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Sammanfattning 
 
Svenska elevers resultat i matematik sjunker i internationella undersökningar. Skolverket 
hävdar att en av orsakerna är att den svenska undervisningen i matematik i allt för stor 
utsträckning domineras av elevers tysta och individuella räkning i läroböcker. Den 
traditionella undervisningen innehåller många uppgifter som mäter elevers utantillkunskap, 
vilket motsvarar imitativt resonemang, vilket kan leda till framtida svårigheter i matematik. 
Forskning visar istället att elevers resultat i matematik förbättras om de får möjlighet att räkna 
uppgifter som kräver kreativt matematiskt resonemang.  
 
Syftet med denna studie är att göra en innehållsanalys av fyra läroböcker i matematik för 
årskurs 5 för att undersöka vilka matematiska resonemang de ger möjlighet för elever att träna 
och visa. Dessutom analyseras läroböckerna utifrån innehåll, uppbyggnad och struktur för att 
se om detta kan påverka lärare och enskilda elevers användning av dem.  
 
Läroböckerna har analyserats utifrån Lithners (2008) ramverk där uppgifterna har 
kategoriserats utifrån kreativa och imitativa resonemang. Kreativt resonemang innebär till 
exempel att elever löser uppgifter utan vägledning eller skapar nya och flexibla lösningar. De 
imitativa resonemangen har delats in i underkategorierna algoritmresonemang och memorerat 
resonemang. Samtliga uppgifter i läroböckerna har analyserats och noterats i ett kodschema 
utifrån ramverk, läroböckernas struktur samt matematiska områden i gällande läroplan. 
 
Resultaten visar att det är låg andel av uppgifter som kräver kreativa resonemang av eleverna 
både utifrån matematiska områden och utifrån struktur. De flesta uppgifterna kan lösas med 
hjälp av vägledning och är i form av upprepande rutinuppgifter. Memorerade resonemang är 
dominerande i två av böckerna och algoritmresonemang i de andra två. Alla läroböckerna i 
studien är indelade i svårighetsgrad med basuppgifter, träna-extra-uppgifter samt fördjupande 
uppgifter. Basuppgifterna innehåller i låg grad uppgifter med krav på kreativa resonemang 
vilket innebär att elever som enbart räknar denna typ av uppgifter inte får möjlighet att öva på 
förmågan att resonera utan är hänvisade till att lösa rutinuppgifter. Risken med denna 
fördelning av uppgifter är att elever i framtiden får svårt att utveckla sina 
matematikkunskaper. 
 
Val av lärobok i matematik bör utgå från varje enskild lärares förutsättningar, som lärarens 
ämneskunskaper och didaktiska kunskaper samt elevgrupp. Läroböcker med låg grad av 
vägledning och därmed hög andel uppgifter med krav på kreativt resonemang kräver goda 
matematiska kunskaper hos läraren. Då studien visar på snarlik struktur och innehåll jämfört 
med andra länders läroböcker kan de vikande resultaten i internationella undersökningar inte 
enbart bero på läroboken utan även hur den används samt på lärarens ämneskunskaper. 
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INLEDNING 
Svenska skolan har i jämförelse med andra deltagande OECD/EU-länder (deltagande länder - 
bilaga 1) problem med vikande resultat. Sedan 1995 har svenska åttondeklasselevers 
kunskaper i matematik försämrats enligt internationella studier. Sedan 2003 har 
försämringstakten avtagit, men fortfarande är trenden negativ Faktum är att Sverige 
tillsammans med Ungern är de enda länderna som visar en signifikant negativ utveckling 
mellan år 2007 och 2011 (Skolverket 2012a). 
 
I Skolverkets rapport Tid för matematik (Skolverket 2012b) redogörs för rapporter och 
undersökningar som genomförts för att analysera tänkbara orsaker till denna negativa trend. 
Undervisning i matematik bedrivs enligt rapporten till stor del genom att elever räknar enskilt 
med uppgifter i läroboken och läraren går runt i klassrummet och hjälper till. Författarna 
menar att undervisningen har blivit mer individualiserad och att ansvaret för att inhämta 
kunskap har förskjutits från lärare mot elev.  
 

“Vi tar avstånd från den växande trenden av enskild räkning i svensk skola; allt talar för att 
denna trend är skadlig….... Läraren måste i större utsträckning ges möjlighet till och också 

själv sträva mot att aktivt leda och variera undervisningen i matematik” 

(ur Tid för matematik, Skolverket 2012b, s.15) 
 
Denna beskrivning av undervisning brukar av forskare definieras som traditionell och är 
enligt Pettersson (2008) ett arv från självinstruerande läroböcker som introducerades på 60-
talet. 
 
I Tid för matematik (Skolverket 2012b) beskrivs även att lärare som undervisar i matematik i 
årskurs 1-5 till övervägande del är obehöriga och saknar de kunskaper som krävs, dels för att 
undervisa, dels för att kunna granska de läromedel som undervisningen utgår från. Detta 
känns alarmerande mot det faktum som beskrivs i rapporten att det är lärarens 
ämneskunskaper i matematik samt deras matematikdidaktiska kunskaper som är helt 
avgörande för att kunna bedriva en god matematikundervisning. Jäder (2015) menar att elever 
lär sig det de får möjlighet till, vilket innebär att läroboken har en betydande roll för vad 
elever kan lära sig i matematik. Läroböcker är därför intressant att analysera för att se vad de 
innehåller och vilket stöd de kan ge elever men även lärare i undervisningen. Det har tidigare 
gjorts analyser av läroböcker i matematik, men då på läroböcker för äldre elever. Mitt bidrag 
till detta område är en innehållsanalys av läroböcker för elever i årskurs 4-6.  
 
Många gånger under min tid som lärarstudent och som vikarie har jag mött elever som önskar 
få snabba svar utan förklaringar. ”- Säg bara hur jag ska göra!”. Min ambition som kommande 
lärare i matematik är att få mina elever att förstå matematik och inte enbart utföra beräkningar 
mekaniskt. Min fundering är om läroboken i matematik kan hjälpa eller stjälpa denna 
målsättning. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syfte 
Syftet med denna studie är att analysera läroböcker i matematik dels för att se vilket stöd de 
ger elever för att skapa förståelse utifrån matematiska resonemang, dels vilket stöd de ger 
lärare i sin profession. 
 

Frågeställningar 
1. I vilken utsträckning ger de i studien ingående läroböckerna elever möjlighet att träna 

på att använda både imitativa och kreativa matematiska resonemang? 
2. Vilka skillnader i förekomst av imitativa och kreativa matematiska resonemang går det 

att urskilja utifrån gällande läroplans indelade matematiska områden? 
3. Vilka skillnader i förekomst av imitativa och kreativa matematiska resonemang går det 

att urskilja utifrån läroböckernas innehåll, uppbyggnad och struktur? 
4. Vilka möjligheter ger läroböckerna lärare och elever att använda som stöd i 

undervisningen? 
 

Relevanta begrepp för studien 
I - Förmågor 
Definitionen av förmåga är enligt Nationalencyklopedin “möjlighet att utföra något, som 
enbart beror av inre egenskaper särskilt hos levande varelser” (Nationalencyklopedin 2016).  
 
Enligt Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Skolverket 2011) 
bedöms elever i matematik utifrån förmågorna metod, begrepp, kommunikation och 
resonemang samt problemlösning. 
 
II - Resonemang 
Enligt NE definieras resonemang som antingen diskussion och samtal eller som enskilda 
individers tankegång med tonvikt på resultatet (Nationalencyklopedin 2016). Lithner (2008) 
definierar resonemang som den tankeprocess där elever löser uppgifter i matematik genom att 
producera påståenden och utifrån dem dra slutsatser.  
 
III - Kreativitet 
NE definierar kreativitet som ”förmåga till nyskapande, till frigörelse från etablerade 
perspektiv”. Det innebär att skapa något nytt som är värdefullt, användbart eller nyttigt. 
Kreativitet har inget gott inbyggt utan har ett syfte som kan innebära nackdelar ur andra 
perspektiv (Nationalencyklopedin 2016).  
 
Ett av de perspektiv på kreativitet som beskrivs i NE är processperspektivet. 
Processperspektivet beskrivs som en process i fyra steg från förberedelse, tanke, medvetenhet 
till verifikation. Detta innebär att kreativa lösningar inte kommer som en överraskning utan är 
en stegvis process genom att prova olika vägar. Komplexa situationer är en förutsättning för 
att sätta igång kreativa processer. Dessutom krävs avspända sammanhang för att möjliggöra 
nya och kreativa mentala sammankopplingar, det vill säga en främjande omgivning 
(Nationalencyklopedin 2016). 
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IV - Imitation 
Definitionen av imitation enligt NE är ”efterhärmning och efterbildning”. Imitation är viktig 
vid inlärning och består av två komponenter: observation och reproduktion 
(Nationalencyklopedin 2016). 
 
V - Läromedel 
Läromedel definieras av NE som en resurs för lärande och bildning. Traditionellt ingår 
läroböcker, läseböcker och övningsböcker bland läromedel. Idag införlivas även digitala 
resurser för informationshämtning, kommunikation och produktion av multimodala texter 
samt spel i begreppet läromedel. Enligt NE förmedlar läroböcker metakunskaper, vilket 
innebär att de speglar samhällets rådande syn på sann och önskvärd kunskap samt hur 
kunskap ska bearbetas och användas (Nationalencyklopedin 2016). 
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BAKGRUND 
Bakgrundsavsnittet inleds med att beskriva hur den svenska gällande läroplanen beskriver vad 
undervisning i matematik ska innehålla och hur den ska bedrivas. Därefter kommer en 
redogörelse för hur svenska elevers kunskaper i matematik presenteras i internationella 
jämförande undersökningar. I bakgrundsavsnittet beskrivs även hur kunskap i matematik kan 
indelas och hur undervisning i matematik kan bedrivas. Då studien har som syfte att analysera 
läroböcker i matematik skildras de i bakgrunden utifrån olika perspektiv. Till sist framställs 
tidigare forskning gällande matematiska resonemang. 

Gällande läroplan och kursplan 
I skolans övergripande mål och riktlinjer enligt gällande läroplan (Skolverket 2011) ska 
skolan ansvara för att varje elev ska kunna använda sig av matematiskt tänkande, dels i 
vardagslivet dels i vidare studier. Elever ska dessutom kunna lösa problem på ett “kreativt” 
sätt. Lärare ska enligt läroplanen ge elever förutsättningar och stimulera dem till att använda 
och utveckla hela sin förmåga.  
 
Enligt kursplanen i matematik (Skolverket 2011, s.63) ska undervisning i matematik ge elever 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att: 

- formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 
metoder. 

- använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. 
- välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 
- föra och följa matematiska resonemang. 
- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra 

för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. 
 

Internationella jämförande undersökningar 

TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) är en internationell 
jämförande studie som undersöker elevers kunskaper i matematik och naturvetenskap i 
årskurs 4 och årskurs 8. Kunskaper som mäts i TIMSS delas in i kognitiva och 
innehållsmässiga områden (Skolverket 2012a). Kognitiva områden kan jämföras med de 
förmågor som prövas enligt kunskapskraven och innehållsmässiga områden med det centrala 
innehållet i Lgr 2011 (Skolverket 2011). De kognitiva områden som prövas enligt TIMSS är 
“veta”, “tillämpa” och ”resonera”. I matematiken innebär ”veta” att minnas definitioner och 
egenskaper för matematiska fenomen samt kunna utföra algoritmräkning. ”Tillämpa” innebär 
att kunna välja lämplig metod för att lösa en uppgift. Uppgift och metod ska i detta fall vara 
känd för eleven och innebära en rutinuppgift. Med ”resonera” menas till exempel att elever 
ska kunna använda samband i nya eller komplexa sammanhang. Viktigt är dock att notera att 
skillnaden mellan de kognitiva områdena är flytande eftersom uppgifter kan anses vara rutin 
för en elev och ny för en annan (Skolverket 2012a).  
 
Enligt begreppsdefinitionen ovan kan de kognitiva områden, ”veta” och ”tillämpa”, som mäts 
i TIMSS jämföras med imitativa resonemang och ”resonera” med kreativa resonemang. 
Enligt senaste rapporten av TIMSS (Skolverket 2012a) visar de svenska eleverna i årskurs 4 
något högre kunskaper än genomsnittet i OECD/EU gällande ”resonemang”, något lägre 
kunskaper gällande ”tillämpa” och signifikant lägre kunskaper gällande ”veta”. I årskurs 8 
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visar de svenska eleverna lägre kunskaper inom alla tre kognitiva områden jämfört med 
genomsnittet. ”Resonera” var det område som visade signifikant störst nedgång jämfört med 
årskurs 4. Kunskaper i geometri var det matematiska område där svenska elevers kunskaper 
sjönk mest mellan årskurs 4 och 8. Taluppfattning och aritmetik var det område där svenska 
elevers kunskaper ökade mest i jämförelse mellan årskurs 4 och 8 (Skolverket 2012a). 
 
