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Abstrakt 

Forskningsfrågan som kommer behandlas är: Hur de matematiska förmågorna som 

efterfrågas i läroplanen år 2011 återspeglas i matematikböcker för årskurs 3? Frågan 

kommer att besvaras genom en kvantitativmetod med en komparativanalys och resultatet 

presenteras statistiskt. Resultatet visar att metodförmågan tränas till störst del och är den enda 

förmågan som tränas i tillräckligt stor utsträckning. Begrepps- och resonemangsförmågan är 

de förmågor som är mest representerade efter metodförmågan, men ändå till en förhållandevis 

liten del.Problemlösnings- och kommunikationsförmågorna lyser med sin frånvaro och finns 

nästan eller inte alls angivna i läromedlen. Om matteboken är det enda eleverna möter i 

matematikundervisningen, kommer inte alla förmågorna att utvecklas, oavsett vilket 

läromedel av de som ingår i undersökningen som används.  

 

 

 

 

 

Nyckelord  
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Förord 

Anledningen till vi har valt att skriva vårt examensarbete inom matematiken med fokus på 

läroplanens förmågor är ett starkt intresse för matematik, främst i undervisningssyfte. Vi har 

båda intresserat oss för forskning som pekar på hur elever på bästa sätt lär sig tänka och 

utvecklas matematiskt. I denna forskning är förmågor och kompetenser en central del. Under 

vår utbildning i matematikdidaktik, utförde vi en mindre undersökning på delar av läromedel 

och hur väl dessa levde upp till det långsiktiga mål och kunskapskrav som existerar i 

matematikens kursplaner. Vi fick då upp ögonen för hur illa dessa motsvarade de förväntade 

kraven och genom detta väcktes intresset för att genomföra detta examensarbete. 

Vi vill framförallt ge ett stort tack till Caroline Eriksson på högskolan i Halmstad som har 

hjälpt, stöttat och viktigast av allt, bidragit med ett brinnande intresse för vårt ämne. Vi vill 

också tacka Kärnhuset och framförallt Kirsten Fasth som hjälpt oss ta fram läromedel som 

passar vår studie. Ett särskilt tack till våra två härliga handledare Jens Lerbom och KG 

Hammarlund som har stått ut med oss när vi har varit på botten av den ökända gropen. Och 

slutligen ett stort tack till Ingrid Gyllenlager som hjälpt oss att knyta ihop säcken. 
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1. Introduktion 

IEA, The International Association for the Evaluation of Educational Achievement, har sedan 

60-talet utfört undersökningar på internationell nivå. TIMSS, Third International Mathematics 

and Science Study, är en av IEA:s undersökningar och denna riktas mot matematik och 

naturkunskap. Redan år 1964 genomfördes en internationell studie i 12 länder där Sverige 

uppnådde sämst resultat bland elever på högstadiet (Hilding & Liljefors, 1982, s.5). Även år 

1980 genomförde IEA en liknande undersökning på 17 länders matematikkunskap. Där 

Sveriges resultat var så pass alarmerande att staten tog matematikundervisningen under sitt 

ansvar och beslutet om regelbundna granskningar av Skolinspektionen togs 

(Skolinspektionen, 2009, s.10).  

PISA, Programme for International Student Assessment, är en internationell studie som testar 

elever i naturkunskap, läsförståelse, och matematik (Skolverket, 2013, s. 6). Skolverket 

(2013) har gjort en sammanfattning av PISA:s senaste rapport från år 2012. Undersökningen 

genomfördes i 65 länder och visar att svenska elever uppvisade den största försämringen av 

de länder som deltagit i studien sedan år 2003 (a.a. s. 10). 

År 2011 fick det svenska skolväsendet en ny läroplan. Skillnaden mellan dessa läroplaner är 

att den nya är mer konkretiserad, i övrigt finns stora likheter i det innehåll som ska beröras 

inom varje ämne. Både dagens läroplan år 2011och läroplanen år 1994 berör 

förmågor/kompetenser, men i dagens läroplan står de tydligare beskrivna i syftestexten för 

varje ämne (Skolverket, 2011b, s.6). Kompetenserna/förmågorna kan uttryckas som 

processmål till skillnad från tidigare läroplaner som endast omfattade innehållsmål (NCM, 

2009, s.6). I kursplanen för matematiken finns fem förmågor. Dessa är begrepps-, 

problemlösnings-, kommunikations-, resonemang- och metodförmåga. I undervisningen ska 

eleven ges möjlighet att utveckla alla dessa förmågor inom varje del i matematiken. Som 

exempel på dessa delar ska förmågorna tränas inom taluppfattning, geometri och algebra.  

År 1994 var första gången kompetenserna skrevs ut i den svenska läroplanen 

(Utbildningsdepartimentet, 1994, s.33-35), dessa kompetenser har kunnat tolkas in i den 

tidigare läroplanen år 1980 men de har inte stått utskrivna. Införandet skedde i enlighet med 

internationell forskning (NCM, 2009, s.7). Forskning på dessa processmål har givetvis fortsatt 

bedrivas och forskningsrapporter som det danska KOM-projektet (Niss & Jensen, 2002) och 
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den amerikanska avhandlingen ”Adding it up” (Kilpatrick, Swafford & Findell, 2001) är två 

exempel på internationella forskningsprojekt. 

Under tredje året på grundskolan genomför eleverna nationella prov i matematik. Nationella 

prov i årskurs 3 infördes för första gången år 2009 och var då anpassade efter föregångaren 

till dagens läroplan, läroplanen år 1994 (Utbildningsdepartimentet, 1994, s.33-35). 

Anledningarna till att eleverna skriver nationella prov är många, i första hand handlar det om 

en likvärdig bedömning i landets skolor. Proven avses också användas till en 

landsövergripande syn på matematikkunskaper i de årskurser där provet genomförs. Proven 

kan även ses som ett test för den enskilda elevens matematikutveckling och kan då 

uppmärksamma matematiska svårigheter. (Prim-gruppen, uå, s.3) 

Läromedel, främst matematikböcker är något som genomsyrar utbildningen till hög grad. 

Enligt NCM:s (2009, s.17-18) forskningsprojekt tillbringar oftast eleverna mellan hälften och 

alla av sina matematiktimmar med att räkna uppgifter i läroboken. Anledningarna till detta är 

många: brist på planeringstid, inte tillräcklig ämneskunskap eller så förlitar lärarna sig på att 

läroboken motsvarar kursplanens mål. En stor anledning till elevers svaga resultat i matematik 

är just på grund av detta (NCM, 2009, s.17-18).  

1.1. Problemområde 

Anledningen till genomförandet av studien är, att författarna till föreliggande undersökning 

under utbildningen, främst i matematik, fått vetskap om förmågorna i läroplanens (Skolverket, 

2011a, s.62-63) betydelse för elevers kunskapsutveckling. Förmågorna ska bidra till att 

eleverna får en övergripande kunskapsinhämtning i skolans alla ämnen. Specifikt i 

matematiken ska eleverna utveckla fem förmågor, som nämnts ovan. Forskning visar att 

matematikundervisningen till stor del är läromedelsstyrd (NCM, 2009, s. 17-18) och att 

läroboken inte uppfyller kursplanens krav (Lundström, 2011, s. 38-40). Enligt NCM (2009, 

s.17-18) ges inte eleverna möjlighet att träna de matematiska förmågorna. Därför är det av 

betydande vikt att undersöka läromedel och till hur stor del de matematiska förmågorna 

förekommer och tränas i förhållande till varandra.   

1.2. Syfte och frågeställning 

Syftet är att genomföra en undersökning av vanligt förekommande svenska 

matematikläromedel utifrån dagens läroplan och aktuell forskning. Läromedelsanalysen av 

matematikböcker riktat till årskurs 3 förväntas leda till en djupare förståelse över hur väl 
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läroplanens matematiska förmågor finns representerade i läromedlen. Men också ge en insikt i 

hur läromedel i matematik bör användas för att skapa en god undervisning.  

Den övergripande frågeställningen är därför: 

På viket sätt och till hur stor del återspeglas de matematiska förmågorna från 

läroplanen år 2011, i de matematiska läromedlen för årskurs tre? 

 

Och vilken utveckling har skett på läromedel de senaste 20 åren? 
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2. Forskningsgenomgång 

Tidigare forskning som är aktuell för studien kommer här att framläggas. Det som kommer att 

beröras är andra forskares syn på förmågor, kompetenser och resonemang och deras relevans i 

matematikundervisningen. Även hur matematikundervisning bedrivs och viket inflyttande 

läromedel har kommer att tas upp. 

2.1  Förmågor, kompetenser och resonemang 

Boesen (2006, s. 4) tar i sin avhandling upp kreativa och imitativa resonemang. Hans 

definition av resonemang är inte densamma som den nuvarande läroplanens 

kommentarsmaterial (Skolverket, 2011b, s. 7-11). Boesen (2006, s. 4) ser hur eleven resonerar 

från början till slut när denne löser en uppgift. Ett exempel på imitativa resonemang kan vara 

när matematikboken visar en genomgångsruta, där en strategi för att lösa uppgifterna 

presenteras, denna ska eleven sedan imitera på ett antal uppgifter. Detta motsvarar till stor del 

det Skolverket (2011b, s. 7-11) benämner som metodförmåga. Imitativa resonemang (Boesen, 

2006, s. 4) kan också innebära textuppgifter som tränar metodförmågan men också till viss del 

det Skolverket (2011b, s. 7-11) kallar resonemangsförmåga. Kreativa resonemang menar 

Boesen (2006, s. 17) innebär att det inte finns någon given lösningsstrategi vilket 

överensstämmer i hög grad med Skolverkets (2011b, s. 7-11) tolkning av 

problemlösningsförmågan.  

