt är matematikboken begränsande. De ger även rådet till författare och förlag 

att skapa sådant matematiskt material att eleverna har möjlighet att utveckla en bred kompetens 

inom matematik (s. 197). Niss och Højgaard (2011, s. 201) beskriver vidare att det finns en 

snedfördelning av de olika matematiska förmågorna i matematikböckerna men samtidigt 

behövs det ett tydligt material som eleverna kan utgå ifrån. Därför menar de att det behövs nytt 

material som är anpassat efter en bredare syn på matematik och dess förmågor.  

TEORETISK RAM  
De olika kategorierna med matematikuppgifter grundar sig på kategorierna som Hagland och 

Åkerstedt (2014, ss. 3-4) använder.  

Olika typer av matematikuppgifter  

Som illustreras i figur 2 kan matematikuppgifter delas in i tre huvudkategorier; rutinuppgift, 

textuppgift och problemuppgift. Sedan kan även problemuppgift delas in i två underkategorier; 

rika problem och övriga problem (Hagland och Åkerstedt 2014, ss. 3-4).  

Rutinuppgifter 

Hagland och Åkerstedt (2014, s. 3) beskriver rutinuppgifter som kända uppgifter för eleven där 

hen vet vad som krävs. Läraren har gått igenom liknande uppgifter tillsammans med klassen 

och diskuterat olika metoder och strategier. Eleven har därför mött liknande uppgifter innan 

och vet därför hur hen ska ta sig an uppgiften. Rutinuppgifter kan variera i svårighetsgrad och 

innehålla flera olika led samt olika räknesätt.  
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Figur 2 – Illustration över de olika kategorierna av matematikuppgifter 

Textuppgifter  

Hagland och Åkerstedt (2014, s. 4) förklarar att en textuppgift är en uppgift som beskriver en 

situation, detta i en löpande text. Denna text avslutas med en eller flera frågor som eleven ska 

besvara. När det kommer till textuppgifter blir det viktigt för eleven att tolka uppgifter och 

plocka ut relevanta nyckelord för att veta hur hen ska lösa uppgiften. Vidare måste eleven även 

återtolka sin lösning till frågan och svara med en mening.  

Problem 

Hagland och Åkerstedt (2014, s. 4) skriver att problemuppgifter är uppgifter där eleven inte har 

en på förhand given lösningsmetod. Här måste eleven istället undersöka och pröva sig fram till 

en egen lösning till uppgiften. Lärarens roll är att uppmuntra till uthållighet och kreativitet för 

att stötta eleven i detta arbete. Att en uppgift anses vara svår behöver inte ha med själva 

uträkningsdelen att göra utan eleven kan ha svårt att tyda texten i sig. Detta räknas då inte som 

ett matematiskt problem. Hagland, Hedrén och Taflin (2005, s. 27) för fram tre villkor för att 

en uppgift är ett problem: 1) En uppgift som en person vill eller behöver lösa. 2) Personen som 

ska lösa problemet har inte en förvald process för att lösa problemet. 3) Det krävs en viss 

ansträngning av personen för att lösa problemet.  

Rika problem  

Hagland och Åkerstedt (2014, s. 4) definierar rika problem som uppgifter där det finns många 

möjligheter till diskussioner kring bland annat matematiska begrepp, strategier och 

uttrycksformer. Hagland, Hedrén och Taflin (2005, ss. 28-30) beskriver sju kriterier för rika 

matematiska problem. Problemet ska:  

 

1. introducera viktiga matematiska idéer eller strategier.   

2. vara lätt att förstå och alla ska ha en möjlighet att arbeta med det. 

3. upplevas som en utmaning, kräva ansträngning och tillåtas ta tid. 

4. kunna lösas på flera olika sätt, exempelvis med med olika strategier och 

representationsformer.  

5. kunna bjuda in till  en matematisk diskussion utifrån elevernas olika lösningar, 

strategier och representationsformer.  

6. kunna fungera som länk mellan olika matematiska områden.  

7. kunna leda till att elever och lärare formulerar nya intressanta problem.  
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Förmågorna i Läroplanen  

Problemlösningsförmågan 

Enligt LGR11 (Skolverket 2011b, s. 63) ska eleverna utveckla förmågan att formulera och lösa 

problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. I 

Kommentarmaterial för kursplanen i Matematik (Skolverket 2011a, s. 29) står det att detta 

innebär att elever i de lägre årskurserna ska kunna lösa enkla problem i elevnära situationer och 

att de använder någon sorts anpassad strategi till problemet. Det framgår även att elever i de 

lägre årskurserna ska beskriva tillvägagångssättet samt göra en rimlighetsbedömning på 

resultatet.  

Begreppsförmågan 

Enligt LGR11 (Skolverket 2011b, s. 63) ska eleverna utveckla förmågan att använda och 

analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. Enligt Kommentarmaterial för 

kursplanen i Matematik (Skolverket 2011a, s. 29) ska elever i de lägre årskurserna använda 

grundläggande begrepp i sammanhang som är vanligt förekommande för dessa elever.  

Procedurförmågan 

Enligt LGR11 (Skolverket 2011b, s. 63) ska eleverna utveckla förmågan att välja och använda 

lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. I 

Kommentarmaterial för kursplanen i Matematik (Skolverket 2011a, s. 29) förs det fram att 

elever i de lägre årskurserna ska välja och använda metoder för att göra enkla beräkningar och 

lösa enklare rutinuppgifter. 

Resonemangsförmågan 

Enligt LGR11 (Skolverket 2011b, s. 63) ska eleverna utveckla förmågan att föra och följa 

matematiska resonemang. Enligt Kommentarmaterial för kursplanen i Matematik (Skolverket 

2011a, s. 30) innebär denna förmåga att eleverna ska kunna framföra och bemöta matematiska 

argument. Detta kan ske i redovisningar inför klassen eller samtal och diskussioner.  