Sedan mätningarna 1995 har andelen svenska elever i årskurs 8 som presterar matematik på 
den mest avancerade nivån sjunkit från 12% 1995 till 1% 2011. Den genomsnittliga siffran för 
de ingående OECD/EU-länderna var 9% 2011, vilket är signifikant högre än de svenska 
resultaten. I Finland var motsvarande siffra 12% 2011 (Skolverket 2012a). 
 

Kunskaper i matematik 
Kunskap i matematik kan enligt litteratur delas in i konceptuell och procedurell kunskap. 
Hiebert och Leferves (1986) liknar konceptuell kunskap vid ett nät som sammanfogas med 
relationer och fakta. Matematisk förståelse skapas genom att se hur matematiska objekt 
relateras till varandra. Procedurell kunskap beskrivs som kunskaper i det formella 
matematiska språket samt algoritmer. Som exempel nämner Hiebert och Leferves 
medvetenhet om de matematiska symbolerna och dess hantering samt hur regler, procedurer 
och algoritmer kan användas för att lösa uppgifter. Författarna menar att om den procedurella 
kunskapen isoleras måste en större mängd information memoreras för att lösa matematiska 
problem. Om elever får en ökad förståelse för procedurer kan antalet procedurer minskas, det 
vill säga eleven behöver inte memorera all faktakunskap utan kan genom förståelse härleda 
till exempel formler för olika figurers area (Hiebert & Carpenter 1992). Hiebert (2003) 
betonar att både procedurell och konceptuell kunskap krävs för att erhålla god matematisk 
kompetens. 
 

Undervisning i matematik 
I granskningsrapporten Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 

ändamålsenlighet (Skolinspektionen 2009) beskrivs att många elever inte får den 
undervisning i matematik som de har rätt till. En anledning till detta är att många lärare har 
otillräckliga kunskaper om läroplan som helhet samt om kursplanen i matematik i synnerhet. 
Granskningen visar att många elever endast får undervisning av begränsade delar av 
matematik. De ges därmed inte förutsättningar till att utveckla förmågor som till exempel 
problemlösning, resonera och se samband. 
 

Läroboksstyrd undervisning i matematik 
I Sverige är det vanligare att låta undervisningen i matematik styras av läroboken i jämförelse 
med snittet för OECD/EU-länder i TIMSS 2011 (Skolverket 2012a). I Sverige anger 89% av 
lärarna att de använder läroboken som bas för instruktioner jämfört med genomsnittet 75% för 
övriga deltagande länder. Värt är dock att notera att det inte finns någon motsättning mellan 
hög andel läroboksstyrd undervisning och vikande resultat i de internationella studierna, då 
länder som Finland och Japan visar en högre grad av läroboksstyrd undervisning än 
genomsnittet men ändå lyckas väl i de jämförande testerna (Mullins, Martin, Foy & Arora 
2012).  
 
Enligt Lgr11 (Skolverket 2011, s.8) skall ”undervisningen anpassas till varje elevs 
förutsättningar och behov”. Att undervisa utifrån läroböcker kan innebära mer individuellt 
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lärande (Löwing 2004; Pettersson 2008). Löwing (2004) menar att elever får möjlighet arbeta 
på den nivån de är och i den takt de förmår genom att uppgifterna i läroboken vanligtvis är 
indelade i svårighetsgrad. En förutsättning för att kunna arbeta individanpassat är att veta 
elevers förkunskaper (Löwing 2004). Att arbeta med diagnoser är ett sätt att undersöka detta. 
Skolverket (2012b) ser individuellt lärande med enskilt arbete utifrån läroböcker i matematik 
som en orsak till de försämrade resultaten för Sverige i internationella undersökningar. Att 
undervisa utifrån läroboken skapar dock en trygghet för lärare som anser att den dagliga 
verksamheten går att få att fungera (Johansson 2006) samt mindre planeringstid (Löwing 
2004). Johansson (2006) menar att läroboken ger lärarna en tillförsikt om att få med samtliga 
delar utifrån läroplanen. Löwings (2004) studie visar även att lärare saknar kunskap om att 
bedriva en icke läromedelsstyrd undervisning, både gällande ämneskunskap och didaktiskt.  
 
Forskare har framfört kritik mot läroboksstyrd undervisning i matematik. Johansson (2006) 
tar upp att lusten till lärande kan minska om elever får räkna flera liknande uppgifter. Hon 
beskriver även svårigheter som att finns en gemensam lärobok för en hel klass samt att som 
lärare hinna hjälpa alla elever. Löwing (2004) menar att risken är att elever inte får någon 
alternativ förklaringsmodell, utan enbart får räkna fler uppgifter av samma sort. Även duktiga 
elever får med denna modell arbeta med fler uppgifter av samma slag och får då ingen 
utmaning i att nå högre mål. En vanlig attityd bland duktiga elever i matematik är att det är 
viktigare att lösa många uppgifter än att reflektera över lösningsmetod. De svagaste eleverna i 
matematik riskerar att få bristande förkunskaper i framtiden om undervisningen anpassas 
genom hastighetsindividualisering. Detta då de riskerar att tvingas hoppa över uppgifter för att 
hänga med övriga elever i klassen (Löwing 2004). 
 

Reforminriktad matematik 
Den internationella trenden de senaste två decennierna gällande matematikundervisning är att 
tydligare utgå från processer istället för att som tidigare enbart utgå från innehållet i 
matematik. Detta visade sig i de svenska styrdokumenten 1994 då matematiska förmågor 
infördes i läroplanen. Dock visar forskning att den reforminriktade matematiken än idag 
förekommer i varierad grad i klassrummen. En förklaring tros vara att lärare tolkar ett 
reforminriktat arbetssätt utifrån sina tidigare och befintliga uppfattningar, vilket innebär att 
undervisningen inte förändras i grunden (Boesen et al. 2014). Reforminriktad matematik kan 
anses motsvara konceptuell kunskap som bygger på förståelse samt sammankoppling av olika 
matematiska fenomen.  

En studie har visat att lärare i den svenska gymnasieskolan anpassar sin undervisning utifrån 
lågpresterande elever. Lärarna anser att eleverna enbart kan tillgodogöra sig 
procedurhantering och undervisar därmed inte reforminriktat enligt riktlinjerna i 
styrdokumenten (Bergqvist et al. 2010). 
 
Bolden, Harries och Newton (2009) undersökte i sin studie vad lärare uppfattar som kreativ 
matematik. De ansåg att variationen i uppfattning var stor men att de flesta definierade kreativ 
matematik som varierad undervisning med hjälp av olika material och teknik. Förutsättningar 
för att kunna undervisa kreativ matematik är att som lärare använda ett professionellt 
matematiskt språk (Liljekvist 2014; Bass & Ball 2003) samt att ha kunskap om att undervisa i 
att resonera (Bass & Ball 2003; Yackel & Hanna 2003). Att utbilda lärare är den största 
utmaningen för en mer reforminriktad undervisning (Yackel & Hanna 2003). Liljekvist 
(2014) menar att lärare avstår att undervisa reformerat på grund av osäkerhet. 
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Effektiv undervisning i matematik 
Under en lång tid har mycket forskning i matematik haft fokus på undervisning. Gemensamt 
för många forskare är att försöka ta reda på vad som är en effektiv undervisning i matematik. 
Trots att mycket tid har lagts på detta verkar det vara svårt att ringa in det som fungerar (Seah 
2007). En stor undersökning som gjordes i Storbritannien under 1990-talet nämns ofta i 
litteratur och studier. Den visar att förbättrade resultat i matematik inte kan kopplas samman 
med lärarens undervisningsstil utan att det är andra orsaker som styr. De faktorer som nämns 
ha en positiv inverkan på matematikundervisning är lärare som fokuserar på elevens 
förståelse, motiverar elever till att upptäcka själva, ställer höga krav på framförallt 
lågpresterande elever samt förordar utmanande uppgifter istället för komfortinlärning (Seah 
2007). En vanligt förekommande undervisningsmodell är att visa en lösning för elever och 
därefter låta dem repetera denna lösningsmodell. En nyligen gjord studie visar att de elever 
som istället uppmanas att själva konstruera en lösningsmodell i högre grad kommer ihåg 
modellen samt har lägre hjärnaktivitet (Karlsson Wirebing et al. 2015).  
 

Läroböcker i matematik 
I samband med att skolan decentraliserades 1991 lades Statens Institut för 
Läromedelsgranskning (SIL) ned. I och med detta finns det idag ingen myndighet som 
granskar att de läromedel som används av svenska skolor överensstämmer med gällande 
läroplan och dess kursplaner. Granskning och kvalitetssäkring av läromedel är nu lärarnas 
eller skolornas ansvar (Calderon 2015). Enligt Lgr11 (Skolverket 2011) är det rektorns ansvar 
att elever har tillgång till läromedel av god kvalitet och annat stöd som t.ex. datorer för att 
elever ska kunna utveckla sina kunskaper. Rektorer har ansvar för all resursfördelning samt 
personalens kompetensutveckling.  
 

Forskning om läroböcker i matematik 
Forskare har analyserat läroböcker i matematik ur olika perspektiv. Utifrån ämnesinnehåll 
analyserade Howson (2005) läroböcker i matematik från åtta länder i Europa, Asien samt 
Nordamerika och fann att flertalet av dem saknade en övergripande struktur som hjälpte 
elever att se samband mellan de olika matematiska områdena. Läroböcker i matematik var 
istället uppdelade i avgränsande matematiska områden utan kopplingar sinsemellan. Sood och 
Jitendras (2007) har i en studie jämfört skillnader mellan läroböcker som anses traditionella 
och de som anses reforminriktade. Studien visar att de traditionella böckerna ger elever större 
möjlighet att träna på det matematiska området taluppfattning.  
 
Läroböcker som utgår från traditionell undervisning har mer explicita förklaringar vilket gör 
det enklare för elever med svårigheter i matematik att förstå och använda (Sood & Jitendras 
2007). Författarna visar i sin studie att de flesta läroböckerna saknar tillräckligt stöd för att 
kunna användas av lärare som saknar ämneskunskaper. De reforminriktade böckerna 
innehåller fler verklighetsanknutna uppgifter som främjar elevers förståelse i högre grad. 
Boaler (1998) beskriver att elever har svårt att använda den matematik de lär sig genom 
läroboken i andra sammanhang om den saknar förankring till verkligheten. 
 
Bergqvist et al. (2010) visar i sin studie att läroböcker har stort fokus på procedurhantering i 
jämförelse med andra kompetensaktiviteter. De anser att detta är alarmerande då elevers 
arbete med läroboken är omfattande. Lärare försöker kompensera denna brist genom att 
komplettera läroboken med t.ex. lösblad. Bergqvist et al. (2010) frågar sig varför dessa typer 
av uppgifter inte implementeras i läroböckerna istället. 
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Enligt Johansson (2003) förändras läroböcker i matematik i ringa omfattning vid jämförelse 
mellan olika utgåvor. Om en ny läroplan implementeras tillkommer ett antal uppgifter utifrån 
den, men övriga uppgifter kvarstår med smärre förändringar. Det som sker är att läroboken 
ökar i antal uppgifter vilket gör att elever kan välja att avstå från att räkna uppgifter, dels av 
egen vilja, dels på inrådan av lärare. Författaren menar att innehållet i läromedlet på så sätt 
kan mista sin koppling till gällande läroplan. Risken, enligt författaren, är att elever i allt för 
stor utsträckning främst räknar rutinuppgifter och då inte får möjlighet att träna på alla 
förmågor som skrivs fram i läromedlet. Fan och Zhu (2007) menar i sin studie att det finns 
tydliga skillnader mellan nationella läroplaner och innehåll i läromedel. 
 
En svensk studie om läroböcker visar att läroboksförfattare ofta är erfarna lärare och att deras 
syn på undervisning kan spegla sig i utformning och innehåll. Detta kan ibland gå ut över 
förankring av gällande läroplan i läroboken (Jablonka & Johansson 2010; Johansson 2003). 
Johansson (2003) beskriver att läroboksförfattare i störst utsträckning utvecklar rutinuppgifter 
eftersom de vet att övriga uppgifter används i låg grad. Enligt henne finns det dock lite 
forskning om hur läroböcker används i verkligheten.  
 

Tidigare forskning om matematiska resonemang 
Lithner (2008) delar in matematiska resonemang i imitativa och kreativa resonemang. 
Imitativt resonemang används i uppgifter som är av rutinkaraktär och väl kända för eleven. 
Kreativt resonemang används i komplexa situationer där eleven behöver använda sin kunskap 
i nya situationer. Då kunskap är individuell kan samma uppgift innebära att en elev använder 
imitativt resonemang och andra som inte har samma förförståelse använder kreativt 
resonemang. Detta gör att det är svårt att bestämma vilka uppgifter som kräver imitativt 
respektive kreativt resonemang då det skiljer sig mellan olika individer utifrån tidigare 
kunskap (Johansson 2015). 
 