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 5) anser att det finns fem delar som tillsammans 

utgör matematiskt förståelse. Dessa motsvarar i stort sätt läroplanens förmågor (Skolverket, 

2011b, s. 7-11) men de är fördelade på ett annat sätt. Varje del kan därför inte översättas 

direkt på en förmåga. Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 5) visar en liknelse med en 

fläta där varje tråd representeras av en matematisk del som gemensamt bildar en helhet av 

matematisk kunskap. NCM (2009, s. 9-10) har, som tidigare nämnts, gjort en studie kring 

lärares tolkning och arbetssätt av kompetensmålen som kan jämföras med den dåvarande 

läroplanen från år 1994:s (Utbildningsdepartementet, 1994, s. 14-20) förmågor. Dessa 

kompetenser är problemlösnings-, resonemangs-, procedurs-, representations-, samband- och 

kommunikationskompetens.  

Kilpatrick, Swafford och Findells (2001, s. 124) beskrivning av strategic competence har en 

mycket likartad förklaring som Skolverkets (2011b, s. 7-11) problemlösningsförmåga. De två 

danska forskarna Niss och Jensen (2002, s. 1) har tagit fram kompetenser som de anser elever 

bör behärska för att klara av matematiken. De nämner också kommunikationskompetensen 
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med en likartad beskrivning kring vad den innefattar (a.a. s. 60) som Skolverkets (2011b, s. 7-

11). Definitionen av problemlösningskompetensen enligt Niss och Jensen (2002, s. 49) 

överensstämmer även denna med Skolverkets (2011b, s. 7-11) problemlösningsförmåga och 

likaså Boesens (2006, s. 17) kreativa resonemang. NCM:s (2009, s. 9-10) definiering av 

problemlösningskompetensen är också i princip identisk med de föregående. Likaså stämmer 

kommunikationskompetensens kommentarer (a.a. s. 9-10) väl överrens med Skolverkets 

(2011b, s. 7-11) version av kommunikationsförmågan. 

Conceptual understanding är en av delarna Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 118-

119) tar upp som de anser är viktig för att ha matematisk förståelse och innebär att eleverna 

kan delge och följa matematikska idéer. Eleverna behöver också en bred begreppsförståelse 

som inte bara ser till enstaka begrepp utan gör att eleverna ser större matematiska 

sammanhang. I conceptual understanding ingår det även att kunna se vad något representerar 

och att kunna se likheter och skillnader mellan dessa representationer. Att förstå 

representationer ingår som nämnts tidigare i läroplanen år 2011:s (Skolverket, 2011b, (s. 7-

11) definition av begreppsförmågan. Att kunna följa och delge matematiska idéer omfattar 

resonemangsförmågan och begreppsförståelse innefattar begreppsförmågan (a.a. s. 7-11). 

Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 118-119) fokuserar mer på begreppen och dess 

viktiga betydelse för förståelse för sammanhanget än Skolverket (2011b, s. 7-11). Niss och 

Jensen (2002, s. 56) tar upp representationskompetensen med en mycket lik förklaring över 

innebörden som överensstämmer med NCM:s beskrivning Representationskompetensen 

(NCM, 2009, s. 9-10) innebär att eleven ska kunna konkretisera och ha förståelse för vad 

något representerar, exempelvis ett antal eller en enhet. Skolverket (2011b, s .7-11) benämner 

istället detta som begreppskompetens. 

Skolverkets analysrapport av TIMSS undersökning (Skolverket, 2008, s. 22-23) lyfter att 

elever i länder, vars undervisning bygger på problemlösning-, kommunikation- och 

begreppsförståelse är lika duktiga på proceduräkning (metodförmågan), som de elever som i 

huvudsak tränar denna förmåga. Elever som däremot främst tränar procedurräkning är inte 

lika kunniga inom problemlösnings- och begreppsförståelse.   

Kilpatrick, Swafford och Findells (2001, s 129) adaptive reasoning omfattar Skolverkets 

(2011b, s. 7-11) resonemangsförmåga eftersom den innebär att navigera och resonera sig fram 

i matematikens värld. Tankegångskompetens som Niss och Jensen (2002, s. 47) tar upp, 

innebär precis som det låter, de matematiska tankegångarna och inte vad eleven slutligen 
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kommer fram till. Denna kompetens skulle till viss del kunna liknas med 

resonemangsförmågan i dagens läroplan (Skolverket 2011b, s. 7-11) men 

resonemangsförmågan innefattar mer än så (se teori avsnitt 3). Niss och Jensens (2002, s. 54) 

beskriver resonemangskompetensen som varierande matematiska resonemang eleven ska 

kunna följa och värdera. Tankegångskompetensen (a.a. s. 47) och resonemangskompetensen 

(a.a. s. 54) sammanslagna beskrivningar liknar mycket dagens läroplans (Skolverket, 2011b, 

s. 7-11) version av resonemangsförmågan. NCM:s (2009, s. 9-10) kommentarer kring 

resonemangskompetens är också mycket lik Skolverkets (2011b, s. 7-11) 

resonemangsförmåga. 

Procedural Fluency (Kilpatrick, Swafford & Findell 2001, s. 121) liknar Skolverkets (2011b, 

s. 7-11) beskrivning av procedurförmågan. Skillnaden är att Skolverket anser att uppgifterna 

kan ta tid att räkna ut medan Kilpatrick, Swafford och Findell (2001, s. 121) menar att 

uträkningen ska ske snabbt och rutinmässigt. Sambandskompetensen och 

procedurskompetensen sammanslagna beskrivning är mycket lik Skolverkets (2011b, 7-11) 

kommentarer kring metodförmågan. Sambandskompetensen förklaras genom att eleven ska 

”se att multiplikation med heltal kan ses som upprepad addition” (NCM, 2009, s. 9-10) och 

procedurskompetensen beskrivs vanligen innebära en algoritm. 

2.2 Matematikundervisning 

Jo Boalers (1999, s. 260-263) har utfört en studie på två skolor där matematikundervisning är 

utformad med stora olikheter. Den ena skolan använder sig av traditionell undervisning som 

innebär lärarledda genomgångar följt av enskilt arbete i matematikboken, den andra skolan 

arbetar tematiskt med matematik. Hon kom fram till att eleverna med traditionell 

undervisning ansåg att det inom matematiken finns mycket regler och lagar att förhålla sig 

till. De tyckte också att matematik var att memorera matematiska formler. Det som Boaler 

(a.a. s. 259) och det som Samuelsson (2009, s. 10) benämner som traditionell undervisning 

bör vara likvärdigt men ingen av parterna har lämnat en definition av vad som avses med en 

traditionell undervisning. 

Kilpatrick, Swafford, and Findell (2001, s.132) uppmärksammar i sin rapport Adding it up, att 

elevers inställning till matematik är oerhört viktig eftersom det är en påverkande faktor i 

elevernas inlärning, deras syn på matematik och den egna matematiska förmågan. De anser att 

en positiv inställning till matematik bör räknas som en förmåga. De menar också att en positiv 

inställning till matematik innebär att eleverna ser meningen med matematik och på vilket sätt 
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den kan användas i vardagen (a.a. s. 5). I dagens läroplan står det att eleven ska ha ”intresse 

för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.” 

(Skolverket, 2011a, s. 62). Detta kan liknas med den positiva förmågan, enligt 

kommentarmaterialet till läroplanen (Skolverket, 2011b, s. 7) underlättar ett intresse och en 

tilltro till matematik kunskapsutvecklingen. Citatet ovan är från syftestexten och är inte en av 

de fem matematiska förmågorna enligt vår läroplan.  

Boesens (2006, s. 17) kreativa resonemang stämmer väl in med det Eriksson kallar rika 

problem och därför också den gällande läroplans (Skolverket, 2011b, s.1-11) beskrivning av 

problemlösningsförmågan. Eriksson (2012, s. 23) ansvarar för hjälpundervisning i matematik 

och hennes elever arbetar endast med rika problem när hon undervisar. Rika problem innebär 

uppgifter som i början saknar lösningsstrategi, eleven ska själv komma fram till den efter 

hand. 

Samuelsson (2009, s. 10-11) lyfter en studie som omfattar tre elevgrupper som fick 

olikutformad matematikundervisning. Den första gruppen jobbade med enskilt arbete, den 

andra med traditionell undervisning och den tredje med problemlösning. Resultatet visade att 

eleverna som arbetat problemlösande och med traditionell undervisning hade bättre 

taluppfattning och självförtroende kring matematik än de eleverna som arbetat enskilt. Det 

visade sig också att eleverna som arbetat med problemlösning kände större motivation för 

matematiken än de elever som haft traditionell undervisning och enskilt arbete. Detta är en 

viktig slutsats, eftersom elevers inställning till matematik, påverkar deras resultat.  

Skolinspektionen (2009, s. 10) har utfört en undersökning kring faktorer som höjer 

undervisningens kvalitet, eftersom svenska elever under 1990-talet försämrades i matematik. 