Kommunikationsförmågan  

Enligt LGR11 (Skolverket 2011b, s. 63) ska eleverna utveckla förmågan att använda 

matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. I Kommentarmaterial för kursplanen i Matematik 

(Skolverket 2011a, s. 30) skrivs det fram hur elever i de längre årskurserna ska göra enkla 

beskrivningar av tillvägagångssättet. Det kan innebära både konkret material, bilder, symboler 

och andra matematiska representationsformer.  

METOD 
I detta avsnitt presenteras först kvantitativ studie och det urval som gjorts i studien. Vidare 

diskuteras innehållsanalys och avslutningsvis finns en presentation av genomförandet av 

studien där bland annat analysprocessen beskrivs.  

Kvantitativ studie  

Denna studie utgår ifrån kvantitativ metod då syftet är att undersöka fördelningen av olika 

matematikuppgifter samt fördelningen av vilka förmågor eleverna får möjlighet att utveckla 

med uppgifterna. Björkdahl Ordell (2007, s. 194)  menar att om forskningsfrågan innehåller 

någon typ av uppskattning eller liknande tillhör det den kvantitativa metoden. Att kunna 



- 10 - 

 

kvantifiera och använda resultatet för utveckling är ett viktigt verktyg i läraryrket och därför är 

metoden även mycket relevant inför mitt kommande yrkesliv.   

Urval 

Bakgrunden till urvalet startade på en Läromedelsmässa där en försäljare gjorde reklam för just 

läromedlet Favorit matematik. Han berättade hur ett liknande läromedel används i Finland och 

är mycket omtyckt. Med tanke på den mediauppmärksamhet Finland har fått gällande goda 

skolresultat blev det intressant att analysera just detta läromedel. Vidare valdes även 

matematikboken Eldorado. Min studentgrupp tillfrågades vilket läromedel i matematik som de 

har mött under sina VFU-perioder och majoriteten nämnde både Favorit matematik och 

Eldorado, därav urvalet.  

 

Både Favorit matematik och Eldorado har två olika böcker på ett läsår, uppdelade i en A-bok 

och en B-bok. Detta innebär att en A-bok används på höstterminen och en B-bok på 

vårterminen. Båda böcker som analyserats är B-böcker för årskurs 3, alltså den boken som är 

tänkt att användas på vårterminen. Nedan följer en kort presentation av de båda läromedlen.  

Favorit matematik 

Favorit matematik är ett basläromedel från förlaget Studentlitteratur. Förlaget ger följande 

beskrivning (Studentlitteratur a u.å):  

 

En författargrupp med bred erfarenhet har tillsammans arbetat fram detta material 

som är Finlands mest sålda matematikläromedel. De finska lärarna framhåller den 

tydliga strukturen och de goda resultaten som två viktiga faktorer till varför de år 

efter år väljer Favorit matematik till sina klasser. Serien bygger på en struktur om 

fyra sidor till varje lektion - där alltså alla extrauppgifter redan finns i grundboken. 

 

Läromedlet beskrivs som komplett och med tydliga kopplingar till LGR11. Förlaget har även 

en matris där de beskriver hur de matematiska förmågorna lyfts genom läromedlet. Enligt 

förlaget finns det goda möjligheter för eleverna att träna på de olika förmågorna 

(Studentlitteratur b u.å). Boken har delar som samtliga elever förväntas göra samt två olika 

nivåer på liknande uppgifter i det området, en nivå som passar de elever som behöver mer 

träning och en nivå för elever som vill ha en liten utmaning (Studentlitteratur 2013).  

Eldorado  

Eldorado är ett läromedel i matematik från förlaget Natur & Kultur. Förlaget presenterar 

läromedlet på följande sätt (Natur & Kultur u.å):  

 

Eldorado är ett läromedel av Ingrid Olsson och Margareta Forsbäck, som 

grundlägger en god matematisk förståelse på ett sätt som gör matematiken rolig 

och spännande i alla årskurser. Med Eldorado får eleverna prata matematik, tänka 

logiskt och kreativt samt dra slutsatser. Eleverna upptäcker matematik i en 

undervisning som synliggör begrepp, strukturer och samband. Alla får en verklig 

chans att älska matematik - både lärare och elever! 

 

Läromedlet beskrivs som forskningsanknutet och har vunnit ett läromedelspris 2012. Varje 
kapitel är uppdelat i olika delar och dessa återkommer i varje avsnitt. Det börjar med en bild 

där eleverna får samtala kring det matematiska innehållet. Kapitlen avslutas med en utvärdering 

av de aktuella målen. Vidare finns det även en sida med problemlösning (förlagets definition) 

och en repetitionssida med uppgifter kopplade till kapitlen innan (Natur & Kultur u.å). Boken 
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är inte uppdelad i spår eller nivågrupperingar av uppgifter utan meningen är att samtliga elever 

gör alla uppgifter i de olika kapitlen.  

Innehållsanalys 

Olsson och Sörensen (2007, ss. 129) beskriver innehållsanalys som en metod för att 

vetenskapligt analysera dokument. I en innehållsanalys sätts resultatet in i ett teoretiskt 

sammanhang för att illustrera dess vetenskapliga idé. I denna studie innebär det den teoretiska 

ramen kring olika typer av matematikuppgifter och vilka förmågor eleverna får möjlighet att 

träna på. Bryder (1985, ss. 39-42) beskriver tre kriterier för den kvantitativa innehållsanalysen. 