I en svensk studie (Jäder 2015) analyserades läroböcker i matematik för elever 13 till 17 år 
från 12 olika länder, bland annat Sverige, för att se vilka matematiska resonemang uppgifter 
inom algebra och geometri fordrade. Studien visade att 8% av uppgifterna i algebra krävde 
kreativa resonemang. Motsvarande siffra för geometri var 12%. Andelen uppgifter som 
krävde kreativa resonemang var lägre bland de inledande uppgifterna i varje område. I 
Sverige arbetar enligt Jäder, elever i stor utsträckning enbart med de första, enklare 
uppgifterna. Detta innebär att svenska elever i högre utsträckning får arbeta med imitativa 
uppgifter och inte träna på att resonera matematik.  
 
Undervisning utifrån kreativa matematiska resonemang har visat sig ha en signifikant högre 
positiv inverkan för elever med lägre kognitiv förmåga. Denna elevgrupp visade sämre 
kunskaper under lektionerna men klarade provet bättre jämfört med den grupp som enbart 
hade fått undervisning i algoritmresonemang. För elever med hög kognitiv förmåga visade val 
av undervisningsmodell ha låg inverkan (Norqvist, Lithner, Jonsson & Liljekvist 2015). De 
elever som får träna på att lösa uppgifter med hjälp av kreativt resonemang har större 
möjlighet att återskapa denna kunskap vid ett senare tillfälle i motsats till dem som enbart har 
tränat på imitativa uppgifter (Liljekvist 2014). Lithner (2015) menar att imitativa resonemang 
är vanligt förekommande och dessutom ineffektiva. 
 
Boesen (2006) visar i sin studie att det är stor skillnad mellan prov i matematik konstruerade 
av lärare och nationella prov på de svenska gymnasieskolorna. De nationella proven 
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innehåller i betydligt högre grad uppgifter som testar elevers kreativa resonemang jämfört 
med proven konstruerade av lärare som testar elevers imitativa resonemang och då främst 
algoritmresonemang. Anledningen till skillnaden är, enligt lärarna, att de konstruerar prov 
som de flesta elever klarar av för att alla elever ska kunna bli godkända i matematik. 
 
En studie gjord av Johnsson (2015) visar att fysikprov i hög grad innehåller uppgifter som 
efterfrågar matematiskt resonemang. För att klara kunskapsmålen för fysik i högre åldrar 
krävs att elever kan behärska kreativa matematiska resonemang. Johansson menar att 
vardagsnära uppgifter i matematik i högre grad fordrar kreativa resonemang. De vardagsnära 
uppgifterna tycks ha högst positiv effekt på elever med lägre betyg.  
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TEORETISKT RAMVERK 
Lithner (2008), forskare inom matematikdidaktik, menar att målet med 
matematikundervisning är att få elever att bli problemlösare och därmed förstå matematik. 
Dock beskriver Hiebert (2003), att trots många års forskning av positiva följder av 
undervisning i problemlösning, är det stort fokus på elevers utantillinlärning i matematik. 
Hiebert poängterar att elevers förståelse är viktigare än deras utantillkunskap. Genom att 
elever förstår varför en viss procedur görs och inte bara hur, minns de även procedurens 
tillvägagångssätt bättre. Författaren menar även att det finns ett samband mellan 
utantillinlärning och elevers svårigheter i matematik. Elever som enbart lär sig processer 
utantill utan förståelse löper större risk för att utveckla svårigheter i matematik. Även Boaler 
(1998) menar att utantillinlärning kan leda till framtida svårigheter i matematik ifall denna 
kunskap inte kan appliceras på nya problemuppgifter. 
 

Matematiska resonemang 
Lithner (2008) utgår i sitt ramverk från Ball och Bass (2003) påstående, att matematiska 
resonemang är en förmåga som elever behöver för att förstå matematik. Ball och Bass anger 
tre skäl till varför resonemang är en viktig del för elevers förståelse i matematik. De menar att 
matematisk förståelse är meningslös utan inkludering av resonemang. Ett exempel på detta är 
vikten av att förstå algoritmer i praktiken. Ett annat argument är att resonemang är 
fundamentalt inom matematiken. Elever visar förståelse genom att kunskaper, som 
memorerad fakta och utantillinlärda algoritmer, kan användas flexibelt och appliceras i olika 
sammanhang. Det tredje skälet enligt Ball och Bass är att resonemang är grundläggande för 
att kunna återskapa kunskap som fallit i glömska. Genom att resonera kan elever komma fram 
till rimliga lösningar på problem de ställs inför. 

Denna studie utgår från Lithners (2008) konceptuella forskningsramverk och en bredare 
definition av begreppet resonemang kommer därmed att användas. Syftet med ramverket är 
att karaktärisera resonemang samt förklara grund till och följder för olika resonemangstyper. 
Lithner (2008) definierar resonemang som den tankeprocess där elever löser uppgifter i 
matematik genom att producera påståenden och utifrån dem dra slutsatser.  

Figur 1. Resonemangets ursprung, från tanke till uttryck. Fritt från Lithner (2008). 

 
Lithner (2008) beskriver även resonemang som en produkt av sekvenser av resonemang som 
startar med en uppgift och avslutas med ett svar. Han delar in sekvenserna i fyra steg: 

1. En uppgift erhålls. Om inte lösningsstrategi är självklar betecknas uppgiften som en 
problematisk situation. 

2. Val av strategi. Strategi kan variera från generell till lokal och kan innebära att välja, 
minnas, konstruera, upptäcka, gissa etc. Val av strategi kan stödjas utifrån 
förutsägande argumentation – ”Varför kommer den valda strategin lösa uppgiften?” 

3. Strategin genomförs. Genomförandet kan stödjas med en bekräftande argumentation – 
”Varför löste den valda strategin uppgiften?” 

4. En lösning av uppgiften erhålls. 
(Lithner, 2008, s. 257, egen översättning.) 

Lärmiljö Elevens kompetenser Tankeprocess Resonemangssekvens
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Imitativa och kreativa resonemang 
Lithner (2008) kategoriserar elevers resonemang i imitativa resonemang (IR) och kreativa 
matematiska resonemang (CR).  Kategoriseringen har enligt Lithner sitt ursprung i empiriskt 
insamlat material från tidigare studier. 
 

 
 

Figur 2. Resonemangets ursprung, från tanke till uttryck.  
Fritt från Lithner (2008). 

 

Imitativa resonemang 
Skillnaden mellan imitativa och kreativa resonemang är tankeprocessens flexibilitet. Ett 
imitativt resonemang kräver inget nytänkande och är förankrad i ytliga matematiska 
kunskaper (Johansson 2015). Imitativa resonemang beskrivs enligt Lithner (2008) som att ha 
kunskap om procedurer.  
 
Imitativa resonemang delas enligt ramverket upp i två huvudgrupper, memorerade och 
algoritmresonemang. Memorerade resonemang (MR) innebär enligt Lithner (2008) att elever 
enbart uppmanas att skriva ett svar alternativt skriva ner utantillinlärd fakta. Exempel på detta 
kan vara att omvandla från liter till kubikmeter, alternativt skriva ner formeln för triangelns 
area. Gemensamt för dessa typer av frågor är att lösningsstrategin enbart kan användas för ett 
begränsat antal uppgifter. Memorerade resonemang innebär även att uppgifterna är kända för 
eleverna. Upprepade liknande uppgifter med snarlika svar kan begränsa elevens sätt att tänka 
då eleven kan uppleva att avvikande svar från det invanda mönstret borde vara fel utan att 
uppskatta rimligheten i sitt svar.  
 
Memorerat resonemang (MR) uppfyller följande kriterier: 

1. Val av strategi grundas på att uppgiften endast kräver ifyllnad av ett svar. 
2. Strategins utförande består i att komma ihåg och skriva ner ett svar, till exempel 

beskriva en figur eller skriva ner en formel. 
 (Lithner, 2008, s. 258, egen översättning.) 
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Den andra formen av imitativa resonemang är algoritmresonemang (AR). Lithner (2008) 
använder en definition av algoritm som innebär att en begränsad sekvens av utförbara 
instruktioner leder till ett definitivt svar. Eleven uppmanas på så sätt att använda färdiga 
strategier som är enkla att använda. Algoritmresonemang innebär att elever har kunskap om 
att använda skilda strategier men behöver inte ha en djupare förståelse för vad de egentligen 
innebär. Svårigheten för eleven är att bestämma vilken typ av algoritm som ska användas i de 
enskilda uppgifterna. 
 
Algoritmresonemang (AR) uppfyller följande kriterier: 

1. Val av strategi bygger på att komma ihåg en lösningsalgoritm. Den förutsägande 
argumentationen kan vara av varierad art, men det finns inget behov av att skapa en ny 
lösning. 

2. De resonemang som krävs för att lösa en uppgift är enkla och endast ett enkelt misstag 
(slarvfel) gör att svaret blir fel.  

 (Lithner, 2008, s. 259, egen översättning.) 
 

Kreativa resonemang 
Kreativitet har skiftande betydelse i olika kontexter. I matematiska sammanhang har 
kreativitet vanligtvis förknippats med experter i matematik eller matematiska geni (Silver 
1997). Silver menar dock att kreativitet är en matematisk aktivitet som alla elever kan 
utveckla. Haylock (1997) beskriver kreativitet som en tankeprocess som är flexibel, flytande 
och nytänkande. Författaren menar på så sätt att elever visar förståelse och kan använda 
tidigare inlärd kunskap. Haylock beskriver att det finns motsättningar mellan traditionell 
undervisning i matematik och kreativ matematik bland forskare, men menar att de är beroende 
av varandra. 
 
Kreativa matematiska resonemang innebär enligt Lithner (2008) att elever inte enbart 
använder inövade algoritmer samt lösningar presenterade av andra, utan tänker självständigt 
för att lösa problematiska situationer. Eleven visar på så sätt en djupare matematisk förståelse. 
Kreativa resonemang bygger enligt Lithner, likt Haylock (1997), på nytänkande, flyt och 
flexibilitet som nyckel-kvaliteter. Inom uppgifter som kräver kreativa resonemang finns en 
stor spännvidd och Lithner (2008) delar därför in kreativa resonemang i lokala och globala 
resonemang. Lokala resonemang benämns de uppgifter som främst kräver imitativa 
resonemang, memorerade alternativt algoritm, och enbart till viss del kreativa resonemang. 
Komplexa uppgifter som kräver kreativa resonemang i flera steg kallas globala kreativa 
resonemang. I studien används endast kreativa resonemang utan indelning i lokala och globala 
resonemang. Detta på grund av att globala resonemang sällan förekommer i läroböcker för 
yngre åldrar. 
 
Kreativt matematiskt resonemang (CR) uppfyller följande kriterier:  

1. Nytänkande. En ny (för lösaren) resonemangssekvens skapas, eller en bortglömd 
sådan återskapas.   

2. Rimlighet. Det finns argument som stödjer val av strategi och/eller 
strategigenomförandet motiverar varför lösningen är rätt eller rimlig. 

3. Matematisk grund. Argumenten är förankrade i de ingående matematiska 
komponenternas egenskaper.  

 (Lithner, 2008, s. 266, egen översättning.) 
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METOD 
Studien har en kvantitativ ansats som utgångspunkt genom att den analyserar och presenterar 
information från ett urval av texter. Syftet med den valda metoden är tudelad. Den 
information som erhållits av analyserat material används dels för att beskriva statistik genom 
tabeller samt diagram, dels för att ge exempel på läroboksuppgifter ur respektive grupp av 
kategoriseringar (Trost 2012). 
 

Innehållsanalys 
Studien använde sig av en kvantitativ innehållsanalys med en systematisk genomgång av 
innehållet i fyra utvalda läroböcker i matematik. Innehållet bedömdes utifrån ett strukturerat 
schema av kategorier, så kallat kodschema. Utformning av kodschema hade sin utgångspunkt 
i frågeställningar och syfte. Granskning av texter bedömdes utifrån ett latent innehåll, det vill 
säga betydelse av uttryck eller formuleringar utifrån Lithners (2008) konceptuella ramverk. 
Detta krävde ett tydligt kodschema med bestämda kriterier för varje enskild kategori (Grønmo 
2006).  
 
Mätning av frekvens gjordes genom att registrera hur ofta en kategori av uppgifter 
förekommer enligt Lithners (2008) ramverk, vilken redogjorts för under rubriken Teoretiskt 
ramverk (Grønmo 2006). Analysen gjordes manuellt eftersom bedömning av 
matematikuppgifter inte kan utföras av datorer. De företeelser som noterades kallas 
kodningsenheter (Bergström & Boréus 2005). Analysen registrerades med hjälp av 
programmet Excel. 