Studien resulterade i att undervisning som inte är lika läromedelsstyrd ofta innebär högre 

kvalititet. Enligt NCM (2009, s. 29-35) finns lärare som låter eleverna arbeta enbart med 

matematikböcker och tar för givet att dessa behandlar läroplanens mål och riktlinjer. NCM 

(a.a. s 43) lägger stor vikt vid elevernas träning av förmågorna för att dessa ska kunna 

utvecklas hos varje individ. Lundström (2011, s. 38-40) menar att matematikböcker inte ger 

eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor, som han kallar kompetenser, i den mån som 

läroplanen kräver. Han menar att de inte tränar problemlösnings-, resonemangs-, och 

kommunikationskompetens i tillräckligt stor utsträckning. 
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2.3 Matematikbokens betydelse och påverkan 

Boaler (1999, s. 265) upptäckte i sin studie en stor skillnad mellan elever som arbetat i 

matematiklärobok större delen av undervisning och de elever som arbetat tematiskt med 

matematik. Efter en tid fick samtliga elever utföra ett test med varierande matematikuppgifter. 

Resultatet av detta visade att vissa uppgifter efter varandra krävde samma uträkning och då 

fastnade många av de elever som arbetat med läroboksundervisningeftersom de förväntade sig 

att uppgifterna efter hand skulle bli svårare och svårare. Det gjorde att de inte fortsatte räkna 

trots att de visste lösningsstrategin. Elevernaupplevde att de hade missförstått uppgiften. 

Slutsatsen som drogs var att elever som jobbar i matematikboken inte tänker utanför 

matematikbokens upplägg.  

Boaler (1999, s. 2) menar att elever som under större delen av matematikundervisningen 

arbetar med läroboken ser tydliga skillnader mellan skolmatematiken och 

vardagsmatematiken. De elever som arbetat tematiskt med matematik har förmågan att se 

större sammanhang och ser matematikens användningsområden även i verkliga livet. Malmer 

(2003, s. 35-36) anser att elever är ute efter ett korrekt ”svar” alltså det ”svar” som finns i 

facit, vilket gör att eleverna inte ser någon koppling mellan skolmatematiken och 

vardagsmatematiken. Skolverket (2003, s. 30) menar att elever lär på olika sätt och därför bör 

undervisningen vara varierande, de anser även att en varierande undervisning höjer 

motivationen. De (a.a. s. 30) hävdar att en del lärare anser att matematik är det som tas upp i 

läroboken. NCM (2009, s. 17-18) menar att elever i Sverige ägnar oftast 50-100% av 

matematikundervisningstiden åt lärobokensuppgifter. 

Skolverket (2003, s. 32) hävdar att det kan finnas tecken på att matematikundervisningens 

innehåll inte bestäms efter hur pedagogerna tyder läroplanen utan snarare utifrån den valda 

läroboken och dess upplägg (a.a. s. 32). NCM (2009, s. 43) kom i sin studie fram till att 

eleverna ägnar mycket tid tillsammans med läroboken som framförallt tränar elevernas 

procedurkompetens. Vid intervjuerna de genomförde framkom det att lärarna litar på 

läromedlem och att de tar upp det som läroplanen kräver att elever ska kunna (a.a. s. 29 & 

35), även Skolverket (2011b, s. 7-11) hävdar att stor del av tiden går åt till enskild räkning 

vilket medför att förmågorna inte tränas i den mängd som är avsedd. Som tidigare nämnts 

hävdar NCM (2009, s. 43) vikten av att eleverna måste få utrymme att träna på 

kompetenserna för att kunna utveckla dem. De (a.a. s. 44) menar också att det finns ett fåtal 

lärare som planerar sin undervisning utifrån läroplanen. 



  

9 
 

3. Modell 

I följande kapitel behandlas undersökningens modell. Här lyfts Skolverkets definition på de 

matematiska förmågorna. Efter respektive definition följer ett par karakteristiska exempel för 

respektive förmåga. Exemplen är inte tagna direkt från matematikböckerna som behandlas i 

undersökningen, utan är egenkonstruerade. Modellen kommer användas i analys och 

diskussionen av resultatet. 

3.1. Definition av de matematiska förmågorna 

Det finns fem förmågor i kursplanen för matematik enligt läroplanen år 2011 (Skolverket 

2011a, s 62-63). Dessa förmågor är metod-, resonemangs-, begrepps-, problemlösnings-, och 

kommunikationsförmågan och avsikten med studien är att se dessas motsvarighet i de tio 

undersökta matematikböckerna. Skolverket (2011b, s 7-11) har definierat förmågorna och det 

är denna begreppsförklaring som använts genomsyrande i det vetenskapliga arbetet eftersom 

det är utifrån läroplanens förmågor undersökningen görs.  
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Figur 1: De fem matematiska förmågorna. Förmågorna bildar den helhet, där varje förmåga 

är lika viktig som den andra, vilken utgör matematisk kunskap (Skolverket, 2011b, s. 7). 

 

3.1.1. Metodförmågan 

Metodförmågan innefattar att eleven ska kunna bestämma vilken metod som är mest 

fördelaktig och sedan genomföra uträkningen. Beräkningar i huvudet, i skrift och med 

kalkylator anses också tillhöra metodförmågan och likaså ”mätningar eller konstruera tabeller 

och koordinatsystem” (Skolverket, 2011b, s. 10). Samtliga exempel under sektion 3.1 är våra 

egna.  

Exempel 1: 

 

Exempel 2: 

 

Metod- 

förmåga 

Resonemangs- 

förmåga 

Begrepps- 

förmåga 

Problemlösnings- 

förmåga 

Kommunikation- 

förmåga 

345+765=_____ 789-654=_____ 8×2=_____ 6/3=_____ 

Alma har 7 äpplen och Philip har 9 äpplen. Hur många äpplen 

har Alma och Philip tillsammans?  
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Uppgiften i exempel två tränar inte bara elevernas metodförmåga, även begreppsförmågan 

övas då ordet ”tillsammans”, är ett matematiskt begrepp som inte är självklart för de yngsta 

eleverna. 

3.1.2.   Resonemangsförmågan 

Resonemangsförmågan innebär att eleverna ska ha förståelse för matematiska samband och 

kunna resonera kring olika lösningsstrategier.  De ska även kunna resonera kring varför de 

väljer en viss strategi och väljer bort en annan (Skolverket, 2011b, s. 11).  

Exempel 1:  

 

Exempel 2: 

 

Uppgiften i exemplen tränar inte enbart elevernas resonemangsförmåga, även metodförmågan 

övas då en uträkning, i huvudet eller via en algoritm med papper och penna, måste utföras och 

begreppsförmågan tränas till viss del då ordet ”lika många” används i det andra exemplet. 

3.1.3.   Begreppsförmågan 

Begreppsförmågan innebär att eleverna ska få ökad förståelse för matematiska begrepp och 

dess betydelse i olika sammanhang. Det kan även innebära att ha förståelse för hur något 

konkret kan representera något abstrakt (Skolverket, 2011b, s. 9).  

Exempel 1:  

 

Exempel 2: 

 

Uppgiften i exempel 2 tränar utöver Begreppsförmågan även metod- och 

resonemangsförmåga. Då ett resonerande, val av lösningsstrategi och uträkning krävs för att 

lösa uppgiften. 

5+____=17 ____-____=100 8×____=24 ____/5=20 

 

Alma har 42 karameller, om Philip får 16 karameller av Alma 

så har de lika många. Hur många karameller har Philip? Rita 

och skriv hur du har tänkt! 

 

2kg=____hg 1m=____dm 4cl=____ml 5mil=____km 

Philip har en påse med 4 hg bananer, Alma har hälften så många hg 

som Philip. Nova har dubbelt så många hg som Philip. Hur många 

hg bananer har Alma och Nova? Alma:________ Nova:_________ 

Hur många kg bananer har barnen tillsammans? 
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3.1.4.   Problemlösningsförmågan 

Problemlösningsförmågan anser de innefattar begrepp, strategier, uttrycksform och att 

eleverna kan bedöma sannolikheten i det som de kommit fram till (Skolverket, 2011b, s. 8-9). 

Eleverna ska också kunna se alternativa lösningar och kunna motivera varför de valt en viss 

lösningsstrategi. Ett annat tydligt karaktäristiskt drag som definierar just 

problemlösningsförmågan är att eleven får undersöka och prova sig fram för att hitta en 

lösning, eleven ser alltså ingen lösningsstrategi direkt.  

Exempel 1:  

 

 

Exempel 2: 

 

Uppgiften i båda exempel kan även lösas igenom resonemang och då tränas 

resonemangförmågan och inte problemlösningsförmågan. Men dessa uppgifter för en årskurs 

3 bör ses som problemlösning. 

3.1.5.   Kommunikationsförmågan 

Kommunikationsförmågan innebär att eleverna ska kunna diskutera eller på annat sätt utbyta 

matematisk information och strategier. Eleverna ska även kunna lyssna på andras 

matematiska argument och kunna bemöta dessa (Skolverket, 2011b, s.11) 

Exempel 1:  

 

Exempel 2: 

 

Uppgiften i exempel 1 kan också träna elevernas begreppsförmåga. Detta beror helt på hur 

utvecklat matematiskt språk klasskompisen som diskussionen ska föras med har. Spelen som 

ges som förslag i exempel 2 tränar också andra matematiska förmågor så som, metodförmåga, 

begreppsförmåga, etcetera. Men i huvudsak anses att kommunikationsförmågan är den mest 

framträdande. 