Dessa handlar om vilka kategorier/variabler som analysen utgår ifrån, vilken analysprocess som 

används samt hur analysen gick till. I denna studie analyseras matematikuppgifter utifrån ett 

antal variabler, för att kategorisera vilken typ av uppgift det är samt vilka förmågor eleverna får 

möjlighet att träna på. Detta i linje med det första kriteriet som Bryder beskriver. Vidare 

används ett analysverktyg som är en process i ett antal steg där samtliga uppgifter analyseras 

och detta kan kopplas till det andra kriteriet för den kvantitativa innehållsanalysen. Slutligen 

finns det en struktur för hur studien har genomförts och detta är i linje med det tredje kriteriet 

angående studiens tillförlitlighet.  

 

En styrka hos innehållsanalysen är att den kan anses vara en objektiv metod på grund utav de 

analysscheman och kodning som används (Bryman 2012, ss. 304-307). Författaren menar även 

att metoden ger undersökaren en viss frihet då hen inte behöver ta hänsyn till de 

forskningsetiska principer som finns för att skydda enskilda individer då det inte finns några 

personer med i undersökningen. Dock kan forskaren inte göra helt som hen själv vill utan måste 

vara noga med processen i sig. Det är även en bred metod för analys och kan appliceras på 

många olika typer av källor. Bryman för även fram några svagheter med metoden 

innehållsanalys. Han menar att det är i princip omöjligt att skapa ett analysschema eller lathund 

för analysen som är helt objektiv där undersökaren inte har lagt in någon sorts prägel på den. 

Bryman för även fram att det är svårt att svara på frågan Varför? i en innehållsanalys utan 

undersökaren får dra slutsatser utifrån resultatet.  

 

Bryman (2012, s. 306) menar att innehållsanalysen bara är så bra som själva dokumentet i sig 

och diskuterar därför tre kriterier för en god analys: autenticitet, trovärdighet och 

representativitet. I denna studie analyseras aktuella matematikböcker som används ute i 

skolorna idag och detta kriterium är i linje med det Bryman benämner som autenticitet. De 

uppgifter som analyseras är hämtade ur originalkopior från förlagen vilket innebär att 

dokumenten inte kan ha ändrats på något sätt från någon utomstående och detta är i linje med 

det andra kriteriet gällande trovärdigheten på dokumenten. Slutligen analyseras två 

matematikböcker som finns ute på marknaden och ligger ungefär i linje om vad som finns 

generellt sett. De sticker inte ut på något sätt utan är två helt ”vanliga” matematikböcker och 

finns tillgängliga i flera delar av landet. Detta kan relateras till det tredje kriteriet angående 

dokumentens representativitet.  

Genomförande  

Nedan presenteras hur analysarbetet fortskred, exempel på kategorisering samt hur studien tar 

hänsyn till reliabilitet och validitet. Exempeluppgifterna som presenteras kommer antingen från 

Favorit matematik 2A (Studentlitteratur 2012) eller Eldorado 3A (Natur & Kultur 2010). 

Exemplen kommer då inte från de två matematikböcker som ingår i studien utan är tagna från 

andra matematikböcker i samma serie. Dock har jag inte analyserat hela böckerna där exemplen 

kommer ifrån men har utgått ifrån samma analysprocess som de matematikböcker som ingår i 

studien. För att förtydliga utgår denna studie ifrån en läroboksstyrd undervisning och en 
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normalpresterande elev. Med normalpresenterade elev menas en elev som varken gör mindre 

eller mer än det läromedlet erbjuder. Studien syftar till att undersöka fördelningen av uppgifter 

i matematikböcker och vilka möjligheter eleverna har för att träna de olika matematiska 

förmågorna och därför tar studien inte hänsyn till eventuella andra undervisningsmetoder i 

klassrummet eller elever som behöver extra stöd eller extra utmaningar. Eventuella ”spår” eller 

nivågrupperingar i boken analyseras inte. Sidor med repetitionsövningar eller diagnoser 

analyseras inte heller då studien syftar till den allmänna fördelningen av uppgifter och deras 

möjligheter. Beroende på hur uppgiften ser ut har den ibland delats upp. Ofta är en 

matematikuppgift indelad i deluppgifter i form av a, b, c, d o.s.v. och i dessa fall har 

deluppgifterna analyserats som en uppgift. Alternativet skulle varit att det blev ganska få 

uppgifter som analyserats. En likvärdighet mellan de båda läromedlen eftersträvades gällande 

uppgifter och deluppgifter.  

Analys och bearbetning  

Analysen av matematikuppgifterna utgår ifrån den process som användes av Palm, Boesen och 

Lithner (2011, ss. 299-300). I analysarbetet har en analysmatris använts, se bilaga 3. Denna 

matris är gjord i Microsoft Word och detta program användes även i analysarbetet. Som hjälp 

har jag haft en lathund för de olika kategorierna, se bilaga 1 och 2. Dessa var en hjälp i 

analysarbetet för att lätt kunna kategorisera uppgifterna och förmågorna utifrån kriterierna. 

Boesen, Lithner och Palm (2010) använde sig av antalet tre för att kategorisera uppgifter utifrån 

kreativa och imitativa resonemang och därför används även detta antal i denna studie när det 

kommer till huruvida en uppgift är en rutinuppgift eller inte. Detta då en rutinuppgift kan 

jämföras med imitativa resonemang och procedurförmågan. En helt ny uppgift för eleverna kan 

inte vara en rutinuppgift då de inte har mött en liknande uppgift innan. Om det finns tre liknande 

uppgifter tidigare i matematikboken räknas uppgiften som en rutinuppgift, förutsatt att uppgifter 

uppfyller de övriga kraven på en rutinuppgift. De uppgifter som uppfyller kraven för en 

rutinuppgift men som det inte finns tre tidigare liknande kallas dessa uppgifter för Tänkt som 

rutinuppgift i studien. Analysprocessen presenteras nedan i punktform: 

 

1. Analys av uppgift – svar och lösningar. Här analyseras uppgiften utifrån hur den kan 

lösas, exempelvis genom algoritmer eller vad som krävs av eleven för att lösa uppgiften.  