Urval 
Min utbildning har inriktning mot årskurserna 4-6. Jag valde att analysera läroböcker i 
matematik för elever i årskurs 5 då dessa borde spegla ett genomsnittligt resultat för detta 
åldersspann. Det finns en uppsjö av läromedel i matematik för dessa åldrar från många olika 
förlag. Som urval valde jag att analysera tre läroböcker som min senaste VFU-skola valde 
mellan att köpa in inför kommande läsår samt en lärobok avsedd för elever som behöver mer 
utmaning. 
 
De läroböcker som analyserades var Matteborgen 5A (Picetti, Flack, Sundin, Carlsson & 
Liljegren 2012) från Sanoma Utbildning. Den andra läroboken som analyserades var Koll på 

matematik 5A (Björklund & Dalsmyr 2015) som även den kommer från Sanoma Utbildning. 
Den tredje läroboken var Bas Favorit matematik 5A (Karppinen, Kiviluoma & Uripola 2015) 
från Studentlitteratur. Denna bok är en översättning från ett läromedel från ett finskt förlag. 
Detta var intressant i studien eftersom de finska skolorna placerar sig högt i internationella 
mätningar. Dessutom granskades Mera Favorit matematik 5A (Asiksinen 2015) för att kunna 
jämföra med en elevbok som riktar sig mot elever som behöver mer utmaning. Analysen 
gjordes enbart på läroböcker utan att titta i de tillhörande lärarhandledningarna för att inte låta 
min tolkning påverkas av författarens intentioner. 
 

Reliabilitet och validitet 
Då syftet med analysen var att finna mönster var det viktigt att använda kodschemat 
konsekvent. I studien jämfördes fyra olika läroböcker i matematik och det var viktigt att alla 
texter bedömdes exakt lika för att inte påverka resultatet (Bergström & Boréus 2005). 
Kodning kan påverkas av forskarens uppfattning och perspektiv (Grønmo 2006). Genom att 
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vara medveten om detta försökte jag ha en objektiv syn på det analyserade materialet. 
Analysinstrumentet prövades på Koll på matematik 5B (Björklund & Dalsmyr 2016). Därefter 
modifierades analysinstrumentet om utifrån tolkningsproblem och oklarheter (Bergström & 
Boréus 2005). Min intention var att enbart analysera uppgifter rörande de matematiska 
områdena ”taluppfattning och tals användning” samt ”algebra” eftersom de utmärkte sig i 
TIMSS 2011 (Skolverket 2012a). Då analysen påbörjades insåg jag att dessa områden ingår i 
samtliga avsnitt och kan kunde inte avgränsas till enskilda kapitel. Därför valde jag att 
analysera samtliga uppgifter för att inte påverka resultatet utifrån valda kapitel eller avsnitt. 
 
Studiens reliabilitet förstärktes genom att samtliga läroböcker analyserades parallellt. Detta 
minskade risken att glidning av bedömning skedde som kunde påverka resultatet.  En studies 
reliabilitet kan även förstärkas genom s.k. dubbelkodning. Dubbelkodning innebär att en 
person gör två analyser av samma text. Det är då viktigt att tillräcklig tid förflyter mellan de 
båda kodningarna för att inte låta minnet påverka resultatet av den andra kodningen. De båda 
kodningarna jämförs därefter för att se om bedömningen varit likvärdig. Om inte, kan 
instruktionerna för kodschemat förtydligas (Bergström & Boréus 2005). Jag valde att efter 
genomgång av samtliga uppgifter, gå tillbaka i materialet och göra ny analys för att 
kontrollera att bedömningen var likvärdig, vilket den var. Då materialet innehöll cirka 7000 
uppgifter anser jag att det inte går att minnas varje enskild analys av en uppgift och därmed 
påverka min dubbelkodning.  
 
Studiens validitet har tagits i beaktning genom att kodningskategorier utgår från studiens syfte 
och frågeställningar, det vill säga ramverk, matematiska områden i Lgr11 (Skolverket 2011) 
samt läroböckernas struktur. 

Genomförande 
Först analyserades de fyra böckernas struktur och innehåll översiktligt. Detta för att få en 
överblick över böckerna samt ge en struktur till näranalysen. Samtliga uppgifter i 
läroböckerna analyserades därefter utifrån vilket matematiskt resonemang som krävs av 
eleverna för att lösa dem. Uppgifterna kategoriserades även utifrån indelningen i det centrala 
innehållet i Lgr11 (Skolverket 2011). För att inte glidning i bedömning skulle påverka 
resultatet analyserades ett kapitel i taget och därefter skiftades bok.  
 
Följande kategorisering av uppgifterna valdes utifrån Lithners (2008) modell: 
 

Tabell 1. Kategorisering av uppgifter utifrån matematiskt resonemang. 

Kreativt matematiskt 
resonemang (CR) 

Imitativt resonemang (IR) 
Memorerat (MR) Algoritm (AR) 

- Vägledning saknas. 
- Ny kunskap 

konstrueras alternativt 
gammal kunskap 
återskapas. 

- Matematiskt förankrat. 
- Flexibilitet, strategi 

kan användas i fler 
situationer. 

- Beräkningar i flera 
steg. 

- Endast ett svar krävs 
utan beräkning. 

- Benämning av 
matematiska termer. 

- Algoritm vald i 
uppgiften. 

- Val av algoritm vägleds 
i texten antingen genom 
struktur eller genom 
begrepp kända av elever. 

- Enkla beräkningar där 
endast slarvfel påverkar 
ett rätt/fel svar. 
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Grundkravet enligt Lithner (2008) för att kategoriseras som en uppgift som kräver kreativt 
matematiskt resonemang är att uppgiften saknar vägledning i text eller struktur. Exempel på 
vägledning är förklaringsrutor, att endast en beräkningsmetod efterfrågas i avsnittet samt 
vägledande begrepp (tillsammans, i genomsnitt, differens, summa, kvot etc.). Det finns enligt 
Lithner (2008) inga krav på att uppgiften ska vara utmanande. 
 
Uppgifterna kategoriserades även utifrån av Lgr11 (Skolverket 2011) indelade matematiska 
områden; ”Taluppfattning och tals användning”, ”Algebra”, ”Geometri”, ”Sannolikhet och 
statistik”, ”Samband och förändring” samt ”Problemlösning”.  
 
Dessutom kategoriserades uppgifterna utifrån läroböckernas respektive indelning och struktur 
av uppgifter enligt nedan: 
 

Tabell 2: Kategorisering av uppgifter utifrån läroböckernas indelning. 
 

Lärobok A Lärobok B Lärobok C + D 
- Gröna uppgifter 
- Blå uppgifter 
- Röda uppgifter 
- Sant eller falskt 
- Diagnos 
- Arbeta tillsammans 
- Utmaningen 
- Repetition 

- Bas 
- Träna mer 
- Fördjupning 
- Metod 
- Begrepp 
- Kommunicera 
- Problemlösning 
- Projekt 

- Bas 
- Öva 
- Prova 
- Diagnos 
- Repetition 

 
Samtliga uppgifter i läroböckerna registrerades i en matris i Excel utifrån ovan redovisade 
kategorier; matematiska resonemang, matematiskt område samt kapitelindelning (se bilaga 2). 
Varje lärobok tilldelades en egen flik och analyserades först enskilt. Därefter sammanfördes 
resultat för respektive lärobok i en gemensam flik. Resultaten omvandlades efter det till 
tabeller och stapeldiagram.  
 

Analys av resultat 
För att kunna jämföra likande uppgifter valde jag utifrån läroboksförfattarnas instruktioner att 
dela in uppgifterna i tre huvudgrupper enligt tabell 3. Basuppgifter är de uppgifter elever 
uppmanas att börja med att göra. Träna-extra-uppgifter är till för de elever som behöver mer 
basträning för att tillgodogöra sig kunskap i de matematiska områdena. Avsnitt med 
Fördjupande uppgifter innehåller mindre vägledning och ska enligt läroboksförfattarna ge 
elever djupare kunskaper i de matematiska områdena.  
 

Tabell 3: Indelning utifrån svårighetsgrad i lärobok (A), (B), (C) resp.(D). 

 

Basuppgifter Träna-extra-uppgifter Fördjupande uppgifter 
- Gröna uppgifter (A) 
- Basuppgifter  

(B, C, D) 

- Blå uppgifter (A) 
- Träna mer (B) 
- Öva (C, D) 

- Röda uppgifter (A) 
- Fördjupning (B) 
- Prova (C, D) 
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Etiskt förhållningssätt 
Enligt god forskningssed har jag haft för avsikt att ha ett öppet sinne vid granskning av 
material samt analys av resultat för att göra en bedömning först när tillräcklig grund finns till 
hands. Mitt motiv är att söka bidra med ny kunskap. Då studien är en innehållsanalys av 
läroböcker har inte Vetenskapsrådets riktlinjer för forskning varit aktuella att ta i beaktning. 
Däremot har jag valt att anonymisera resultaten för läroböckerna i studien för att läsare av 
studien inte ska påverkas av tidigare erfarenheter av de ingående läroböckerna. Det insamlade 
materialet kommer enbart att användas för forskningssyfte och får inte användas i 
kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet 2011). 
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RESULTAT 
Resultaten i studien kommer att redovisas i tabeller och stapeldiagram samt via exempel på 
uppgifter utifrån analyskategorier. Inledningsvis redovisas en övergripande beskrivning av de 
i studien ingående läroböckerna. Resultat redovisas därefter utifrån innehåll, struktur samt 
som stöd för undervisning. 
 

Översiktlig analys av läroböcker 
Läroböckerna i studien är avidentifierade och kommer i fortsättningen att benämnas lärobok 
A, B, C respektive D. 
 

Lärobok A 
Denna lärobok är indelad i fem olika matematiska områden med tydliga avgränsningar. Varje 
kapitel inleds med att beskriva vilka mål och ämnesord som författaren har haft för avsikt att 
eleverna ska lära sig. Därefter får eleverna räkna basuppgifter med ledning av 
förklaringsrutor. Nästa steg är att göra en diagnos och beroende på resultat hänvisas elever till 
att räkna fler uppgifter av samma svårighetsgrad alternativt övergå till en del som i större 
utsträckning innehåller mer utmanande uppgifter. Delen med fler uppgifter av samma sort 
innehåller vägledande textrutor som förklarar hur uppgifterna kan lösas. Detta saknas i delen 
med mer utmanande uppgifter. Alla kapitel avslutas med ett avsnitt med 
problemlösningsuppgifter. I slutet av boken finns repetitionsuppgifter för varje kapitel. 
 
De matematiska områden som behandlas i denna bok är: ”Stora tal”, ”Geometri”, 
”Decimaltal”, ”Vikt och volym” samt ”Temperatur och diagram”. 
 

Lärobok B 
Även denna bok delas in i fem kapitel med tydliga avgränsningar. Lärobok B inleds med ett 
uppslag där mål och begrepp för aktuellt kapitel beskrivs. Därefter kommer en grundkurs som 
är indelad i tre avsnitt. I grundkursen finns exempel som visar hur uppgifterna kan lösas. Efter 
varje avsnitt uppmanas elever att välja att arbeta med aktuellt kapitel utifrån en av 
förmågorna; begrepp, metod, kommunikation och resonemang samt problemlösning.  Sedan 
väljer elever att antingen träna mer eller fördjupa sina kunskaper. Avsnittet med träna-mer-
uppgifter innehåller vägledning men i mindre omfattning än grundkursen. Fördjupningen ger 
ingen vägledning till eleverna. Varje kapitel avslutas med en sammanfattning där begrepp och 
metoder repeteras. Boken avslutas med fem ”projekt” som innehåller några få uppgifter av 
verklighetsnära problemuppgifter. Dessa uppgifter innefattar även att ta reda på fakta om 
olika fenomen och skriva faktatexter om dem. 
 
De matematiska områden som behandlas i denna bok är: ”Tal i decimalform”, ”Längd, area 
och symmetri”, ”Tal i bråkform och decimalform”, ”Koordinatsystem och proportionalitet” 
samt ”Beräkningar decimaltal och problemlösning”. 
 

Lärobok C 
Lärobok C innehåller tre separata kapitel där varje kapitel är indelat i kortare avsnitt. Dessa 
avsnitt inleds med ett uppslag med basuppgifter. På detta uppslag hänvisas till det centrala 
innehållet och kunskapskraven i Lgr11 (Skolverket 2011) som avsnittet behandlar. Överst på 
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första sidan finns förklaringsrutor med vägledning om hur basuppgifterna kan lösas. Nästa 
uppslag innehåller extrauppgifter under rubrikerna ”Öva” och ”Pröva”. Öva-uppgifterna kan 
användas som läxa men även som extrauppgifter av de elever som behöver träna mer för att 
befästa sina kunskaper. I pröva-uppgifterna finns ibland uppgifter från tidigare matematiska 
områden samt andra kompetensuppgifter. Detta koncept upprepas genom hela boken med två 
uppslag för varje enskilt avsnitt. I slutet av varje kapitel finns ett avsnitt med övningsuppgifter 
från hela kapitlet. Avsnittet innehåller även de så kallade ”favoritsidorna” där elever får 
möjlighet att befästa kunskaper genom till exempel spel, aktiviteter, problemlösning och olika 
matematiska resonemang. Varje kapitel avslutas med en diagnos med tillhörande 
repetitionsdel. Boken avslutas med att uppgifter från hela boken repeteras. Det finns inga 
förklaringsrutor med vägledning i denna del. 
 