Tänk att du är på en bondgård. På gården finns massor av djur 

som hästar, höns, hundar, kor och många fler. Hur många ben har 

djuren tillsmammans? Visa hur du kom fram till ditt svar! 

I Philips garderob har han 2 par byxor, 3 st. tröjor och två hattar. 

På hur många olika sätt kan Philip klä på sig? Visa, rita och skriv 

hur du kom fram till ditt svar! 

Diskutera likheter mellan multiplikation och division med en 

klasskompis. Rita och skriv ner det ni kommer fram till. 

Yatzy, tre i rad, sänka skepp, etcetera. Några exempel på spel där 

elever får träna kommunikationsförmågan i matematik. 
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4. Källmaterial och metod 

Urvalet är gjort från matematikböcker utformade för årskurs 3 i grundskolan. Studien har 

utförts med ett icke slumpmässigt urval vilket innebär att forskningen tillämpas på de 

studieobjekt som funnits tillgängliga (Eriksson Barajas, 2013, s.95). Nedan följer en tabell 

som visar  det urval av matematikböckerna som undersökningen utförts på. 

Tabell 1: Ovan redogörs för tio läroböcker i matematik, böckerna står ordnader efter ålder, 

med tidigast tryckta bok först och senast tryckta bok sist. 

Matematikböcker 

 

Utgivnings år Antalet gånger förmågorna 

tränas 

Talriket E 1993 3197 

Talriket F 1994 2840 

Prima 3A 2010 1934 

Prima 3B 2011 1566 

Matte direkt. Safari 3A 2011 1561 

Matte direkt. Safari 3B 2011 1892 

Nya matematikboken 3A 2012 1488 

Nya matematikboken 3B 2012 2112 

Matematikdetektiverna 3A 2012 1110 

Matematikdetektiverna 3B 2013 1048 

 

Läroböckerna är från år 1993 till år 2013. Detta innebär att första böckerna Talriket E & F är 

framtagna under då gällande läroplan år 1980 (Skolöverstyrelsen, 1980, s. 98-107).Prima 3A 

& B och Matte direkt. Safari 3A & B är tillverkade under läroplanen år 1994 

(Utbildningsdepartimentet, 1994, s.33-35). Nya matematikboken 3A & B och 

Mattedetektiverna 3A & B är konstruerade efter att den senaste läroplanen, läroplanen år 2011 

tillämpats i skolan. Det finns inget i läromedlen som säger att Talriket E & F,Prima 

matematik 3A & 3B och Matte direkt. Safari 3A & B ska vara anpassade eller utformade 

direkt efter läroplanerna, men antagandet är gjort med tanke på materialets utgivningsår. På 

förlagets hemsida står det att Nya matematikboken 3A & B och Mattedetektiverna 3A & B är 

anpassade efter läroplanen år 2011(Liber, 2013a)(Liber, 2013b). 

Alla läroböcker från urvalet har en A- respektive en B-bok, bortsett från Talriket som 

benämner sina böcker med E och F men konceptet är desamma. Dessa är tänkta att motsvara 

hela läsåret. A-boken ska representera höstterminens matematikundervisning och B-boken 

används för undervisningen av matematik på vårterminen.  
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Vissa läromedel har medföljande lärarhandledning, läxböcker och/eller någon form av 

tillhörande material. Detta har inte tagits med i undersökningen. Studien är endast utförd på 

matematikböckerna då jämförelsen av läromedlen blir mer rättvis. Detta är dock 

problematiskt eftersom läromedlet i helhet kan leda till att fler förmågor tränas alternativt att 

en förmåga tränas mer. Ett exempel på det skulle kunna vara problemlösningsförmågan som 

berörs minst i flera av läromedelet men om lärarhanldenigen följs kan få en mycket större del 

av undervisningen.  

Böckerna är dock uppbyggda på ett något varierande sätt. Flertalet av dem har en diagnos 

eller motsvarande och därpå följer en fördjupning, ett spår, träna mera eller liknande. Tanken 

med dessa riktningar är att eleverna efter kunskapsnivå ska välja de spår etcetera som passar 

dem.  Dessa uppdelningar har inte tagits hänsyn till i underökningen av förmågorna. Istället 

har alla uppgifter i läromedlen analyserats från början till slut.  

Studien har utförts på matematikböcker riktade till årskurs 3. Detta innebär att kunskap om 

vad föregående böcker i samma serie för tidigare årskurser innehåller inte finns. Anledningen 

till böcker riktade mot årskurs 3 har valts är för att dessa bör leva upp till kunskapskraven 

som finns presenterade för årskurser 3, 6 och 9. Dock undersöks inte i studien om böckerna 

verkligen lever upp till de kunskapskraven eller det centrala innehållet som finns i läroplanen 

(Skolverket, 2011a, 62-75). Istället har fokus lagts på att se hur väl läromedeln motsvara de 

förmårgon som bör tränas i matematiken (Skolverket 2011a, s 62-63). Anledningen att även 

äldre läromedel som var aktuella innan dagens läroplan valts är för att se om dessa trotts allt 

eller möjligen ännu bättre motsvarar de förmårgor som strävas efter i den aktuell läroplan. 

Studien kommer alltså att utformas som en undersökning av läromedlen utefter forskning på 

de matematiska förmågorna från dagens läroplan som grund. Anledningen till att de lädre 

läromedlen inte analyseras utefter samtida läroplaner är för att de förmågor som idag är 

eftersträvansvärda inte är aktuella i tidigare läroplaner. 

4.1. Val av metod 

Metoden som valts för att angripa forskningen är en kvantitativ läromedelsanalys i matematik. 

Undersökningen har utgått från kursplanens fem förmågor i matematik. Dessa förmågor är 

metod-, resonemangs-, begrepps-, problemlösnings- och kommunikationsförmåga 

(Skolverket, 2011a, s.62-63). Redogörelse för förmågorna erhålls under teorikapitlet ovan. Att 

göra en kvantitativ studie innebär att forskaren utför systematisk datainsamling. Data 
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sammanställs statistiskt i detta fall i stapeldiagram och resultatet utgår ifrån likheter, olikheter 

och samband (Eriksson Barajas, 2013, s.60). 

 

Anledningen till att en kvantitativ istället för en kvalitativ metod används, är främst den 

deduktiva utgångspunkten. Detta innebär att forskningen utgår från generella principer, 

hypoteser och modeller, i detta fall om läroplanens förmågor. Därefter dras slutsatser om 

specifika omständigheter, här om förmågornas representation i matematikläroböcker (DePoy 

& Gitlin 1999, s.17). Den deduktiva metoden används främst inom kvantifiering (Björkqvist, 

2012, s.25). Detta till skillnad från en induktiv utgångspunkt, som den kvalitativa forskningen 

oftast bygger på, utgår ifrån intervjuer och/eller observationer av ett fenomen som sedan leder 

till att en teori kan fastslås. Ytterligare en aspekt av en kvantitativ metod använts är 

undersöknings bredd. Det intressanta i detta fall är att utvinna ett brett, men förhållandevis 

ytligt resultat till skillnad från en kvalitativ undersökning som intresserar sig av att får ett djup 

i sin studie (DePoy & Gitlin 1999, s.17-18). Studien utgår från en kvantitativ metod men 

innehåller också kvalitativa delar. Oftast är detta fallet när en studie genomförs, en kvalitativ 

metod innehåller kvantitativa delar och tvärt om (Björkqvist, 2012, s. 27).  

 

Undersökningen har genomförts med en komparativ analysmetod vilket inbegriper att studien 

har utgångspunkt i jämförelser, likheter och skillnader (Denk, 2002, s.7). I detta fall innebär 

det en jämförelse mellan läromedelenas representation av förmågorna i matematik. En 

jämförelse av när böckerna är tryckta i relation till representationen av förmågorna har gjorts. 

Jämförelser har också gjorts på läromedlets upplägg, språk och träningen av förmågornas 

variation i de olika läromedlen. 

4.2. Datainsamlingsmetod 

Det förberedande arbetet som gjorts innan undersökningen påbörjats var att tydligt definiera 

förmågorna i matematik. Detta gjordes utifrån nuvarande läroplanår 2011(Skolverket, 2011a, 

s.62-63) och tillhörande kommentarmaterial (Skolverket, 2011b, s.7-11). En viktig del av 

undersökningen som gör den objektiv då en allmän definition används av de matematiska 

förmågorna. Objektivitet är en viktig utgångspunkt i den kvantitativa forskningen och innebär 

att forskaren inte lägger in egna åsikter och personliga värderingar i undersökningen eftersom 

det kan påverka resultatet. En objektiv forskare förhåller sig saklig till sin undersökning 

(Eriksson Barajas, 2013, s.51). 
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För att kunna genomföra undersökningen på ett kvantitativt och strukturerat sätt 

konstruerades ett analysverktyg i form av ett avprickningsschema (bilaga 1). I schemat finns 

de fem förmågorna från syftestexten i matematik representerade (Skolverket, 2011a, s.62-63) 

och därefter följer en kolumn för varje kapitel i läromedlet. Uppdelningen efter kapitel är 

inget som använts för resultatet i studien, istället har uppdelningen av kapitel nyttjats för att 

underlätta analysen. Till den kvantitativa analysen utformades också en analysmall för att 

underlätta det komparativa arbetssättet (bilaga 2). Genom att använda tydliga och lättarbetade 

avpricknings- och jämförelseschema som analysverktyg höjs validiteten. Detta eftersom 

koncentrationen fokuseras på att mäta vad som är avsett att mätas, i detta fall förmågornas 

representation och läromedlets utformning. Det hjälper även till med utelämnandet av andra 

intressanta men icke relevanta uppgifter (Eriksson Barajas, 2013, s.52). 