2. Analys av uppgift – övriga egenskaper. Här beskrivs uppgiften utifrån olika variabler. I 

detta fall handlar variablerna om de kriterier som finns för de olika typerna av 

matematikuppgifter samt vilka kriterier det finns angående de förmågor uppgifter ger 

möjlighet till att träna på. 

3. Analys av textbok – svar och lösningar. Detta innebär ett sökande efter liknande 

uppgifter i textboken, både tidigare och längre fram i boken. 

4. Analys av textbok – övriga egenskaper. Detta steg innebär att gå tillbaka i boken för att 

hitta uppgifter som har samma variabler som den aktuella uppgiften.  

5. Slutsats. Slutligen dras en slutsats kring typ av uppgift samt vilka förmågor eleverna får 

möjlighet att träna på utifrån steg 1-4.  

Exempel på kategorisering enligt analysmodellen 

1. Uppgiften ger möjlighet till huvudräkning, se figur 3.  

2. Uppgiften innefattar tvåans multiplikationstabell. Uppgiften innehåller begreppet 

”produkterna” och ”multiplikationstabell”.  

3. Liknande uppgifter finns i boken, både till formen och till innehållet.  
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4. Tvåans multiplikationstabell finns representerad tidigare 

i boken, även de begrepp som tidigare nämnts. De 

liknande uppgifter som hittats innebär också 

huvudräkning.  

5. Min slutsats är att denna uppgift är en rutinuppgift för 

eleverna då liknande uppgifter finns mer än tre gånger 

tidigare i boken. Vidare finns tvåans multiplikationstabell 

representerad tidigare i boken. Gällande vilka förmågor 

eleverna får möjlighet att träna på är dessa 

procedurförmågan samt begreppsförmågan eftersom 

eleverna behöver använda sig av någon slags metod för 

att göra enkla beräkningar samt att eleverna får möjlighet 

att träna på de begrepp som används. 

 
Figur 3 – Exempel på en rutinuppgift och analysprocessen från Favorit 

matematik 2A, s. 177 

Exempel på olika typer av uppgifter                                               

Figur 4 visar ett exempel på en rutinuppgift. Analysprocessen presenteras i punktform: 

1. Uppgiften ger möjlighet till huvudräkning.  

2. Uppgiften innefattar subtraktion i talområdet 0-15. Uppgiften innehåller begreppet 

”subtrahera”.  

3. Liknande uppgifter finns både tidigare och längre fram i boken. Både till formen och 

till innehållet.  

4. Liknande uppgifter gällande subtraktion i talområdet 0-15 finns representerad tidigare i 

boken.  

5. Uppgiften är en rutinuppgift då den uppfyller kravet med tre tidigare liknande 

uppgifter. Eleverna får möjlighet att träna på procedurförmågan och 

begreppsförmågan då eleverna behöver använda sig av någon slags metod för att göra 

enkla beräkningar samt att eleverna får möjlighet att träna på de begrepp som används.  
 

 
Figur 4 – Exempel på en rutinuppgift från Favorit matematik 2A, s. 11 

 

Figur 5 visar ett exempel på en textuppgift. Analysprocessen presenteras i punktform:  

1. Uppgiften ger möjlighet till huvudräkning eller algoritm beroende på hur eleverna 

väljer att lösa uppgiften.  

2. Uppgiften har en beskrivning av en situation och en fråga som eleverna ska besvara. 

De begrepp som används är ”kvar” vilket här blir ett nyckelord angående vilket 

räknesätt eleven ska välja.  

3. Liknande uppgifter till formen finns både tidigare och längre fram i boken.  

4. Liknande uppgifter till formen finns tidigare i boken.  

5. Uppgiften är en textuppgift då den uppfyller kraven. Eleverna får möjlighet att träna 

på procedurförmågan och begreppsförmågan då eleverna behöver använda sig av 
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någon slags metod för att göra enkla beräkningar samt att eleverna får möjlighet att 

träna på de begrepp som används.  

 

 
Figur 5 – Exempel på en textuppgift från Favorit matematik 2A, s. 39 

 

Figur 6 visar ett exempel på hur en problemuppgift kan se ut enligt de angivna kriterierna. 

Analysprocessen presenteras i punktform:  

1. Uppgiften ger möjlighet till logiskt tänkande.  

2. Det finns ingen förvald process för lösningen och uppgiften kräver en viss ansträngning 

för eleven. Det kan finnas flera olika strategier för att lösa uppgiften.  

3. Det finns inte liknande uppgifter varken tidigare eller längre fram i boken.  

4. Det finns inte tidigare liknande uppgifter.  

5. Uppgiften är en problemuppgift då den uppfyller kraven. Eleverna får möjlighet att 

träna på procedurförmågan och problemlösningsförmågan då eleverna behöver 

använda sig av någon slags metod eller strategi för att lösa uppgiften.   
 

  
Figur 6 – Exempel på en problemuppgift från Eldorado 3A, s. 39 
 

Figur 7 visar ett exempel på hur ett rikt problem kan se ut. Analysprocessen presenteras i 

punktform:  

1. Uppgiften ger möjlighet till logisk tänkande och eleverna får prova sig fram till en 

lösning.  

2. Det finns goda möjligheter till en djupare diskussion angående strategier och 

uttrycksformer då denna uppgift kan lösas på många olika sätt. De begrepp som används 

är ”figur” och ”likadana”.  