De matematiska områden som behandlas i denna bok är: ”De fyra räknesätten”, ”Tal i 
bråkform” samt ”Geometri”. 
 

Lärobok D 
Lärobok D ingår i samma läromedelsserie som lärobok C men vänder sig till de elever som 
behöver mer utmaning. Den har samma struktur och indelning som lärobok C. Det som skiljer 
de båda läroböckerna åt är att denna har fler andra kompetensaktiviteter. I avsnittet ”pröva” 
finns även uppgifter från avsnitt som kommer senare i boken. Dessutom är svårighetsgraden 
på uppgifterna generellt högre. 
 
De matematiska områden som behandlas i denna bok är: ”De fyra räknesätten”, ”Tal i 
bråkform” samt ”Geometri”. 
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Matematiska resonemang – innehåll 
Antalet uppgifter i de fyra läroböckerna skilde sig åt. Lärobok A och B hade relativt lika antal 
uppgifter. Däremot hade lärobok C 400 stycken fler uppgifter och lärobok D 700 stycken fler 
uppgifter jämfört med lärobok A och B. Se diagram 1. 
 

 
 

Diagram 1: Antal uppgifter i respektive lärobok. 

 
Diagram 2 visar fördelningen mellan matematiska resonemang i respektive lärobok. 
Läroböcker A, B och C har lika stort antal kreativa uppgifter. Lärobok D, som vänder sig till 
elever som behöver mer utmaning, har tre gånger så många kreativa uppgifter. Läroböckerna 
C och D har dubbelt så många uppgifter med algoritmresonemang jämfört med A och B. 
Samtliga läroböcker har liknande antal memorerade uppgifter. Läroböckerna A och B har 
betydligt fler uppgifter som kräver memorerat resonemang jämfört med algoritmresonemang. 
Lärobok B dubbelt så många. Läroböckerna C och D har istället betydligt fler uppgifter med 
algoritmresonemang jämfört med memorerat resonemang. 
 
  

 
 

Diagram 2: Antal uppgifter med kreativa och imitativa resonemang. 
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Tabell 4: Fördelning av uppgifter och matematiska resonemang utifrån 

matematiska områden i Lgr11. 

 

taluppfattning geometri problemlösning algebra sannolikhet samband totalt 

Lärobok A 

Andel 39% 37% 7% 5% 12% - 100% 

CR 0% 4% 46% 29% 7% - 7% 

MR 56% 67% 2% 14% 62% - 56% 

AR 44% 33% 52% 57% 32% - 37% 

Lärobok B 

Andel 61% 16% 7% 5% - 10% 100% 

CR 2% 3% 58% 23% - 4% 7% 

MR 62% 78% 8% 18% - 81% 60% 

AR 36% 19% 34% 58% - 15% 32% 

Lärobok C 

Andel 62% 25% 4% 5% 1% 3% 100% 

CR 4% 4% 46% 15% 0% 0% 6% 

MR 24% 79% 4% 28% 33% 89% 39% 

AR 73% 17% 50% 57% 67% 11% 55% 

Lärobok D 

Andel 55% 24% 9% 8% 1% 2% 100% 

CR 6% 11% 58% 27% 54% 0% 14% 

MR 22% 66% 4% 15% 25% 82% 32% 

AR 71% 23% 38% 58% 21% 18% 54% 

 
 
Tabell 4 redovisar fördelning i procent mellan matematiska resonemang vid indelning utifrån 
matematiska områden i Lgr11 (Skolverket 2011). CR representerar kreativt resonemang, MR 
memorerat resonemang och AR algoritmresonemang. Andel anger hur stor del av samtliga 
uppgifter som kategoriseras i respektive matematiskt område. I lärobok A finns inga uppgifter 
inom det matematiska området ”samband och förändring” och i lärobok B finns inga uppgifter 
inom det matematiska området ”sannolikhet och förändring”. 
 
I alla böcker finns det flest uppgifter inom området ”taluppfattning och tals användning”. 
Efter det är området ”geometri” mest förekommande. Övriga områden förekommer i låg 
omfattning.  
 
Det området som har högst andel kreativa resonemang i samtliga läroböcker är 
”problemlösning”. Även ”algebra” har generellt sett hög andel uppgifter med kreativt 
resonemang. Lärobok D har högre andel uppgifter med kreativt resonemang i samtliga 
matematiska områden jämfört med de andra läroböckerna, med undantag i ”samband och 
förändring”. I det matematiska området ”sannolikhet och statistik” är skillnaden stor där 
andelen uppgifter med kreativa resonemang i lärobok D utgör mer än hälften av uppgifterna. 
För övriga läroböcker är motsvarande andel lägre än en tiondel. 
 
Fördelningen mellan de imitativa resonemangen skiljer sig åt mellan läroböckerna. I området 
”taluppfattning och tals användning” är andelen algoritmresonemang tre fjärdedelar i 
läroböckerna C och D. I läroböckerna A och B är andelen memorerade resonemang i 
motsvarande område mer än hälften av uppgifterna. ”Geometri” är det område som har högst 
andel memorerade resonemang i samtliga läroböcker.  
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Figur 3, 4 och 5 visar exempel på uppgifter som enligt studien har kategoriserats som kreativa 
resonemang utifrån studiens tolkning av Lithners (2008) forskningsramverk då de saknar 
vägledning i respektive lärobok. 
 
 
 

Skriv talen i decimalform och räkna ut svaret. 

d) 
�

�
−

�

���
 

(Lärobok B, s.82) 

 
Figur 3: Exempel på uppgift som kräver kreativt resonemang gällande det 

matematiska området ”taluppfattning och tals användning ”. 

 
 
 

 
Vilka tal ska stå i stället för och för att svaret ska bli rätt? 

 

  
   6,67 - 5,66 =  2,56 + + = 6,67  
 
 

(Lärobok A, s.97) 

 
d) Vilket tal saknas? (Lärobok B, s.105) 

?    – 4 = 2 – 7 

 
Lös ekvationen: (Lärobok C, s.56) 

a) 8 + x = 16   
 
Fortsätt talmönstret. (Lärobok C, s.57) 

 

2   8 

7  11  

12  16  

 

 
Figur 4: Exempel på uppgifter som kräver kreativt resonemang gällande det 

matematiska området ”algebra ”. 

 
 
 

Fyra tal har medelvärdet 6. 

Tre av talen är 7, 3 och 6. 

Vilket är det fjärde talet? 
 (Lärobok A, s.135) 

 
Figur 5: Exempel på uppgift som kräver kreativt resonemang gällande det 

matematiska området ”sannolikhet och statistik”. 
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Matematiska resonemang - struktur 
Diagram 3 redovisar hur uppgifterna är fördelade mellan basuppgifter, träna-extra-uppgifter 
och fördjupande uppgifter. Antalet träna-extra-uppgifter är snarlikt i all läroböckerna och 
antalet basuppgifter är proportionellt med antal uppgifter. Det som skiljer sig mellan 
läroböckerna är att antalet fördjupande uppgifter i läroböckerna C och D utgör fler än dubbelt 
så många jämfört med lärobok A och mer än sex gånger så många jämfört med lärobok B. I 
läroböckerna A och B är det fler träna-extra-uppgifter än fördjupande uppgifter. Läroböckerna 
C och D har motsatt fördelning mellan uppgifterna med mer fördjupande uppgifter. 
 

 
 

Diagram 3: Antal uppgifter indelat i svårighetsgrad. 

 
Diagram 4 visar fördelning av matematiska resonemang i basuppgifter, träna-extra-uppgifter 
och fördjupande uppgifter. Samtliga läroböcker visar en snarlik struktur där uppgifter med 
kreativa resonemang nästan uteslutande finns bland de fördjupande uppgifterna. Däremot 
skiljer sig läroböckerna åt gällande imitativa resonemang. Läroböckerna A och B har högre 
andel memorerade resonemang i träna-extra-uppgifterna jämfört med basuppgifterna. I 
lärobok C är detta förhållande omvänt. De fördjupande uppgifterna i lärobok D har jämnast 
fördelning mellan de olika resonemangen. 
 
 

 

Diagram 4: Andel resonemang indelat i svårighetsgrad. 
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Läroboken som stöd för undervisning 
 

Tabell 5: Jämförelse mellan läroböcker utifrån innehåll och struktur. 

 
 Lärobok A Lärobok B Lärobok C Lärobok D 
Traditionell struktur √ √ √ √ 
Reforminriktad struktur - (√) - (√) 
Självinstruerande struktur √ √ √ (√) 
Individualiserad struktur √ √ √ √ 
Koppling till centralt innehåll i Lgr11 - √ √ √ 
Koppling till kunskapsmål i Lgr11 - - √ √ 
Avgränsade matematiska områden √ √ (√) (√) 
Alternativa förklaringsmodeller - - √ √ 
Ger elever möjlighet att konstruera 
egna lösningsmodeller 

- - (√) √ 

Verklighetsnära uppgifter √ √ √ √ 
Andra kompetensaktiviteter √ √ √ √ 
Utmanande uppgifter (√) (√) (√) √ 
Bedömningsmaterial √ - √ √ 
 
Tabell 5 redovisar en översiktlig analys av läroböckerna samt hur de kan stödja lärare och 
elever i undervisningen. √ innebär att struktur, uppgifter eller material finns och (√) att det 
delvis finns eller uppnås. 
 
De ingående läroböckerna har alla en traditionell struktur med en dominans av upprepande 
processer i kategorin ”taluppfattning och tals användning”. Lärobok B har avsnitt där eleven 
uppmanas att fördjupa sina kunskaper genom att välja mellan uppgifter som tränar olika 
matematiska förmågor. Detta är exempel på en reforminriktad struktur. Denna typ av 
uppgifter utgör dock enbart en femtedel av uppgifterna. Lärobok D har en jämnare fördelning 
mellan matematiska resonemang i de fördjupande uppgifterna vilket gör att den delvis har en 
reforminriktad struktur. 
 

Problemlösning – tal i bråkform: 
I en vas står det tulpaner. Hälften av tulpanerna är röda. En tredjedel är gula och 

resten är vita. Hur många blommor av varje färg kan det vara i vasen? 

(Lärobok A, s.64) 
 

Metod – tal i decimalform: 
Gör ditt eget talsystem. 

Hitta på symboler för talsorterna tiotal, ental och tiondelar och rita dem högst upp på 

ett papper. 

Rita tio olika tal var med era symboler. Ni behöver inte ha med alla tre symbolerna i 

varje tal. 
Byt papper med varandra och skriv varandras tal med siffror. 

 

Exempel: tiotal =  ental =   tiondel =  

 

        = 31,2 
 

(Lärobok B, s.12) 

 
Figur 6: Uppgifter som tränar på matematiska förmågor i lärobok A. 
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Samtliga läroböcker har en självinstruerande struktur där varje kapitel inleds med en 
förklaringsruta med exempel som går att använda som mall för kommande uppgifter. 
Böckernas struktur, med indelning av uppgifter utifrån svårighetsgrad, gör att de kan 
användas individualiserat. Elever har då möjlighet att arbeta med liknande typer av uppgifter 
på sin kunskapsnivå. I lärobok A och B är uppgifterna indelade i basuppgifter, träna-extra-
uppgifter och fördjupande uppgifter som enskilda avsnitt i varje kapitel. I lärobok C och D är 
de matematiska områdena indelade i kortare avsnitt i uppslag om två. Först kommer ett 
uppslag med basuppgifter, därefter ett gemensamt uppslag för träna-extra-uppgifter och 
fördjupande uppgifter. 
 
Samtliga läroböcker beskriver vilka delar utifrån centralt innehåll i Lgr11 (Skolverket 2011) 
varje kapitel respektive uppslag behandlar.  
 

Mål för kapitel. Du kommer utveckla kunskaper om: 

• Negativa tal 

• Koordinatsystem 

• Proportionella samband 
• Proportionalitet som graf 

(Lärobok B, s.84) 

samt 
Taluppfattning och tals användning – tal i bråkform och deras användning i 

vardagliga situationer. Centrala metoder för beräkning med tal i bråkform. 

(Lärobok C, s.98) 

 
Figur 7: Exempel på kopplingar till det centrala innehållet i Lgr11 (2011). 

 
I lärobok C och D finns även hänvisning till kunskapsmålen i Lgr11 (Skolverket 2011). 
Denna hänvisning till kunskapsmål finns varken i lärobok A eller B.  
 