Undersökningen av läromedlen har utförts gemensamt för att öka reliabiliteten. Inledningsvis 

gjordes ett kapitel i en av böckerna åtskilt men då resultatet inte blev identiskt, togs beslutet 

om en gemensamt undersökningen. Den gemensamma undersökningen höjde 

undersökningens tillförlitlighet, då en diskussion kan föras om osäkerhet uppstår runt en 

uppgift eller delar av en den. Dessutom bidrar den gemensamma analysen till en likvärdig 

bedömning av alla matematikböcker som föreligger urvalet. För att forskningen ska ha en god 

reabilitet krävs att mätningen vid olika tillfällen ger likvärdigt resultat (Eriksson Barajas, 

2013, s.103). 

I utförandet av den kvantitativa undersökningen har uppgifterna i matematikböckerna arbetats 

igenom en och en och tilldelats en eller flera förmågor. Uppgifter i matematik tränar ofta mer 

än en förmåga. Exempel på detta kan vara en problemlösningsuppgift som kräver algoritm, 

huvudräkning eller liknande lösningsstrategi. I detfallet tränar uppgiften både 

problemlösningsförmåga, metodförmåga och även i många fall resonemang och 

begreppsförmåga. I dessa fall när två eller fler förmågor tränas i en uppgift tas alla de tränade 

förmågorna med i beräkning. När förmågan eller förmågorna identifierats har de prickats av i 

analysschemat för att senare kunna sammanställas.  

Den kvalitativa delen av undersökningen sker parallellt med den kvantitativa. Efterhand som 

läromedlen arbetats igenom har tre centrala punkter diskuterats utifrån analysmallen. Den 

första är läromedlets språk, om de har ett korrekt matematiska språk. Den andra punkten är 

läromedlet upplägg i helhet, hur läromedlet är utformat. Och den sista punkten berör hur 
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förmågornas tränas i de olika läromedlen. Båda undersökningarna har utförts för hand på 

papper. 

4.3. Bearbetning 

Efter analysen av varje bok har förmågorna sammanställts var bok för sig. Efteråt gjordes 

även en sammanställning över hela bokserien, för att få förmågornas gemensamma 

representation. Siffrorna från analysen fördes sedan över från originalet i pappersform till 

datorn i programmet Excel. Med hjälp av Excel och Word sammanställdes studiens insamlade 

data i stapeldiagram, först varje matematikbok för sig (bilaga 3 -7) och sedan ett diagram för 

hela bokserien som presenteras nedan under rubriken resultat. Stapeldiagram motsvarar 

variabelns, i detta fall de olika förmågornas, procentandel.  

Även en sammanställning i form av två stapeldiagram har gjorts där bokserierna presenteras 

gemensamt för en överskådlig jämförelse av resultatet, även dessa diagram kan ses senare i 

resultatdelen. När en statistiskanalys genomförs är det av vikt att tydliggöra vilken typ av 

skala som används. Detta för att information som inte är tillförlitlig ska tolkas in i tabellerna. I 

diagram 6 används en nominalskala. Siffrorna i en nominalskala anger inget värde eller 

förhållande för siffrorna emellan utan används endast klassificerande (Björkqvist, 2012, s. 

29). Numreringen används endast i ett tydliggörande syfte och förmågorna i undersökningen 

är endast numrerade enligt detta sätt, då ordningen överensstämmer med definitionerna under 

teorikapitlet. Däremot används en ordinalskala i diagram 7 där matematikböckerna står i 

ordningsföljd efter vilket år de är tryckta. Ordinalskala anger en specifik ordning för variabeln 

men bryr sig däremot inte om hur stor/liten skillnad det är mellan matematikböckerna 

(Björkqvist, 2012, s. 29).  

Att omvandla data från undersökningen till ett statistiskt resultat är inte enbart betydelsefullt 

för ett lättavläsligt resultat utan också för att underlätta den kommande analysen (Edling & 

Hedström, 2003, s. 21). Som påtalades ovan användes en komparativ metod. 

Sammanställningen och bearbetningen av det empiriska materialet är central eftersom det är 

först då jämförelser och likheter och skillnader blir synliga. 

Den komparativa metoden används också i den något mindre kvalitativa undersökningen. 

Bearbetningen av denna gjorde således att analysmallen för samtliga läromedel arbetades 

igenom. Först kontrollerades att alla matematikböcker hade analyserats efter samma tre 

punkter. När det var konstaterat undersöktes likheter och skillnader mellan läromedlen utifrån 

dessa tre aspekter. Jämförelserna får läsaren ta del av i resultatanalysen.  
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Statistisk inferens som Edling och Hedström (2003, s. 39) benämner det eller statistisk 

generaliserbarhet, innebär hur väl resultatet fån urvalet går att tillämpa på hela populationen 

(Eriksson Barajas, 2013, s.100). I detta fall går det inte att uttala sig om generaliserbarheten 

då resultatet enbart omfattar det tio specifika matematikböckerna som studien genomförts på. 

Det säger inget generellt om alla matematikböcker som riktar sig mot årskurs 3. 

4.4. Kritisk aspekt 

Viss kritik kan riktas till den valda metoden och utförandet av undersökningen. Främst kan 

det icke slumpmässiga urvalet i studien kritiserats. I en perfekt värld hade undersökningen 

gjorts på alla svenska matematikböcker riktade till elever i årskurs 3 då det förutsätts att alla 

de fem matematiska förmågorna trännas då dessa skal genomsyra all matematikundervisning i 

grundskolan, men brist på tid och tillgång till läromedel har avgränsningar blivit nödvändiga.  

En kritisk aspekt är också att urvalet har gjorts på läromedel också innan år 2011 då 

förmågorna inte fans omnämda i läroplanen. Anledning är att dessa läromedel fortfarande 

används och en nyfikenhet fanns om möjligen äldre läromedel även kunde motsvara dagens 

krav. 

Urvalet har gjorts på välkända läromedel som vi själva haft under vår skolgång eller sådana 

läromedel som påträffats under den verksamhetsförlagda utbildningen. Urvalet hade i annat 

fall kunnat väljas utifrån de mest vanligt förekomande läromedlen. Avgränsningen som gjorts 

där lärarhandledningar, läxböcker och extrastenciler inte tagits med i undersökningen kan 

kritiseras då studien inte innefattar en helhetssyn på läromedlet. Konsikvenser blir att hela 

läromedlet inte blir analtserat utan enbart matematikboken och leder inte till en helhetssyn på 

läromedlet.  

Det centrala innehållet och kunskapskraven som föreligger matematikundervisningen har 

valts bort i undersökningen. Anledningen till att det är även i detta fall tidsbristen. 

Att resultatet inte är generaliserbart på alla matteböcker kan också delges viss kritik, dock är 

studien utformad på ett sätt som inte gör det möjligt. Undersökningen i sig att applicera 

förmågor på matematikuppgifter går att utfärda på alla typer av läromedel och uppgifter i 

matematik men resultatet av analysen är inte generaliseringsbart (Eriksson Barajas, 2013, 

s.100). Slutligen kan kritik riktas mot den kvantitativa metoden eftersom dennatill viss del 

kan bli subjektiv. Som ovan nämnts har en allmän definition av förmågorna (Skolverket, 



  

19 
 

2011b, s 7-12) använts men trots allt är undersökningen utförd av människor som omedvetet 

kan lägga egna åsikter och värderingar i utförandet av undersökningen. 

4.5. Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur väl läroplanens fem matematiska förmågor (Skolverket, 

2011a, s.62-63) finns representerade i matematikböckerna. Denna studie har sin utgångspunkt 

i en redan existerande teori över hur inlärning sker utifrån förmågorna. Eftersom studien utgår 

från en befintlig teori tas avstamp i en deduktiv utgångspunkt. I och med den deduktiva 

ansatsen och undersökningens statistiska utformningar har en kvantitativ metod valt att 

användas. En liten del av studien har valts att göra kvalitativ då dessa ofta går in i varandra 

(Björkqvist, 2012, s. 27). En jämförelse har utförts på läromedlets upplägg, språk och 

träningen av förmågornas variation i de olika läromedlen. Det urval som gjorts av 

matematikböcker är ett icke slumpmässigt urval. Urvalet har alltså gjort på de 

matematikböcker som funnits tillgängliga. 

 

Undersökningen har utförts gemensamt, uppgift för uppgift har arbetats igenom och tilldelats 

de förmågor som är relevanta för respektive uppgift i en analysmall (bilaga 1). Också en 

analys över läromedlets upplägg, språk och träning av förmågornas variation i de olika 

läromedlen har genomförts utifrån ett analysschema (bilaga 2). Efter avslutad undersökning 

sammanställdes resultatet var bok för sig och därefter var bokserie för sig i stapeldiagram (se 

resultat och bilaga 3-7). Även två stapeldiagram konstruerades innehållande förmågornas 

representation i vardera bok för ett lättöverskådligt resultat. Dessa sammanställningar har 

gjorts i datorprogramet Excel. Resultatet för den kvalitativa presenteras i resultatanalysen. 