3. Liknande uppgifter finns tidigare i boken men inte senare.  

4. Liknande uppgifter finns tidigare i boken.  

5. Rikt problem då den uppfyller kraven. Eleverna får möjlighet att träna på 

procedurförmågan, begreppsförmågan samt problemlösningsförmågan. Eleverna 

behöver ha en metod för att lösa uppgiften, de får möjlighet att träna på begreppen som 

används och det finns goda möjligheter till att diskutera strategier och tillvägagångssätt.  
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Figur 7 – Exempel på ett rikt problem från Eldorado 3A, s. 113 

Etik 

Eftersom denna studie inte behandlar andra individer kan den inte ta hänsyn till de fyra 

forskningsetiska principerna som ofta behandlas. Hermerén(2011, s. 12) för dock fram åtta 

punkter för en god forskning som samtliga forskare har ett ansvar att följa. Det handlar bland 

annat om att tala sanning om sin forskning och att öppet redovisa metoder och resultat. Då 

denna studie syftar till att undersöka fördelningen av olika typer av matematikuppgifter och 

vilka möjligheter eleverna har att utveckla de matematiska förmågorna, är ingången neutral. 

Det finns ingen anledning att ljuga över de olika delarna i studien, varken metod eller resultat. 

Vidare ska forskaren hålla god ordning på de dokument som kan ligga till grund i studien 

samt sträva efter att bedriva en forskning som inte skadar djur, människor eller miljön. Det 

material som har använts i denna studie har behandlats med diskretion och inga djur eller 

människor har blivit påverkade av arbetet. Urvalet är förklarat och ingen värdering läggs i 

vilka läromedel som granskas.  

Reliabilitet och validitet  

Olsson och Sörensen (2007, ss. 75-77) diskuterar reliabilitet och validitet med koppling till den 

kvantitativa metoden. Reliabilitet handlar om att olika mätningar ska ge samma resultat och för 

att öka reliabiliteten kan man använda en metod där en medbedömare analyserar en del av det 

som ska mätas. För att öka reliabiliteten på denna studie har en dialog förts med en metodkunnig 

person angående analysverktyget samt de uppgifter som analyserats och en tydlighet med 

metoden. Olsson och Sörensen skriver även att gällande validitet handlar det om 

mätinstrumentets förmåga att mäta det som ska mätas. Ytvaliditet innebär att vissa tillfrågade 

”experter” bedömer huruvida mätinstrumentet har en hög validitet eller inte. Som nämnt innan 

har en dialog förts gällande analysverktyget och detta verktyg har även använts tidigare (Palm, 

Boesen & Lithner 2011) vilket gör metoden hållbar eftersom metoden har använts tidigare i 

liknande analyser. 

RESULTAT 
I detta avsnitt presenteras studiens resultat, både i tabellform, diagram samt text. Först 

presenteras Favorit matematik, sedan Eldorado och slutligen en jämförelse mellan de båda 

läromedlen. När det kommer till förmågorna på de enskilda matematikböckerna presenteras 

detta resultat endast i tabellform. Då det kan finnas möjlighet att träna på flera olika förmågor 

på samma uppgift blir det totala antalet mer än 100% gällande förmågorna.  

Favorit matematik 

I tabell 1 och figur 8 kan det avläsas att av de totalt 130 analyserade uppgifterna i boken Favorit 

matematik finns det en övervägande stor del rutinuppgifter, 49%, och uppgifter som är tänka 

som rutinuppgifter, 45%. Dessa två kategorier är nästan lika stora medan textuppgifter, 

problemuppgifter och rika problem utgör en mycket liten del av boken. Textuppgifter utgör 5%, 
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problemuppgifter 1% och 0% rika problem. De olika kapitlen i boken är relativt likvärdiga i 

fördelningen men kapitel 4 i boken utmärker sig lite extra gällande rutinuppgifter då det endast 

innefattade 6 rutinuppgifter men 21 uppgifter som var tänka som rutinuppgifter.  

 
Tabell 1 – Antal uppgifter och de olika kategorierna i Favorit matematik  

 

                                                                                                                                                 
Figur 8 – Fördelningen gällande olika typer av matematikuppgifter i Favorit matematik 

 

I tabell 2 avläses resultatet angående vilka förmågor eleverna får möjlighet att utveckla genom 

matematikuppgifterna i boken. Både procedurförmågan och begreppsförmågan utgör en stor 

representation av förmågorna i boken, nämligen 100% respektive 95%. Gällande 

problemlösningsförmågan och kommunikationsförmågan ser situationen jämn ut med 2% 

respektive 3%. Slutligen ges det möjlighet att utveckla resonemangsförmågan i 6% av 

uppgifterna.   

 
Tabell 2 – Fördelningen av vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom uppgifterna i Favorit 

matematik 

Rutinuppgift

49%Tänkt som 

rutinuppgift
45%

Textuppgift

5%

Problemuppgift

1%
Rika problem

0%

Favorit matematik

Rutinuppgift Tänkt som rutinuppgift Textuppgift

Problemuppgift Rika problem

Kapitel 

 

antal 

uppgifter 

 

Rutinuppgifter Tänkt som 

rutinuppgifter 

Textuppgifter Problemuppgifter Rika 

problem 

1 26 14 12 0 0 0 

2 19 13 4 2 0 0 

3 34 14 16 3 1 0 

4 27 6 21 0 0 0 

5 24 17 5 2 0 0 

Totalt 130 64 58 7 1 0 

Kapitel 

 

antal 

uppgifter 

 

Procedur- 

förmågan 

Begrepps- 

förmågan 

Problem- 

lösningsförmågan 

Resonemangs- 

förmågan 

Kommunikations- 

förmågan 

1 26 26 

(100%) 

26 

(100%) 

0 

(0%) 

2 

(4%) 

0 

(0%) 

2 19 19 

(100%) 

17 

(89%) 

2 

(11%) 

2 

(11%) 

2 

(11%) 

3 34 34 

(100%) 

30 

(88%) 

1 

(3%) 

2 

(6%) 

2 

(6%) 
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Eldorado 

Gällande fördelningen av olika typer av matematikuppgifter kan det avläsas i tabell 3 och figur 

9 att det finns flest rutinuppgifter i denna bok, nämligen 42%. Uppgifter som är tänka som 

rutinuppgifter är 57 till antalet vilket motsvarar 30%. Textuppgifterna motsvarar 17%, 

problemuppgifterna 11% och rika problem 0%. Gällande textuppgifter skiljer sig kapitel 2 

något jämfört med de andra kapitlen där det finns 17 textuppgifter av totalt 47 uppgifter i 

kapitlet.  