 

Metod – använder fungerande metoder för att utföra beräkningar i addition och 

subtraktion med liknämniga bråk. 

(Lärobok C, s.91) 

 
Figur 8: Exempel på hänvisning till kunskapsmål i Lgr11 (2011). 

 
Innehållet i läroböckerna är till största del uppbyggt i kapitel med avgränsade matematiska 
områden utan samband mellan dem. Det matematiska området problemlösning finns dock 
representerat i alla kapitel i samtliga läroböcker. Läroböckerna C och D integrerar till viss del 
olika matematiska områden, dock utan att uppmärksamma eleven på att se samband mellan 
dem utan för att återskapa gammal kunskap. Ett exempel på detta i lärobok C är att elever 
uppmanas att genom symmetri spegla figurer i ett kapitel som behandlar division med 
uppställning.  
 
Flertalet av uppgifterna i läroböckerna är guidade med självinstruerande exempel. Lärobok C 
ger elever viss möjlighet att konstruera egna lösningar genom att likt ovan återskapa gammal 
kunskap. Även lärobok D låter elever återskapa gammal kunskap samt ger dem möjlighet att 
skapa nya lösningsmodeller genom att införa uppgifter som förklaras senare i boken, oftast 
nästkommande avsnitt. 
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Läroböckerna A och B ger i liten omfattning elever möjlighet att ta del av andra 
lösningsmodeller. Uppgifter som är avsedda för att träna extra utgörs i högre grad än 
basuppgifter av memorerade resonemang som enbart kräver ett svar från minnet. I 
läroböckerna C och D innehåller träna-extra-uppgifterna både fler uppgifter som kräver 
algoritmresonemang och kreativt resonemang än basuppgifterna (se diagram 4).  
 
Verklighetsförankrade uppgifter finns representerade i samtliga matematiska område i alla 
läroböckerna. I lärobok A och B finns avsnitt benämnda ”Utmaningen” respektive ”Projekt” 
som i hög grad utgår från verklighetsanknuta uppgifter. I avsnittet ”Projekt” finns även 
ämnesövergripande uppgifter som innebär att elever ska ta reda på och skriva fakta om t.ex. 
månen eller GPS. Läroböckerna B, C och D innehåller uppgifter som låter elever spela spel 
som kontrast till rutinuppgifter. Lärobok A innehåller uppgifter som uppmanar elever att 
arbeta tillsammans. Struktur och innehåll i dessa uppgifter skiljer sig inte nämnvärt från 
övriga uppgifter. Läroböckerna C och D innehåller laborativt material i form av konstruktion 
av geometriska figurer i pappformat. Läroböckerna C och D har även fler uppgifter av annan 
karaktär. Exempel på detta är suduko samt uppgifter som låter elever träna på logiskt 
tänkande. 
 
 

Vilket av borden är Isas? Skriv ett kryss på Isas bänk. 

• Toms bord är längst bak vid fönstret. 

• Yanas bord är längst ut på kanten i den bakersta raden. 

• Simons bord är bredvid Yanas bord. 

• Kalles bord är framför Simons bord. 
• Kalles bord är bakom Isas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

          fram 

 

(Lärobok C, s.53) 
 

Figur 9: Exempel på andra kompetensaktiviteter, i detta fall logiskt tänkande. 

 
Alla tre läroböcker innehåller delvis utmanande uppgifter, främst i karaktär av 
problemlösningsuppgifter. Svårighetsgraden är dock betydligt högre i lärobok D.  
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Ett syskrin innehåller 8 gröna knappar, 6 blå knappar, 4 grå knappar och 2 vita 

knappar. Hur många knappar måste du minst ta för att med säkerhet få 

a) två knappar i samma färg? 

b) två knappar i olika färg? 

c) två gröna knappar? 

d) två vita knappar? 
(Lärobok D, s.57) 

 
 

Fundera på i vilken ordning du bäst räknar uppgiften. Räkna. 

b)  83+5•13•2+117+70 

(Lärobok D, s.185) 

 
Lös ut x. 

d) 
���

�
�

��

�
�

�

�
	 62 

(Lärobok  D, s.185) 

 
Figur 10. Exempel på utmanande uppgifter. 

 
Lärobok A, C och D innehåller diagnosmaterial i böckerna. I lärobok A är det placerade efter 
basuppgifterna för att vägleda elever i de ska välja att göra träna-extra-uppgifter alternativt 
fördjupningsuppgifter. I läroböckerna C och D är diagnosen placerad i slutet av varje kapitel.  
Lärobok B har inga diagnosuppgifter. Diagram 5 visar fördelning av uppgifter i 
diagnosavsnitten utifrån matematiskt resonemang. I Lärobok A och C kräver endast 1% av 
diagnosuppgifterna kreativa resonemang jämfört med 7% i lärobok D. I lärobok A är det 
övervägande del memorerade resonemang som testas i diagnoserna. I läroböckerna C och D 
är det istället uppgifter med algoritmresonemang som dominerar i diagnoserna. 

 

 
 

Diagram 5: Andel resonemang i diagnosuppgifter. 
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DISKUSSION 
I diskussionsavsnittet behandlas studiens resultat i förhållande till tidigare undersökningar och 
bakgrund samt metoddiskussion och förslag på vidare forskning.  

Matematiska resonemang 
I jämförelse med Jäders (2015) studie är andelen uppgifter med kreativa resonemang i denna 
studie högre beträffande ”algebra” och lägre beträffande ”geometri”. Föreliggande studie 
analyserade läroböcker som vänder sig till yngre elever jämfört med Jäders studie. Bland 
yngre elever innebär geometri till stor del att namnge figurer vilket kan förklara den höga 
andelen memorerade resonemang i denna studie. Den högre andelen kreativa resonemang i 
”algebra” kan förklaras med att ekvationslösning, som ingår i området, är ett nytt moment för 
elever i årskurs 4-6 (Skolverket 2011). Det är svårt att avgöra och kategorisera vilka uppgifter 
som kräver kreativa respektive imitativa resonemang eftersom detta varierar från elev till elev 
(Skolverket 2012a; Johansson 2015). Skillnaden i resultat mellan min och Jäders (2015) 
studie är dock tillräckligt stor för att vara signifikant trots eventuella skilda uppfattningar hos 
forskarna i kategorisering av uppgifter.  
 
Enligt TIMSS (Skolverket 2012a) är taluppfattning det matematiska område svenska elever 
ökar sin kunskap mest i, mellan årskurs 4 och 8. De i den här studien granskade läroböckerna 
innehåller till stor del uppgifter i detta område vilket kan vara en orsak till de förbättrade 
resultaten. Dock innehåller dessa uppgifter hög andel som kräver imitativa resonemang som 
inte låter elever träna på att resonera. Just ”resonera” är det kognitiva område som svenska 
elevers resultat försämras mest i enligt senaste TIMSS undersökningen (Skolverket 2012a). 
En förklaring kan vara att läroböcker inte ger elever möjlighet att träna på denna förmåga, 
vilket kan styrkas av denna studie.  
 
I enlighet med kursplanen i matematik i Lgr11 (Skolverket 2011) ska undervisningen ge 
elever förutsättningar till att utveckla olika förmågor (se avsnitt Bakgrund). Att lösa 
rutinuppgifter är bara en av många förmågor som elever ska träna, men framförallt lärobok A 
och B lägger stor vikt vid detta moment. Lärare kan därmed inte enbart med stöd från 
läroboken ge elever förutsättningar till att använda och utveckla hela sin förmåga. Lärobok D 
ger lärare större möjlighet till detta. Innehåll och struktur i läroböckerna speglar till stor del 
författarnas egna erfarenheter som lärare (Jablonka & Johansson 2010; Johansson 2003). 
Lgr11 (Skolverket 2011) är en relativt ny läroplan och kunskapsmål är nytt i förhållande till 
föregående läroplan. Detta kan förklara den bristfälliga synligheten av förankring i gällande 
kunskapsmål i läroböckerna 
 
Diagnosmaterialet i lärobok A innehåller inga uppgifter med krav på kreativa resonemang och 
hög andel uppgifter med memorerade resonemang. Detta innebär att de till störst del testar 
elevers utantillkunskap och inte matematisk förståelse. Hiebert och Carpenter (1992), Boaler 
(1998) och Hiebert (2003) poängterar att fokus på utantillkunskap kan leda till att elever 
utvecklar framtida svårigheter i matematik.  
 
Föreliggande studie visar att de analyserade läroböckerna i hög utsträckning innehåller 
uppgifter med krav på imitativa resonemang. Lithner (2015) anser att arbeta med imitativa 
resonemang är ineffektiv undervisning och Liljekvist (2014) menar att elever som får träna på 
att lösa uppgifter med krav på kreativt resonemang har större möjlighet att återskapa denna 
kunskap. Norqvist, Lithner, Jonsson och Liljekvist (2015) påstår att räknauppgifter som 
kräver kreativa resonemang är en framgångsfaktor för elever med låg kognitiv förmåga i 
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matematik. Detta strider dock mot Sood och Jitendras (2007) studie som visar att tydliga lösta 
exempel och förklaringar gynnar lågpresterande elever då en förutsättning för att en uppgift 
ska vara kreativ är att den saknar vägledning (Lithner 2008).  
 
Gällande de tre läroböckerna som vänder sig till den breda gruppen av elever (ej lärobok D) 
kan de många och upprepande uppgifterna innebära att elevers lust att lära kan minska samt 
att duktiga elever inte utmanas att nå högre mål (Löwing 2004). Likt undervisning i 
matematik på gymnasiet, kan dessa tre läroböcker ha anpassats för lågpresterande elever, i 
riktlinje med Sood och Jitendras (2007), genom att genomgående fokusera på procedurer i 
motsats till reforminriktat arbete enligt riktlinjerna i styrdokumenten (Bergqvist et al. 2010). 
Samtliga fyra läroböcker kan sägas ingå i det traditionella facket eftersom andelen uppgifter i 
området taluppfattning är stor (Sood & Jitendras 2007). Risken med traditionella läroböcker, 
då de i stor utsträckning saknar förankring i verkligheten, är att elever har svårt att använda 
den matematik de lär sig i andra sammanhang (Boaler 1998).  
 
Enligt Liljekvist (2014) och Bass och Ball (2003) är det viktigt som lärare att använda ett 
professionellt matematiskt språk för att kunna lära elever att arbeta med kreativ matematik. 
Detta torde även gälla läroböcker som elever möter dagligen. Lärobok A och till viss del B 
visar i exempel på sidan 29 att de använde ett icke matematiskt språk i det matematiska 
området ”algebra” där matematiska symboler ersatts av målade figurer. 
 
Syftet med denna studie var inte att jämföra svenska läroböcker i matematik med finska. Det 
är dock intressant att se hur stor skillnad det är mellan dem i studien. De finska läroböckerna 
innehöll betydligt fler uppgifter och hade färre uppgifter som enbart krävde ett svar, det vill 
säga krav på memorerat resonemang.  Uppgifter som kräver memorerade resonemang innebär 
att elever endast skriver ett svar och de går därför snabbt eftersom de inte kräver 
avskrivningar av algoritmer eller uträkningar. De funderingar jag får är om skillnaden kan 
bero på att svenska lärare och läroboksförfattare ställer lägre krav på elever. Studier visar att 
en faktor som påverkar elevers resultat i matematik är lärare som ställer krav, framför allt på 
lågpresterande elever (Seah 2007). En annan orsak kan vara att svenska läroboksförfattare i 
matematik har en mer realistisk uppfattning om vad elever hinner med att räkna och väljer 
därmed som utgångsläge att ha färre uppgifter. Chansen blir därmed större att fler elever får 
möjlighet att räkna uppgifter som är mer utmanande och kräver kreativa resonemang eftersom 
de inte behöver välja bort så många uppgifter (Löwing 2004).  
 

Struktur och innehåll 
Basuppgifterna visar en än mer traditionell struktur än läroböckerna generellt, med hög andel 
uppgifter inom området ”taluppfattning och tals användning” samt låg andel av uppgifter 
inom området ”problemlösning” vilket även Sood och Jitendras (2007) studie visar.  
 