Analysen utfördes med hjälp av en komparativ analysmetod som innebär en jämförelse av 

likheter och skillnader (Denk, 2002, s. 7).    
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5. Resultat 

Nedan presenteras resultatet av undersökningen. Inledningsvis visas en sammanställning av 

varje läroboksserie för sig i ett stapeldiagram med förmågans representation i hela procenttal. 

Beroende på hur många uppgifter vardera bok innehåller har en procentandel räknats ut. 

Studieresultatet baseras endast på hela procent och därför kan en procent ha en differens på en 

eller ett par uppgifter. En sammanställning över resultatet för varje bok finns som bilaga 3-7.  

Därefter följer en analys av resultatet där två stapeldiagram över samtliga läroböckers 

förmågas procentandel ställs mot procentandelen av samma förmåga i det övriga 

matematikböckerna. Här får läsaren en lättöverskådlig bild av vilka likheter, skillnader och 

samband som konstaterats. Kapitlet avslutas med en sammansfattning av resultatet. 
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5.1. Talriket 

Talriket är från år 1993/-94 och är den tidigast tryckta boken som förekommer i 

undersökningens urval. Talriket bör ha utformats under den då gällande läroplanen år 1980 

(Skolöverstyrelsen, 1980, s. 98-107). Men i boken finns inga uppgifter som antyder att denna 

på något sätt är anpassad eller framtagen efter läroplanen. 

Talrikets böcker är benämnda med E för 

höstterminen och F för vårterminens 

undervisning. Hela bokserien i årskurs 3 

föreligger samanlagt att förmågorna övas 

6037 gånger. Detta är inte antalet uppgifter 

i läromedlen eftersom vissa uppgifter tränar 

mer än en förmåga.  

 

 

 

 

 

 

Diagram 1: Ovan ses resultatet över förmågornas 

representation i Talriket E och F.  

 

Den till synes mest företrädda förmågan i Talriket E och F är metodförmågan med 92,7 % av 

uppgifterna i boken. Till näst störst del är det resonemangsförmågan som representeras till 4,2 

% i läromedlet. Därefter följer begreppsförmåga på 3 % och problemlösningsförmågan på 0,1 

% av uppgifterna i Talriket. Den matematiska förmågan att kunna kommunicera lämnas ingen 

plats i bokserien och finns därför inte angiven i diagrammet. 
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5.2. Prima matematik 

Prima matematik är utgiven år 2010/-11 och bör därför ha skapats efter tidigare kursplan, 

läroplanen år 1994 (Utbildningsdepartementet, 1994, s.33-35). Inte heller Prima matematik 

uttalar sig att vara framtagen efter en specifik läroplan. 

Prima matematik bygger på en A- och en 

B-bok som löper en termin i taget. Prima 

matematikger eleverna möjlighet att 

praktisera de fem matematiskaförmågorna 

3500 gånger. Detta är inte antalet 

uppgifter i läromedlen eftersom vissa 

uppgifter tränar mer än en förmåga. 

Den till största delen förkommande 

förmågan i Prima matematik är 

metodförmågan med 70,4 % av 

uppgifterna. Efter metodförmågan 

kommer resonemangsförmågan med 18,3 

%, begreppsförmågans representation med 

11,2 % av de totala uppgifterna. 

Kommunikationsförmågan finns knappt 

angiven i läromedlet och företräds endast 

av 0,1 %. I läromedlet finns inga uppgifter 

som anses träna 

problemlösningsförmågan. 

Diagram 2: Ovan visas resultatet över förmågornas förekomst i Prima matematik 3A och B.  
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5.3. Matte direkt. Safari 

Matte direkt. Safari är utgiven år 2011 och även dessa böcker bör därför skapats efter tidigare 

kursplan, läroplanen år 94 (Utbildningsdepartementet, 1994, s.33-35). Precis som ovanstående 

bok uttrycks det inte i Safari att den är framtagen efter denna kursplanen, utan slutsatsen är 

dragen efter utgivningsår.  

Även Matte direkt. Safari äruppbyggd 

med en bok per termin och benämns som 

A- och B-bok. Totalt tränar förmågorna 

3453 gånger i hela bokserien för årskurs 

3. Detta är inte antalet uppgifter i 

läromedlen eftersom vissa uppgifter 

tränar mer än en förmåga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 3: Här presentaras resultatet över förmågorna i Matte direkt. Safari 3A och B.  

 

Metodförmågan är den vanligast förekommande förmågan som tränas i Matte direkt. Safaris 

böcker för årskurs 3, med 69,2 % av uppgifterna. Begreppsförmågan finns representerad med 

17,3 % och till nästan lika stor del tränas resonemangsförmågan med 13,6 %. Även i Matte 

direkt. Safari förekommer kommunikationsförmågan endast till0,1 %. 

Problemlösningsförmågan bedöms inte tränas alls. 
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5.4. Nya matematikboken 

Nya matematikboken är utgiven år 2012 och enligt Liber (2013b) anpassad efter nu gällande 

läroplan (Skolverket, 2011a).  

Nya matematikboken har även denna 

en A- och en B-bok för respektive 

termin. Bokserien ger eleverna 

möjlighet att praktisera förmågorna 

3600 gånger. Detta är inte antalet 

uppgifter i läromedlen eftersom vissa 

uppgifter tränar mer än en förmåga 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4: Ovanför presenteras resultatet över förmågornas representation i Nya 

matematikboken 3A och B.  

 

Den till störstadelen förekommande förmågan med 65,7 % i Nya matematikboken, är 

metodförmågan.  Med 17 % representation kommer resonemangsförmågan. 

Begreppsförmågan står för 16,3 % av alla uppgifterna i läromedlet. Uppgifter där 

kommunikationsförmågan tränas utgörs av 1,1 % av uppgifterna. Även i detta fall får 

problemlösningsförmåga inte representeras till en acceptabel nivå och motsvarar 0,03 % av 

uppgifterna. 
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5.5. Mattedetektiverna 

Mattedetektiverna är utgiven år 2012 och är enligt Liber (2013a) framtagen mot gällande 

kursplan för matematik, läroplanen år 2011 (Skolverket, 2011, s. 62-75). 

Mattedetektivernatränar förmågorna 2158 

gånger. Detta är inte antalet uppgifter i 

läromedlen eftersom vissa uppgifter tränar 

mer än en förmåga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 5: Här presentars resultatet av förmågornas framträdande i mattedetektiverna 3A 

och B.  

 

I Mattedetektiverna representeras metodförmågan till 64,6 % av uppgifterna. 

Begreppsförmågan står för 22,1 % och resonemangsförmågan tränas i 12,2 % av uppgifterna i 

mattematikböckerna. Igen står både kommunikations- och problemlösningsförmågan för en 

liten del av uppgifterna som tränar förmågorna. Kommunikationsförmågan tränas i 1,1 % av 

böckernas och problemlösningsförmågan får stå tillbaka även i detta fall företräds inte av 

någon uppgift. 
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5.6. Resultatanalys 

Analysen presentarar det samband som gått att utläsa av resultatet ovan. De två 

stapeldiagrammen nedan påvisar samma resultat, anledningen till att båda diagrammen valts 

att presenteras i resultatet är för att samband lättare ska kunna ses och förstås. Som nämnts 

ovan har en nominalskala använts i diagram 6, förmågorna används endast kategoriserande. I 

diagram 7 används en ordinalskala vilket innebär att matematikböckerna följer efter vilket år 

det är tryckta men årtalen mellan dem är inte konstanta utan varierar (Björkqvist, 2012, s. 29). 

Undersökningen utgår från två variabler, matematiska förmågor och läromedel. Genom att 

använda två eller fler variabler görs undersökningen mer intressant och möjligheten att 

beskriva samband infinner sig (Edling & Hedström, 2003, s. 51). 

Edling & Hedström (2003, s. 52) klargör för tre typer av samband, ensidiga samband, 

ömsesidiga samband och skensamband. Ett ensidigt samband innebär att endast en av 

variablerna styr sambandet. Exempel är att variabel 1 ökar så ökar variabel 2, men detta sker 

inte omvänt. Ett ensidigt samband påvisas i diagram 7, desto nyare böckerna är desto jämnare 

är fördelning av förmågor. Vid ömsesidigt samband följer variablerna varandra och båda är 

beroende av varandra. Exempel är att oberoende om variabel 1 eller 2 ökar/minskar så följer 

den andra variabeln. Ett ömsesidigt samband finns mellan begrepps- och 

resonemangsförmågan oberoenad vilket läromedel. Ett skensamband uppstår när avläsaren av 

en tabell tycks se ett samband som inte finns.  

I analysen sker jämförelsen i procentandelar, därför det bör uppmärksammas att förmågorna 

tränas olika mycket i läromedlen. 1 % i ett läromedel kan bestå av sextio uppgifter medan i ett 

annat läromedel kan representaras av tjugo uppgifter. Talriket tränar förmågorna 6037 gånger, 

Prima matematik tränar förmågorna 3500 gånger, Matte direkt. Safari tränarförmågorna 3453 

gånger, Nya matematikboken tränar förmågorna 3600 gånger och Mattedetektiverna tränar 

förmågorna 2158 gånger.  