 
Tabell 3 – Antal uppgifter och de olika kategorierna i Eldorado  

 

 

                                                                                                                                        
Figur 9 – Fördelningen av olika typer av matematikuppgifter i Eldorado  
 

När det kommer till vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom de olika 

uppgifterna visas denna fördelning i tabell 4. Både procedurfrågan och begreppsförmågan utgör 

en stor del av de förmågor eleverna får möjlighet att träna på, nämligen 100% respektive 78% 

totalt sett. Det finns möjlighet att träna på problemlösningsförmågan på totalt 51 uppgifter i 

Rutinuppgift

42%

Tänkt som 

rutinuppgift
30%

Textuppgift

17%

Problemuppgift

11%

Rika problem

0%

Eldorado

Rutinuppgift Tänkt som rutinuppgift Textuppgift

Problemuppgift Rika problem

4 27 27 

(100%) 

27 

(100%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 24 24 

(100%) 

24 

(100%) 

0 

(0%) 

2 

(8%) 

0 

(80%) 

Totalt 130 130 

(100%) 
124 

(95%) 
3 

(2%) 
8 

(6%) 
4 

(3%) 

Kapitel 

 

antal 

uppgifter 

 

Rutinuppgifter Tänkt som 

rutinuppgifter 

Textuppgifter Problemuppgifter Rika 

problem 

1 42 26 13 2 1 0 

2 47 9 16 17 5 0 

3 28 11 10 1 6 0 

4 26 17 6 1 2 0 

5 33 15 12 5 1 0 

6 16 3 0 7 6 0 

Totalt 192 81 57 33 21 0 
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boken vilket motsvarar 27%. Resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan hamnar på 

3%, respektive 1,5% totalt. Av resultatet kan det även utläsas en stor variation mellan kapitlen 

där kapitel 1 och 4 sticker ut gällande problemlösningsförmågan där de utgör 2%, respektive 

8%. Fördelningen av resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan i de olika kapitlen 

är relativt jämn och pendlar mellan 0% till 6% som mest.  

 
Tabell 4 - Fördelningen av vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom uppgifterna i Eldorado  

En jämförelse mellan läromedlen 

Gällande de olika typerna av matematikuppgifter kan det avläsas i figur 10 att Favorit 

matematik har ett omfång gällande rutinuppgifter på 49%, och 45% uppgifter som är tänkta 

som rutinuppgifter. Detta betyder alltså att Favorit matematik har nästan lika många uppgifter 

som är tänka vara rutinuppgifter som ”riktiga” rutinuppgifter. Gällande rutinuppgifter och 

uppgifter som är tänka som rutinuppgifter ser fördelningen något annorlunda ut i Eldorado. I 

Eldorado finns det 42% rutinuppgifter och 30% uppgifter som är tänka som rutinuppgifter. 

Detta innebär alltså att Favorit matematik behandlar fler ”nya” områden för eleverna. Med nya 

områden menas uppgifter där det inte finns fler än tre liknande uppgifter för eleverna att träna 

på.  

 

När det kommer till textuppgifter och problemuppgifter har Eldorado ett större omfång jämfört 

med Favorit matematik. Eldorado har 17% textuppgifter och 11% problemuppgifter jämfört 

med Favorit matematiks 5% respektive 1%. Varken Favorit matematik eller Eldorado erbjuder 

rika problem.  

Kapitel 

 

Totalt 

antal 

uppgifter 

 

Procedur- 

förmågan 

Begrepps- 

förmågan 

Problem- 

lösningsförmågan 

Resonemangs- 

förmågan 

Kommunikations- 

förmågan 

1 42 42 

(100%) 

39 

(93%) 

1 

(2%) 

2 

(5%) 

0 

(0%) 

2 47 47 

(100%) 

35 

(74%) 

20 

(43%) 

1 

(2%) 

1 

(2%) 

3 28 28 

(100%) 

17 

(61%) 

8 

(29%) 

0 

0%) 

0 

(0%) 

4 26 26 

(100%) 

19 

(73%) 

2 

(8%) 

0 

(0%) 

0 

(0%) 

5 33 33 

(100%) 

32 

(97%) 

13 

(39%) 

2 

(6%) 

1 

(3%) 

6 16 16 

(100%) 

8 

(0,5%) 

7 

(44%) 

1 

(6%) 

1 

(6%) 

Totalt 192 192 

(100%) 

150 

(78%) 

51 

(27%) 

6 

(3%) 

3 

(1,5%) 
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Figur 10 – En jämförande tabell över fördelningen av olika typerna av matematikuppgifter i Favorit matematik 

och Eldorado 
 

När det kommer till de olika förmågorna, se figur 11,  och hur fördelningen ser ut kan det 

avläsas att båda böcker behandlar procedurförmågan till 100%. Även begreppsförmågan har en 

hög procentdel i båda böcker med 95% i Favorit matematik, respektive 78% i Eldorado. 

Gällande problemlösningsförmågan skiljer det sig ganska mycket där Eldorado har möjlighet 

till denna förmåga i 27% av uppgifterna medan Favorit matematik har möjlighet i 2% av 

uppgifterna. Resonemangsförmågan och kommunikationsförmågan står sig relativt lika i en 

jämförelse med 3% i Favorit matematik och 2% i Eldorado.   