Enligt Johanssons (2006) studie bedriver svenska lärare undervisning utifrån läroboken för att 
förvissa sig om att få med samtliga delar i gällande läroplan. Resultatet av denna studie visar 
att stort fokus i de utvalda läroböckerna främst ligger på de matematiska områdena 
”Taluppfattning och tals användning” samt ”geometri”. Två områden som i ringa omfattning 
behandlas är ”Sannolikhet och statistik” samt ”Samband och förändring”. Läroböckerna kan 
därmed inte anses täcka hela det centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket 2011). Även Fan och 
Zhu (2007) fann skillnader mellan läroplan och innehåll i läroböcker i sin studie. Lärare bör 
med andra ord vara medvetna och uppmärksamma om lärobokens innehåll för att vara säker 
på att den täcker samtliga delar i det centrala innehållet i Lgr11 (Skolverket 2011). 
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Alla läroböcker innehåller andra kompetensaktiviteter, dock i varierad omfattning. Lärobok D 
är den lärobok som har flest andra kompetensaktiviteter men även lärobok C har fler än 
genomsnittet. I motsats till de andra två läroböckerna är de i lärobok C och D inte anvisade till 
speciella avsnitt utan integreras i den vanliga strukturen. Detta visar hur denna typ av 
uppgifter kan implementeras i läroböckerna istället för att tillhandahållas genom lösblad något 
som Bergqvist et al. (2010) efterlyser. Enligt min bedömning innehåller läroböckerna få 
utmanande uppgifter, förutom lärobok D som vänder sig till elever som behöver mer 
utmaning. Detta innebär att skolor behöver köpa in denna typ av läroböcker för att kunna 
möta alla elever på sin nivå enligt Lgr11 (Skolverket 2011). Risken är att rektorer och skolor 
avstår från denna extra utgift. Det är då upp till varje enskild lärare att finna uppgifter som 
möter dessa elevers behov av utmaningar. 
 
Enligt Löwing (2004) är en förutsättning för att kunna arbeta individanpassat att ha kunskap 
om elevers förkunskaper. Diagnos är ett sätt att skaffa sig denna kunskap. Läroböckerna C 
och D innehåller diagnoser. Dessa är dock placerade i slutet av varje kapitel vilket innebär att 
de inte undersöker elevers förkunskaper utan summerar de kunskaper de erhållit under 
kapitlet. Lärobok A innehåller en diagnos efter basuppgifterna för att ge lärare och elever en 
vägledning om vilka uppgifter eleven ska fortsätta att arbeta med. Dock använder den inte 
denna kunskap till att ge elever att möjlighet att träna på annat sätt i boken. Faktum är att 
läroböckerna generellt sett ger få alternativa lösningsmodeller, likt Sood och Jitendras (2007) 
och Löwings (2004) studier. Detta kräver att lärare kan ge elever detta extra stöd. Återigen är 
det upp till lärarens kunskaper i matematik som är avgörande för vad elever kan lära och 
förstå.  
 
Alla fyra böcker i studien är indelade i svårighetsgrad. Detta innebär att undervisning utifrån 
dessa läroböcker kan bedrivas individanpassat (Johansson 2006). Denna indelning är varierad 
till struktur. Läroböckerna C och D växlar mellan basuppgifter och svårare uppgifter i varje 
uppslag i jämförelse med de övriga två läroböckerna som har hela avgränsade delar mellan de 
båda kategorierna i varje kapitel. En fördel med tätare skiftning kan vara att fler elever arbetar 
med samma moment och läroboken anses enligt Johansson (2006) på så sätt utgå från mer 
individanpassad undervisning. En annan fördel med tätare skiftningar är att de elever som 
vanligtvis, av olika anledningar, hoppar över de fördjupande uppgifterna ser dem 
kontinuerligt och vid tillfälle kan prova att lösa dem. 
 
De svårare uppgifterna har högre andel uppgifter som kräver kreativa resonemang. Detta gör 
att elever som, till exempel av tidsbrist, inte hinner med att räkna denna typ räknar ett fåtal 
uppgifter som tränar kreativt resonemang. Enligt Löwing (2004) kan detta innebära att dessa 
elever får bristande förkunskaper i matematik framtiden på grund av denna 
hastighetsindividualisering. Kunskap i kreativa matematiska resonemang hjälper även elever 
att nå framtida kunskapsmål i fysik (Johnasson 2015). Klyftan mellan lågpresterande och 
högpresterande elever kan därmed öka ytterligare på grund av avsaknad av undervisning i 
kreativt matematiskt resonemang. Ball och Bass (2003) menar att resonemang är en förmåga 
som elever behöver för att förstå matematik samt att matematiks förståelse är meningslös utan 
inkludering av resonemang. Alla elever kan enligt Silver (1997) utveckla denna förmåga. 
Strukturen i studiens läroböcker kan dock göra att elever som på grund av de räknar långsamt 
inte får denna möjlighet. 
 
Denna studie, likt Howson (2005), visar att läroböcker är uppdelade i avgränsade områden 
som begränsar elever att se samband mellan dem. Risken är även att elever inte får öva 
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tillräckligt på verklighetsanknutna uppgifter som ger dem djupare förståelse (Sood & 
Jitendras 2007) samt förmågan att resonera matematiskt (Schoenfeld 1985; Wyndham, 
Riesbeck & Schoultz 2000). Lärobok C och D integrerar på några ställen uppgifter från andra 
matematiska områden i kapitlen. Dock är funktionen av dessa integrerade uppgifter mer av att 
öva kreativt resonemang, genom att återskapa gammal kunskap, än skapar en brygga mellan 
olika matematiska områden.  
 
De fördjupande uppgifterna innehåller fler uppgifter som kräver kreativt resonemang delvis 
på grund av att denna del i lägre grad innehåller vägledning för elever. Att upptäcka lösningar 
själv är en framgångsfaktor i matematik enligt Seah (2007) och Karlsson Wirebing et al. 
(2015). Detta ställer extra krav på att lärare kan hjälpa elever vid behov för att kunna lösa 
dessa uppgifter. Om det är som Skolverket (2012b) skriver att lärare i hög grad är obehöriga 
och saknar ämneskunskaper i matematik är risken att elever utan mer kompetenta personer i 
sin omgivning, vilket gäller både de med svårigheter i matematik och de som har möjlighet att 
utveckla avancerad kunskap. Det bli med andra ord en paradox. Elever behöver utveckla 
kreativt resonemang genom att träna på uppgifter som saknar vägledning men behöver då 
hjälp från kompetent lärare som genom tid och kunskap kan lyfta elever till mer avancerad 
kunskap, vilka är en bristvara. En lärobok som saknar vägledning och ger elever möjlighet att 
konstruera egna lösningsmodeller kräver duktiga lärare, medan en lärare utan 
ämneskunskaper behöver stöd från en vägledande lärobok (Sood & Jitendras 2007). 
 

Slutsats 
Denna studie visar att andelen uppgifter med kreativa resonemang samt läroböckernas 
struktur inte skiljer sig från tidigare internationella studier (Jäder 2015; Johansson 2006; 
Howson 2005). Dock innehåller de finska läroböckerna betydligt fler uppgifter, och fler som 
kräver algoritmresonemang jämfört med memorerade resonemang, vid jämförelse med de 
svenska läroböckerna.  
 
Läroböckerna i studien innehåller, likt tidigare studier (Jäder 2015), låg andel av uppgifter 
som utmanar elever att använda kreativa resonemang. Detta gäller både utifrån matematiska 
områden och utifrån struktur efter svårighetsgrad samt annan indelning. Risken med denna 
fördelning av uppgifter är att elever i framtiden utvecklar svårigheter i matematik (Hiebert & 
Carpenter 1992; Boaler 1998; Hiebert 2003). Läroböckerna innehåller i stor utsträckning 
vägledning genom förklaringsrutor och exempel vilket gör att elever inte utmanas att skapa 
egna lösningsmodeller som hjälper dem att komma ihåg och förstå matematik bättre (Seah 
2007; Karlsson Wirebing et al. 2015). Läroböckernas struktur med indelning i svårighetsgrad 
innebär att elever kan arbeta individualiserat genom att räkna uppgifter på sin kunskapsnivå. 
Risken är dock att elever och lärare använder boken hastighetsindividualiserat och att elever 
som räknar långsamt inte får möjlighet att träna på alla förmågor och då främst i att resonera 
matematiskt. Eftersom läroböckerna i föreliggande studie, förutom lärobok D, innehåller få 
utmanande uppgifter riskerar de duktiga eleverna att inte nå sin fulla potential eftersom de 
inte utmanas till att nå nästa nivå för inlärning. 
 
Val av lärobok i matematik bör utgå från varje enskild lärares förutsättningar, som lärarens 
ämneskunskaper, didaktiska kunskaper samt elevgrupp. Läroböcker med låg grad av 
vägledning och därmed hög andel uppgifter med krav på kreativt resonemang kräver goda 
matematiska kunskaper hos läraren. Risken är dock att lärare på grund av tidsbrist inte hinner 
hjälpa alla elever till nästa kunskapsnivå då denna typ av läroböcker saknar just vägledning 
som gör att flertalet elever kan räkna enskilt med läroboken. Skolverket menar att orsaken till 
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svenska elevers vikande resultat i matematik beror på elevers tysta och enskilda räkning i 
läroboken. Detta är dock ingen ny trend, utan har varit den traditionella 
undervisningsmodellen sedan 60-talet (Pettersson 2008). Då studien visar på snarlik struktur 
och innehåll jämfört med andra länders läroböcker (Jäder 2015; Johansson 2006; Howson 
2005), kan det inte enbart bero på läroboken utan även hur den används utifrån lärarens 
kunskaper. 
 

Metoddiskussion 
Rezat (2009) har invändningar mot att analysera läromedel utifrån enbart innehåll. Han menar 
att användningen av läroböcker kan delas in i tre delar; hur de används av läraren för att 
planera undervisningen, hur innehållet presenteras av läraren till eleverna samt hur elever 
använder de. På så sätt kan innehållet påverkas av i vilken kontext de används. Shield och 
Dole (2012) beskriver en läromedelsanalys som ett första steg att undersöka vad elever har 
möjlighet att lära i skolan. Läromedelsanalyser kan därför med fördel användas tillsammans 
med studier vars syfte är att undersöka hur läromedel används av lärare och elever. Därmed 
kan denna studie ligga som grund för en fortsatt studie vars syfte är att studera användningen 
av de ingående läroböckerna för att se om denna studies slutsatser stämmer överens med 
lärare och elevers uppfattningar. 
 
Då kunskap är individuellt kan samma uppgift innebära att en elev använder imitativt 
resonemang och andra som inte har samma förförståelse använder kreativt resonemang. Detta 
gör att det är svårt att bestämma vilka uppgifter som kräver imitativt respektive kreativt 
resonemang då det skiljer mellan olika individer utifrån tidigare kunskap (Johansson 2015). 
Resultatet av denna innehållsanalys kan därför kompletteras med elevers kategorisering av 
uppgifterna. Studien kan inte sägas utgöra en generalisering av samtliga läroböcker i 
matematik för årskurs 5 då dessa enbart är ett axplock av den mängd böcker som finns på den 
svenska marknaden och dessutom innehåller två från samma förlag.  
 

Förslag till vidare forskning 
Förslag på vidare forskning är att jämföra fler läroböcker i samma läromedelsserier som 
vänder sig dels till den stora gruppen av elever, dels läroböcker som vänder sig till elever som 
behöver mer utmaning. Vilka är de största skillnaderna mellan dem gällande innehåll, struktur 
och kognitiva utmaningar? Dessutom vore det intressant att se i vilken utsträckning dessa 
böcker finns ute i den svenska skolan samt hur de används.  
 
Ett annat förslag på vidare forskning är att undersöka lärares kunskap om att undervisa utifrån 
ett reforminriktat perspektiv samt utifrån kreativt matematiska uppgifter samt vad det är som 
begränsar denna typ av undervisning eftersom tidigare forskning visar att det gynnar elever. 
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DIDAKTISKA KONSEKVENSER 
Under arbetet med denna studie har jag insett vikten av att analysera och granska de 
läroböcker som elever använder i matematik, men även i andra ämnen. Det är ytterst rektorns 
ansvar att se till att elever har tillgång till läroböcker av god kvalitet, men då det är lärare som 
använder dem i undervisningen bör det ingå i lärarens arbetsuppgifter att granska dess 
innehåll och struktur utifrån gällande läroplan samt forskning. Undervisning ska bedrivas 
individanpassat och det innebär att elever som har förmåga och inte bara de som är snabba ska 
få möjlighet att utveckla mer kognitivt krävande förmågor genom att träna dessa på 
lektionerna. Undervisningen bör med andra ord undvika att individualiseras utifrån hastighet. 
Alla elever behöver få utmaningar, vilket kan innebära att det inte räcker att arbeta med och 
utifrån den tillgängliga läroboken.   



- 40 - 
 

REFERENSER 
 
Ball L, Deborah & Bass, Hyman (2003). Making mathematics reasonable in school. I J. 
Kilpatrick, G. Martin & D. Schifter (Eds.), A Research Companion to Principles and 

Standards for School Mathematics, (ss. 27-44). Reston, VA: National Council of Teachers of 
Mathematics. 