En mindre jämförelse av läromedlets upplägg, språk och den varierande träningen av 

förmågorna i de olika läromedlen presenterars i detta kapitel. Denna kvalitativa undersökning 

är i en mindre omfattning och fokus riktas främst på den kvantitativa undersökningen. 
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Diagram 6: i diagram 6 redogörs för studiens fem bokserier i matematik, böckerna står 

ordnade efter ålder, med tidigast tryckta bok först och senast tryckta bok sist. Y-axeln står för 

antal uppgifter i procent och X-axeln står för förmågorna.  

 

5.6.1. Metodförmåga 

Oavsett vilken av lärobokserierna som har undersöks är metodförmågan den förmåga som till 

utan tvekan representeras till störst del. Dock finns ett ensidigt samband mellan när boken är 

utgiven och metodförmågans representation. Talriket som är det äldsta läromedlet står för den 

största procentandelen av metodförmågan. Detta följs av Prima matematik, Matte direkt. 

Safari, Nya matematikboken och avslutas med Mattedetektiverna som står för den minst 

representerade procentandel av metodförmågans träning och det är det senaste utgivna 

läromedlet.  
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Metodförmågansträning varierar däremot i de olika läroböckerna. Alla böckerna använder sig 

av de traditionella algoritmerna. Talriket är det läromedel som mest frekvent använder sig av 

vanliga enkla algoritmer. Boken tränar också metodförmågan genom läsuppgifter, mätning, 

avläsning av diagram, klocka och mätningar med mera. Då till en förhållandevis mycket liten 

del till övriga läroböcker. Det som gör att Talrikets böcker är tråkiga i utformning är att det 

gång på gång kommer samma typ av uppgifter. Prima matematik har varierande uppgifter 

som tränar metodförmågan vilket gör den mindre långtråkig än Talrikets upplägg. Matte 

direkt. Safari tränar många metoduppgifter med tal under 20 vilket gör att den utgör en något 

lägre nivå än de övriga böckerna, på både ont och gott eftersom eleverna får chans till 

repetition men dem behöver även utmanas för att ligga att deras kunskap ska motsvara 

förväntningarna inför nästa årskurs. I övrigt är det många återkommande uppgifter med 

varierande utformning. 

Nya matematikboken bygger genomgående på stegrande svårighetsgrad av uppgifterna som 

framförallt tränar metodförmågan. Upplägg kan leda eleverna till att klara av svårare uppgifter 

på egen hand. Detta görs delvis av alla matematikböcker bortsett från Talriket, men inte på ett 

sådant beräknande sätt som i Nya matematikboken. 

Mattedetektiverna är den bok med förhållandevis minst algoritmträning, det som bör tillägas 

är att de genomgående i boken står ”be din lärare om kopieringsblad för huvudräkning, 6:ans 

tabell” eller liknande. De uppgifterna som eleverna får utöver matematikboken har inte tagits 

med i undersökningen. Som nämnts ovan berörs endast det som finns i matematikböckerna, 

inga övriga tillhörande läxböcker, laborativa material eller lärarhandledningar. Dessa 

extrauppgifter kan användas på ett varierande sätt, eleverna kan exempelvis ta del av de 

uppgifter som de behöver träna mer på. Detta avgörs av respektive lärare. 

5.6.2. Resonemangsförmåga 

En tydlig ökning av resonemangsförmågan kan ses från Talriket som är äldst till de yngre 

böckerna. Mattedetektiverna som är yngst har näst minst resonemangsuppgifter men ändå mer 

än dubbelt så många procentandelar jämfört med Talriket. Böckerna tränar 

resonemangsförmågan ungefär till lika stor del som begreppsförmågan vilket utgör ett 

ömsesidigt samband. Prima matematik, Talriket och Nya matematikboken tränar 

resonemangsförmågan mer än begreppsförmågan till motsats från Matte direkt. Safari och 

Mattedetektiverna som tränar begreppsförmågan till större del än resonemangsförmågan. 
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Talriket som är äldst är den bok som minst berör resonemangsförmågan. Uppgifterna som 

tränar förmågan är mestadels utformade som en ekvation eller textuppgift. Det finns även ett 

fåtal uppgifter där eleverna ska fortsätta på ett påbörjat mönster. De har ett historietema som 

är genomgående i de båda böckerna och många av de textuppgifter som tränar 

resonemangsförmågan utgår från temat. De flesta av textuppgifterna som inte har historia som 

utgångspunkt handlar istället om att handla med pengar. De instruktioner som är till 

ekvationsuppgifterna är kortfattade och mycket enkla medan textuppgifterna är betydligt 

längre och mer svårlästa. De flesta av Talrikets resonemangsuppgifter ger eleverna en bild på 

exempelvis två fåglar med en prislapp vid varje fågel och instruerar dem till att skriva en egen 

räknehändelse till. 

Prima matematik är den lärobok med flest uppgifter som behandlar resonemangsförmågan. 

Precis som Talriket har Prima matematik uppgifter där eleverna ska skriva en räknehändelse 

till en given uppgift. Till skillnad från Talrikets uppgifter som tränar resonemangsförmågan 

har Prima matematik inga bilder till uppgiften. Matte direkt. Safari har också denna typ av 

resonemangsuppgifter som Prima matematik. Eleverna måste själva komma fram till vad de 

givna talen ska representera. En annan typ av resonemangsuppgift är att eleven ska rita två 

skilda rektanglar med samma area. Mattedetektiverna har också denna typ av 

resonemangsuppgifter. 

Nya matematikboken och Mattedetektiverna tränar resonemangsförmågan till nästan lika stor 

del. Som nämndes under rubriken kommunikation har de flesta läroböcker uppgifter som 

uppmanar eleverna till att göra egna räknehändelser till en given algoritm som en kompis 

sedan ska lösa. Dessa uppgifter ingår i resonemangsförmågan eftersom det får eleverna som 

gör räknehändelsen att reflektera över vad den givna algoritmen innebär och vad det kan 

representera. De flesta matematikböcker har öppna uppgifter som innebär att det finns fler än 

en lösningsstrategi. Dessa uppgifter räknas också som resonemangsuppgifter eftersom de 

kräver att eleven resonerar sig fram till vilken lösning som är lämpligast. 

Mattedetektiverna är ett av de läromedel som har så kallade ”spår”. Dessa benämns som spår 

ett, två och tre och varje spår har en egen färg. Tanken är att alla elever räknar de första 

sidorna i kapitlet tills de kommer till diagnosen. Elevernafortsätter sedan med ett av spåren, 

vilket beror på resultatet av diagnosen. Författarna till föreliggande studie har inte tagit någon 

hänsyn till vilka olika spårkombinationer eleverna kan komma att räkna. Spår ett tränar oftare 

metodförmågan medan spår tre oftare tränar resonemangsförmågan. Trots att eleverna i 
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klassen följer samma mattebok får de alltså inte samma chans att träna förmågorna i lika stor 

utsträckning. 

5.6.3. Begreppsförmåga 

Ett ömsesidigt samband finns mellan begrepps- och resonemangsförmågan, dessa tränas 

förhållandevis till lika stor del i respektive bok. Övergripande för alla läromedel tränas dessa 

förmågor till tämligen lika stor del. Talriket avviker mest från detta. Matte direkt. Safari och 

Mattedetektiverna tränar begreppsförmågan i högre grad än resonemangsförmågan till 

motsats från Talriket, Prima matematik och Nyamatematikboken som tränar 

resonemangsförmågan i större utsträckning än begreppsförmågan.   

Bortsätt från Matte direkt. Safari, finns det ett ensidigt samband där procentandelen för 

begreppsförmågan följer en stigande ordning får den tidigaste till den senaste utgivna 

matematikboken. Där Talriket står för den minsta procentandelen av begreppsträningen 

ochMattedetektiverna står för den största andelen. 

Talriket tränar begreppsförmågan främst genom vikt, längd och volymenheter. Matematiska 

begrepp är det i övrigt mycket sparsamt med. Utöver enheter som alla läromedel i studien 

tränar frekvent, tränar Prima matematik, Matte direkt. Safari, Nya matematikboken och 

Mattedetektiverna namnen på två- och tredimensionella geometriska figurer och begrepp 

rörande dessa, övervägande delar av textuppgifter i dessa böcker kräver att eleverna förstår 

begreppen, lika, olika, tillsammans, dela, hälften, dubbelt, minska, öka och liknande. Dessa 

begrepp finns delvis i Talriket också. 

Något som författarna till föreliggande studie anser är viktigt för begreppsförmågans 

utvecklande är att läromedlen använder sig av ett korrekt matematiskt språk. Två exempel på 

ett korrekt matematiskt språk är begrepp som addition, subtraktion, multiplikation och 

division används istället för plus, minus, gånger och delat med. Också begreppen summa, 

differens, produkt och kvot används till respektive räknesätt istället för svar eller det blir. Det 

matematiska språket har inte tagits hänsyn till i den kvantitativa delen av undersökningen i 

form av genomgångsrutor eller övrig text. Det har endast tagits med i beräkningen om det 

berört specifika uppgifter, som i exemplet under.  