 

 
Figur 11 – En jämförande tabell över fördelningen av de matematiska förmågorna i Favorit matematik och 

Eldorado  

DISKUSSION 
I detta avsnitt diskuteras resultatet, metoden och slutligen de didaktiska konsekvenser som kan 

yttras utifrån studien.  

49%
45%

5%
1,00% 0%

42%

30%

17%

11%

0%
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40%

50%

60%

Rutinuppgift Tänkt som

rutinuppgift

Textuppgift Problemuppgift Rika problem
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Favorit matematik Eldorado

100%
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2% 6% 3%

100%
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3% 1,5%
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Resultatdiskussion  

Av resultatet framgår det att rutinuppgifter och uppgifter som är tänka som rutinuppgifter 

dominerar i båda läromedlen och även procedurförmågan samt begreppsförmågan. Niss och 

Højgaard (2011, s. 201) beskriver en snedfördelning gällande förmågorna representerade i 

läromedel och denna bild stärks av studies resultat där vi kan se hur det finns en 

underrepresentation gällande problemlösningsförmågan, resonemangsförmågan och 

kommunikationsförmågan. Dock har Eldorado en något jämnare fördelning av vilka förmågor 

som representeras om vi jämför med Favorit matematik. Dock ska det understrykas att jag 

endast har analyserat de uppgifter som är tänka att samtliga elever ska göra och inte eventuella 

spår eller nivågrupperingar som finns i Favorit matematik men inte Eldorado. Denna studie 

visar ett generellt mönster på hur det kan se ut och enligt den internationella TIMSS-

undersökningen (Skolverket 2011c, ss. 97-98) är vi mycket läromedelsbundna i den svenska 

matematikundervisningen. Om det nu är såhär matematikböckerna ser ut får eleverna inte 

möjlighet till att utveckla alla de matematiska förmågorna som anges i LGR11 på samma villkor 

eftersom det finns en tydlig underrepresentation av några.  

 

Matematikundervisningen bör inte fokusera på enskilt drill utan eleverna ska få möjlighet att 

möta olika typer av matematiskt material och uppgifter (Niss och Højgaard 2011, ss. 123-124). 

Av denna studies resultat kan vi se hur det finns en snedfördelning gällande olika typer av 

matematikuppgifter i läromedlen, dock har Eldorado en lite bättre fördelning jämfört med 

Favorit matematik. Denna snedfördelning kan leda till negativa konsekvenser för elevernas 

vidare matematikutveckling. Precis som Calderon (2015) skriver kan det dessutom bli ett 

problem om matematikboken är uppdelad i spår eller nivågrupperingar på uppgifterna eftersom 

detta kan leda till att vissa elever aldrig får möjlighet till svårare utmaning. Om eleverna inte 

utmanas räcker inte elevernas kunskaper i matematik till framtida årskurser.  

 

Kommunikationen är en viktig och central del i matematiklärandet (Häggblom 2013, ss. 43-47, 

Björklund & Grevholm 2012, s. 236). Med tanke på studiens resultat angående 

kommunikationsförmågan, både skriftligt och muntligt, i båda matematikböckerna kan 

förlagets presentation ifrågasättas en del. Förlagen menar att det finns goda möjligheter för 

eleverna att träna på samtliga förmågor. Här finns det en koppling att göra till det som Calderon 

(2015) skriver fram. Ett läromedel som utger sig för att vara kopplat till läroplanen och innehålla 

de delar som behövs för en god matematikutveckling behöver inte göra det.  

 

Boesen m.fl. (2014, s. 85) menar att det inte har blivit den förändring av undervisningen som 

var tänkt angående de matematiska förmågorna och om man ser till denna studies resultat 

stämmer detta, åtminstone om man ser till dessa två läromedel och relaterar detta till en 

läromedelsstyrd undervisning. Boesen m.fl. för fram att lärare kan ha fått för lite resurser för 

att förändra undervisningen och att en ny läroplan kan ta mycket lång tid att implementera i 

verksamheten. Björklund och Grevholm (2012, ss. 18-19) samt Niss och Højgaard (2011, s. 

114) diskuterar vikten av den medvetna pedagogen och att denna får möjlighet att diskutera 

med sina kollegor i didaktiska samtal. Niss och Højgaard (2011, s. 197) diskuterar även 

förlagens och läromedelsförfattarnas ansvar i detta viktiga arbete. Det finns en koppling mellan 
läraren, kollegorna, rektorn, förlagen samt läromedelsförfattarna och även staten. Då det inte 

finns någon statlig granskning av det läromedel som används i skolorna är det upp till skolans 

olika aktörer att göra detta utifrån den gällande kursplanen.  

Metoddiskussion 

Gällande kvantitativ metod och innehållsanalys har dessa varit passande i förhållande till mitt 

syfte. Eftersom studien undersöker fördelningen av ett fenomen passade kvantitativ metod och 
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eftersom studien analyserar uppgifter passade även innehållsanalys. Kodningsschemat och 

lathunden var till stor hjälp i analysarbetet och gjorde processen tydlig. I en innehållsanalys är 

det svårt att svara på varför-frågan men med koppling till den forskning som finns inom området 

kan jag dra vissa generella slutsatser utifrån resultatet men är samtidigt väl medveten om att det 

även kan finnas fler bakomliggande orsaker eller påverkansvariabler till resultatet. Exempelvis 

är olika matematikböcker ofta upplagda på lite olika sätt och eftersom jag endast analyserar det 

som samtliga elever förväntas göra kan detta påverka resultatet. En svårighet i arbetet med 

innehållsanalysen är den tid det tar att analysera materialet ifrån analysschemat och därför 

behövs både tid och tålamod. Det rekommenderas att inte analysera alltför många dokument 

eller uppgifter då det är viktigt att analysen sker på ett tillförlitligt sätt. Att vara noga med sin 

metod och hur själva analysprocessen går till samt lämna exempel är en god grund gällande 

reliabiliteten.  