Bergström Göran & Boréus, Kristina (red.) (2005). Textens mening och makt: metodbok i 

samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. 2., [omarb.] uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Bergqvist, Ewa, Bergqvist, Tomas, Boesen, Jesper, Helenius, Ola, Lithner, Johan, Palm, 
Torulf, & Palmberg, Björn (2010). Matematikutbildningens mål och undervisningens 

ändamålsenlighet [Elektronisk resurs] : grundskolan våren 2009. Göteborg: Nationellt 
centrum för matematikutbildning, Göteborgs universitet. 
Tillgänglig på Internet: 
http://ncm.gu.se/media/ncm/forskning/kunskapsoversikt_ncm_ufm_gr.pdf 

Boaler, Jo (1998). Open and closed mathematics: Student experiences and understandings. 
Journal for Research in Mathematics Education, 29(1), ss. 41-62. 

Boesen, Jesper (2006). Assessing mathematical creativity: comparing national and teacher-

made tests, explaining differences and examining impact. Diss. Umeå : Umeå universitet, 
2006. 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-833 

Boesen, Jesper, Helenius, Ola, Bergqvist, Ewa, Bergqvist, Tomas, Lithner, Johan, Palm, 
Torulf & Palmberg, Björn (2014). Developing mathematical competence: From the intended 
to the enacted curriculum. The Journal of Mathematical Behaviour, 33(1), ss. 72-87. 

Bolden, David S., Harries, Tony V. & Newton, Douglas P. (2009). Pre-service primary 
teachers’ conceptions of creativity in mathematics. Educational Studies in Mathematics, 
Mars2010, Volume 73, Issue 2, ss. 143-157. 

Calderon, Anders (2015). Hur väljs och kvalitetssäkras läromedel? Hämtat från Skolverket: 
http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik/tema-laromedel/hur-valjs-och-
kvalitetssakras-laromedel-1.181769 [160510] 

Fan, Lianghuo, & Zhu, Yan (2007). Representation of problem-solving procedures: A 
comparative look at China, Singapore, and US mathematics textbooks. Educational Studies in 

Mathematics, 66(1), ss. 61-75.  

Grønmo, Sigmund (2006). Metoder i samhällsvetenskap. 1. uppl. Malmö: Liber. 

Haylock, Derek (1997). Recognising mathematical creativity in schoolchildren. ZDM – The 

International Journal on Mathematics Education, 29(3), ss. 68-74. doi:10.1007/S11858-997-
0002-Y. 

Hiebert, James (2003). What research says about the NCTM standards. I J. Kilpatrick, W. G. 
Martin & D. Schifter, (Red.), A research companion to the principles and standards for 

school mathematics (ss. 5-23) Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 



- 41 - 
 

Hiebert, James, & Carpenter, Thomas P. (1992). Learning and teaching with understanding. I 
D. A. Grouws (Red.), Handbook for research on mathematical teaching and learning (ss. 65-
97). New York, NY: Macmillan. 

Hiebert, James, & Grouws, D. (2007). The effects of classroom mathematics teaching on 
students learning. I F. K. Lester (Red.), Second handbook of research on mathematics 

teaching and learning : A project of the national council of teachers of mathematics (ss. 371-
404). Charlotte, NC: National Council of Teachers of Mathematics; Information Age 
Publishing. 

Hiebert, James, & Lefevre, Patricia (1986). Conceptual and procedural knowledge in 
mathematics: An introductory analysis. I J. Hiebert (Red.), Conceptual and procedural 

knowledge: The case of mathematics (ss. 1-27). Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Howson, Geoffery (2005). “Meaning” and school mathematics. I J. Kilpatrick, C. Hoyles, O. 
Skovsmose, & P. Valero (Eds.), Meaning in mathematics education (ss. 17–38). New York, 
NY: Springer. 

Jablonka, Eva, & Johansson, Monica (2010). Using texts and tasks: Swedish studies on 
mathematics textbooks. I B. Sriraman (Red.), The first sourcebook on nordic research in 

mathematics education : Norway, Sweden, Iceland, Denmark, and contributions from Finland 

(ss. 363- 372). Charlotte, NC: Information Age Publishing. 

Johansson, Helena (2015). Mathematical reasoning: in physics and real-life context. Diss. 
(sammanfattning) Göteborg : Göteborgs universitet, 2015.  
Tillgänglig på Internet: http://hdl.handle.net/2077/38715 

Johansson, Monica (2003). Textbooks in mathematics education: a study of textbooks as the 

potentially implemented curriculum. Lic.-avh. Luleå : Luleå tekniska univ., 2003. 

Johansson, Monica (2006). Teaching mathematics with textbook - a classroom and curricular 

perspective. Luleå: Luleå Tekniska Universitet. 

Jäder, Jonas (2015). Elevers möjligheter till lärande av matematiska resonemang. 
Licentiatavhandling (sammanfattning) Linköping : Linköpings universitet, 2015. 

Karlsson Wirebing, Linnea, Lithner, Johan, Jonsson, Bert, Liljekvist, Yvonne, Nordqvist, 
Mathias & Nyberg, Lars (2015). Learning mathematics without a suggested solution method: 
durable effects on performance and brain activity. Trends in Neuroscience and Education, 
Vol. 4, nr 1-2, (ss. 6-14), ISSN 2211-9493. 

Liljekvist, Yvonne (2014). Lärande i matematik [Elektronisk resurs] : om resonemang och 

matematikuppgifters egenskaper. Diss. (sammanfattning) Karlstad : Karlstads universitet, 
2014. 
Tillgänglig på Internet: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:kau:diva-31456 

Lithner, Johan (2008). A research framework for creative and imitative reasoning. 
Educational Studies in Mathematics, 67(3), ss. 255-276. 

Lithner, Johan (2015). Learning mathematics by imitative and creative reasoning: plenary 

lecture, Mathematics education: climbing mountains, building bridges (PME39), Hobart, 
Australia, 13-18 july 2015 



- 42 - 
 

Löwing, Madeleine (2004). Matematikundervisningens konkreta gestaltning: en studie a 

kommunikationen lärare - elev och matematiklektionens didaktiska ramar. Diss. Göteborg: 
Univ., 2004. Göteborg. 

Mullins, Ina V.S, Martin, Michael O, Foy, Pierre & Arora, Alka (2012). TIMSS 2011 

international results in mathematics.  
Tillgänglig på internet: http://timssandpirls.bc.edu/timss2011/international-results-
mathematics.html 

Nationalencyklopedin, förmåga. http://www.ne.se (hämtad 2016-05-04) 

Nationalencyklopedin, imitation. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/imitation 
(hämtad 2016-05-04)   

Nationalencyklopedin, läromedel. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/läromedel 
(hämtad 2016-04-13) 

Nationalencyklopedin, kreativitet. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/kreativitet 
(hämtad 2016-05-04)  

Nationalencyklopedin, resonemang. http://www.ne.se (hämtad 2016-05-04)  

Norqvist, Mathias, Lithner, Johan, Jonsson, Bert & Liljekvist, Yvonne (2015). Creative 

Reasoning More Beneficial For Cognitively Weaker Students. Umeå Universitet. 

Pettersson, Eva (2008). Hur matematiska förmågor uttrycks och tas om hand i en pedagogisk 

praktik. Lic.-avh., Växjö universitet, 2008. 

Rezat, Sebastian (2009). The utilization of mathematics textbooks as instruments for learning. 
I V. Durand-Guerrier, S. Soury-Lavergne, & F. Arzarello (Eds.), Proceedings of CERME6, 
Lyon France.  

Shield, Malcolm & Dole, Shelley (2012). Assessing the potential of mathematics textbooks to 
promote deep learning. Educ Stud Math (2013) 82, ss. 183–199. DOI 10.1007/s10649-012-
9415-9 

Schoenfeld, Alan H. (1985). Mathematical problem solving. Orlando: Academic Press. 

Seah, Wee Tiong (2007). Qualities co-valued in effective mathematics lessons in Australia: 
preliminary findings. In J. H. Woo, H. C. Lew, K. S. Park & D. Y. Seo (Eds.), Proceedings of 

the 31th conference of the International Group for the Psychology of Mathematics Education 
(Vol.4, ss. 161-168). Seoul, South Korea: International Group for the Psychology of 
Mathematics Education. 

Skolinspektionen (2009). Undervisningen i matematik – utbildningens innehåll och 

ändamålsenlighet. (Rapport 2009:5). Stockholm. 

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 
Stockholm: Fritz. 

Skolverket (2012a). TIMSS 2011 (Rapport 380). Tillgänglig på internet: 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3266 [160420] 



- 43 - 
 

Skolverket (2012b). Tid för matematik. Erfarenheter från matematiksatsningen 2009-2011. 
Tillgänglig på internet: http://www.skolverket.se/publikationer?id=2745 [151218]  

Sood, Sheetal & Jitendra, Asha K. (2007). A Comparative Analysis of Number Sense 
Instruction in Reform-Based and Traditional Mathematics Textbooks, Journal Of Special 

Education, 41(3), ss. 145-157. 

Trost, Jan (2012). Enkätboken. 4., uppdaterade och utök. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningssed. (Rapport 1:2011). Stockholm: CM-Gruppen AB. 

Yackel, Erna, & Hanna, Gila (2003). Reasoning and proof. I J. Kilpatrick, G. Martin, & D. 
Schifter (Eds.), A research companion to principles and standards for school mathematics (ss. 
227–236). Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics. 
 

 

Läroböcker i studien 
Asikainen, Katariina (2015). Mera favorit matematik. 5A. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Björklund, Eva & Dalsmyr, Heléne (2015). Koll på matematik. 5A. 1. uppl. Stockholm: 
Sanoma utbildning. 

Björklund, Eva & Dalsmyr, Heléne (2016). Koll på matematik. 5B. 1. uppl. Stockholm: 
Sanoma utbildning. 

Karppinen, Jaana, Kiviluoma, Päivi & Urpiola, Timo (2015). Favorit matematik. 5A, Bas. 1. 
uppl. Lund: Studentlitteratur. 

Picetti, Margareta, Falck, Pernilla, Sundin, Kerstin, Carlsson, Synnöve & Liljegren, Gunilla 
(2012). Matte Direkt Borgen 5A. Sanoma Utbildning. 

  



- 44 - 
 

BILAGA 1 
 
Deltagande länder TIMSS ÅRSKURS 4 
OECD/EU-länder: 
Australien 
Belgien, Fl 
Chile 
Danmark 
England 
Finland 
Irland 
Italien 
Japan 
Litauen 

Malta 
Nederländerna 
Nordirland 
Norge 
Nya Zeeland 
Polen 
Portugal 
Rumänien 
Slovakien 
Slovenien 

Spanien  
Sverige  
Sydkorea 
Tjeckien 
Turkiet 
Tyskland 
Ungern 
USA 
Österrike 

 
Övriga länder och provinser: 
Armenien 
Azerbajdzjan 
Bahrain 
Förenade Arabemiraten 
Georgien 
Hongkong, Kina 
Iran 
Kazakstan 

Kroatien 
Kuwait 
Marocko 
Oman 
Qatar 
Ryssland 
Saudiarabien 
Serbien 

Singapore  
Taiwan 
Thailand 
Tunisien 
Jemen  
Alberta, Kanada 
Ontario, Kanada 
Quebec, Kanada 

 
 
Deltagande länder TIMSS ÅRSKURS 8 
OECD/EU-länder: 
Australien 
Chile 
England 
Finland 
Italien 
Japan 

Litauen 
Norge  
Nya Zeeland 
Rumänien 
Slovenien 
 

Sverige 
Sydkorea 
Turkiet 
Ungern 
USA 

 
Övriga länder och provinser: 
Armenien 
Bahrain 
Förenade Arabemiraten 
Georgien 
Ghana 
Hongkong, Kina 
Indonesien 
Iran 
Israel 
Jordanien 

Kazakstan 
Libanon 
Makedonien 
Malaysia 
Marocko 
Oman 
Palestina 
Qatar 
Ryssland 
Saudiarabien 

Singapore  
Syrien 
Taiwan 
Thailand 
Tunisien 
Ukraina 
Alberta, Kanada 
Ontario, Kanada 
Quebec, Kanada 
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BILAGA 2 
Utdrag ur registrering av uppgifter i Excel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   taluppfattning 

och tals 

egenskaper 

geometri problemlösning algebra sannolikhet och 

statistik 

samband och 

förändring 

   CR IR CR IR CR IR CR IR CR IR CR IR 

   MR AR  MR AR  MR AR  MR AR  MR AR  MR AR 

B
a

s 

1 a   1                

 b   1                

 c   1                

 d   1                

 e   1                

2 a   1                

 b   1                

 c   1                

 d   1                

 e   1                

 f   1                

 g   1                

 h   1                

 i   1                

 j   1                

 k   1                

 l   1                

3 a         1          

 b       1            

 c         1          

 d       1            

     0 0 17 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

T
rä

n
a

 

1 a   1                

 b   1                

 c   1                

 d   1                

2 a         1          

 b       1            

     0 0 4 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

P
rö

v
a

 

4   1                 

5  1                  

6 a 1                  

 b 1                  

7 a             1      

 b             1      

 c             1      

 d             1      

8              1      

9  1                  

     4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 
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