 

Avslutningsvis anser jag att den kvantitativa metoden samt innehållsanalysen har varit rätt 

verktyg för just min studie. Jag anser att jag har fått svar på mitt syfte och frågeställningar samt 

fått ut mycket resultat av det analyserade materialet.  

Didaktiska konsekvenser  

Jag vill lyfta fram den medvetna pedagogen som granskar och problematiserar läromedels 

användning i matematikundervisningen. Att lärare använder sig utav vad, hur, varför-frågorna 

i utformandet av undervisningen är kanske självklart men om läraren verkligen går på djupet 

gällande dessa didaktiska frågor och tänker igenom undervisningens struktur kanske 

undervisningen i matematik skulle se annorlunda ut med tanke på studiens resultat angående 

två matematikböcker. Lärare bör få möjlighet till pedagogiska samtal med kollegor där de 

tillsammans kan komma fram till vad de efterfrågar i en matematikbok. Vidare är det upp till 

förlagen och läromedelsförfattarna att vara lyhörda inför lärares efterfrågan på olika typer av 

material.  

 

Syftet med denna studie var att undersöka fördelningen av olika typer av matematikuppgifter 

och vilka förmågor eleverna får möjlighet att träna på genom dessa. Allt beror på hur man som 

lärare väljer att lägga upp undervisningen och hur man vill arbeta med matematikboken. Vill 

man som lärare ha en matematikbok med många rutinuppgifter eftersom det inte finns några 

andra bra alternativ tillgängliga på skolan eller vill man ha en matematikbok som innehåller 

många textuppgifter eftersom det inte finns annat material som kan komplettera undervisningen 

med detta? Kort sagt – vad ska vi arbeta med, hur ska vi arbeta med materialet och varför ska 

vi göra det? Jag som blivande lärare eftersöker en medveten och granskande diskussion 

angående läromedel i matematik.  
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Typ av uppgift Definition Anteckning/egen 

tolkning 
 

 

 

Rutinuppgift 

 

Kända uppgifter för eleven 

där hen vet vad som krävs. 

Rutinuppgifter kan variera i 

svårighetsgrad och 

innehålla flera olika led 

samt räknesätt. 

 

 

Uppgiften ska finnas med 

minst tre gånger tidigare i 

matematikboken. 

 

 

 

 

Textuppgift 

Textuppgift är en uppgift 

som beskriver en situation i 

en löpande text. Texten 

avslutas med en eller flera 

frågor som eleven ska 

besvara. Eleven måste tolka 

uppgifter och plocka ut 

relevanta nyckelord för att 

veta hur hen ska lösa 

uppgiften. Eleven ska 

återtolka sin lösning till 

frågan och svara med en 

mening. 

 

 

Beskrivning av situation och 

avslutas med en eller flera 

frågor som eleven ska svara 

på. 

 

 

 

 

Problem 

Uppgifter där eleven inte 

har en given lösningsmetod. 

Undersöka och pröva sig 

fram till en egen lösning till 

problemet. 

1) En uppgift som en person 

vill eller behöver lösa. 2) 

Personen som ska lösa 

problemet har inte en 

förvald process för att lösa 

problemet. 3) Det krävs en 

viss ansträngning av 

personen för att lösa 

problemet. 

 

Ingen självklar 

lösningsmetod utan eleven 

får möjlighet till att pröva 

sig fram.  

 

 

 

Rika problem 

 

Uppgifter där det finns 

många möjligheter till 

diskussioner kring bland 

annat matematiska begrepp, 

strategier och 

uttrycksformer. 

 

Uppgiften ska ge många 

möjligheter till djupare 

diskussioner, exempelvis att 

skapa egna liknande 

problem 
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Bilaga 2  

Förmåga Kommentarmaterialet Anteckning/egen tolkning 

 

 

 

Problemlösningsförmågan 

Löser enkla problem i 

elevnära situationer och 

använder någon strategi med 

viss anpassning till 

problemets karaktär. 

 

Beskriva tillvägagångssättet 

och ger enkla omdömen om 

resultatens rimlighet. 

 

Har eleven möjlighet till att 

lösa ett problem med hjälp 

utav olika strategier? Får 

eleven möjlighet till att 

beskriva processen och 

bedöma rimlighet?  

 

 

 

Begreppsförmågan 

 

 

 

Använder grundläggande 

begrepp i vanligt 

förekommande sammanhang. 

 

 

 

Används grundläggande 

begrepp i uppgiften? Får 

eleven möjlighet till att 

använda olika begrepp i 

lösningsprocessen eller 

svaret?  

 

 

 

Procedurförmåga 

 

 

Väljer och använder metoder 

med viss anpassning till 

sammanhanget för att göra 

enkla beräkningar och lösa 

enkla rutinuppgifter. 

 

 

 

Får eleven använda olika 

metoder för att lösa enkla 

rutinuppgifter?  

 

 

 

Resonemangsförmågan 

 

 

 

Framföra och bemöta 

matematiska argument i redo-

visningar, samtal och 

diskussioner. 

 

 

 

Får eleverna möjlighet till att 

resonera kring matematik? 

Detta kan vara både muntligt 

och skriftligt.  

 

 

 

Kommunikationsförmågan 

 

 

Enkla beskrivningar av 

tillvägagångssätt med konkret 

material, bilder, symboler och 

andra matematiska 

uttrycksformer. 

 

 

 

Får eleven möjlighet till att 

kommunicera 

tillvägagångssättet och med 

hjälp utav matematiska 

uttrycksformer?   
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Bilaga 3 

  

 
Analys av 

uppgift – svar 

och lösningar 
 

 
 

Analys av 

uppgift – övriga 

egenskaper 
 

 

 
Analys av 

textbok – svar 

och lösningar 

 

 
Analys av 

textbok – övriga 

egenskaper 

 

 
Slutsats 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      
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