Exempel: 

Nya matematikboken och Mattedetektiverna har båda ett tämligen korrekt språk även om Nya 

matematikboken är mer sparsam, i inledningen till båda bokseriernas respektive kapitel 

Skriv en räknesaga där kvoten är 25. 
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introduceras vilka begrepp som är extra relevanta för kapitlet. Prima matematik i likhet med 

de två ovanstående böckerna använder sig till övervägande del av ett regelrätt matematiskt 

språk med ett fåtal undantag. Matte direkt. Safari är något sämre med det korrekta 

matematiskta språket. Ord som ”svaret”, ”plus” och ”minus” används men emellanåt använd 

också ”addition” och ”subtraktion”. Talrikets matematiska språk är frånvarande, eleverna 

möter nästan ingen text alls. 

Likhetstecknet betydelse är viktigt eftersom det ofta blir problematiskt för eleverna när 

ekvationsräkning påbörjas om de inte har förståelse för dess innebörd. Uppfattar eleverna talet 

efter likhetstecknet som ”svaret” och inte dess verkliga betydelse, vilket är ”lika mycket som” 

talen i algoritmen kan de inte heller lösa en ekvation. Alla matematikböcker uppmärksamar 

detta men bara Prima matematik väljer att tydligöra detta med en genomgångsruta. Dock kan 

övriga bokserier tagit upp detta i tidigare böcker, men repetition är aldrig fel. Detta har inte 

tagits med i undersökningen av förmågorna men är relevant för utvecklingen av elevernas 

begreppsförmåga och matematikutveckling. 

Slutligen anses det relevant att lyfta Mattedetektivernasskönlitterära böcker. Dessa har relativt 

stor betydelse för begreppsförmågans träning. Böckerna handlar om barn som är 

mattedetektiver som löser matematik relaterade mysterium. I texten lyfts många 

matematiskabegrepp som utvecklar begreppsförmåga hos eleverna. Även Talriket har en 

skönlitterär del i inledningen till varje kapitel. Dessa har ingen koppling till matematiken men 

är däremot ämnesövergripande då E- och F-boken lyfter ämnen som asagudar, stenålder, 

bronsålder, järnålder och vikingatid. De personer som finns med i berättelserna, möter 

eleverna genomgående i matematikuppgifterna. 

5.6.4. Problemlösningsförmåga 

Problemlösningsförmågan är den förmåga som tränas minst i alla studiens läromedel förutom 

i Talriket. Talriket har sju problemlösningsuppgifter och därmed flest till antalet. Nya 

matematikboken har en uppgift som tränar denna förmåga. Denna skillnad syns inte i 

ovanstående diagram (diagram 6) eftersom diagrammet visar procentandelar och Talriket 

innehåller fler uppgifter totalt. Karin Andersson som författat Talriket är även en av 

författarna till Nya matematikboken och dessa böcker är de enda som har 

problemlösningsuppgifter. Talrikets problemlösningsuppgifter är mer utmanande än 

problemlösningsuppgiften i Nya matematikboken. Varken Mattedetektiverna, Prima 
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matematik ellerMatte direkt. Safari har några uppgifter som tränarelevernas 

problemlösningsförmåga. 

5.6.5. Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmågan är en av de förmågorna som tränas minst i läromedlen. Talriket, 

som är äldst, har inte någon uppgift som antyder att eleverna bör kommunicera. Matte direkt. 

Safari och Prima matematik, som bör vara anpassade efter läroplanen år 1994 (se urval), har 

ett fåtal kommunikationsuppgifter. Hos Nya matematikboken och Mattedetektiverna går det 

att utläsa ytterligare en ökning av uppgifter som tränar kommunikationsförmågan även om 

den fortfarande tränas till mycket liten det jämfört med de flesta andra förmågorna. 

Kommunikationsförmågans representation ökar alltså över tid vilket utgör ett ensidigt 

samband. 

 Både Nya matematikboken, Matte direkt. Safari och Mattedetektiverna har figurer vid de 

uppgifter som är tänkta som paruppgifter eller gruppuppgifter, dessa symboler är ingen 

garanti för att uppgifterna faktiskt tränar kommunikationsförmågan. De uppgifter i Nya 

matematikboken och Mattedetektiverna som tränar kommunikationsförmågan är alla märkta 

med diskussionssymboler. Flertalet läroböcker har uppgifter som innebär att eleven ska göra 

en egen räknehändelse och sedan låta en klasskompis lösa den. Dessa uppgifter har inte 

betraktats som kommunikationsuppgifter eftersom det inte ingår i uppgiften att de ska 

diskutera. 
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5.6.6. Sammanfattning 

 

Diagram 7: Nedan redogörs för studiens fem bokserier i matematik, böckerna står ordnade 

efter ålder. y-axeln står för antal uppgifter i procent och x-axeln står för de olika läromedlen. 

 

Genom att studera en resultatet kan läsaren se till ytterligare en av variablerna, tidsaspekten. 

Tidsspannet i diagrammet sträcker sig från år 1993 till år 2013. Som tidigare nämnts 

framställs läromedlen enligt en ordinalskala i ovanstående diagram. Över tid kan ett flertal 

mönster följas. Igen vill påminnas om att förmågornas representation framställs i procent. 

Detta innebär att en förmågas procentandel i respektive bokserie är i förhållande till den 

bokseriens övriga uppgifter. Därför kan en bok ha fler uppgifter av en förmåga, men i 

förhållande till övriga förmågors träning är procentandelen mindre i jämförelse med andra 

bokserier. 
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Främst kan en minskning av metodförmågan ses vilket kan bero på att övriga förmågor har 

uppmärksammats och dessa framhålls till större del. Även ett ökat intresse att göra 

matematikböckerna mer kreativa under de senare åren kan utmärka sig genom att 

matematikuppgifterna är mer varierande. Detta kan i sin tur öppna för resterande förmågor, 

och då minska metodförmågans procentandel. 

Resonemangsförmågan följer inget direkt mönster över tid, däremot kan en stor ökning från 

Talriket från år 1993/94 till Prima matematik år 2010/11 utläsas. Efter detta håller 

resonemangsförmågans träning hjälpligt i sig. Den drastiska ökningen av 

resonemangsförmågans träning kan bero på ett byte av läroplan som uppmärksammar 

förmågorna till större del. Även forskning som berör förmågor, kompetenser eller 

motsvarande kan ha inflytande på resonemangsförmågans ökning. 

Begreppsförmågan ökar också över tid vilket kan bero på samma antagande som för 

resonemangsförmågan. Forskning har uppmärksammat att en väl utvecklad begreppsförmåga 

höjer matematikförståelsen, vilket leder till en större del uppgifter som övar denna förmåga. 

Problemlösningsförmågan tränas endast i två av läromedlen, Talriket 0,1 % och Nya 

matematikboken 0,03 %. Förmågan tränas till så liten del att dess procentandel inte syns i 

diagrammet ovan. Det kan konstateras att representationen av problemlösningsförmågan 

minskat över tid. En märklig företeelse då denna uppmärksammas mer i senaste läroplanen 

och inte finns angiven i något av de läromedlen som bör vara utformade efter denna. 

Anledningen till problemlösningsförmågans minskning, kan bero på de läromedel som blir 

populära ute i skolorna, är de läromedel eleverna till stor del klarar av att arbeta med på egen 

hand. Där av blir ”för svåra” läromedel bortvalda och produceras därför inte. 

Kommunikationsförmågan ökar över tid, denna är representerad i fyra av bokserierna Prima 

matematik 0,1 %, Matte direkt. Safari 0,1 %, Nya matematikboken 1,1 % och 

Mattedetektiverna 1,1 %. Kommunikationsförmågan syns dessvärre inte eller mycket lite i 

ovanstående diagram eftersom procentandelen är så liten. Ökning av 

kommunikationsförmågan, även om denna tränas till allt för liten del i samtliga bokserier, kan 

som resonemangsförmågans träning bero på att forskning och senare läroplaner 

uppmärksammat dessa i högre grad. Författarna till läromedlenan ser nog att det finns fler 

kommunikationsuppgifter än vad studien visar. Författarna markerar 

kommunikationsuppgifterna med en symbol men uppgiften kan bestå av att eleven ska göra 
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en uppgift som en kompis ska lösa. Dessa kan inte anses som kommunikationsuppgifter 

eftersom de inte uppmanar eleverna att kommunicera. 

Samtliga förmågor, möjligen bortsett från resonemangsförmågans ostadiga ökning, följer ett 

ensidigt samband som ökar respektive minskar över tid. Generellt följer också ett ensidigt 

samband där förmågornas fördelning i varje bokserie utfaller allt jämnare över tid. Detta kan 

bero på införandet av dagens läroplan som direkt skriver ut de fem förmågorna i matematik. 

Den nya läroplanen har även bidragit med förändringar som det centrala innehållet och 

kunskapskraven som kan ha en positiv påverkan, dock har dessa inte studerats i denna 

undersökning. 
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6. Diskussion 

 

Igen vill påminnas om att utvärderingen av läromedlen kommer att ske utefter aktuell 

forskning men med de matematiska förmågorna från dagens läroplan som grund. Viktigt att 

läsaren uppmärksammar att studien endast berört matematikboken, inte övrigt tillhörande 

material som lärarhandledningar, tillhörandeböcker eller extrauppgifter även om dessa nämns.  

Detta får dock konsikvenser eftersom läromedlen inte blir granskade i sin helhet. Exempelvis 

hade en mycket större andel övningar där kommunikationsförmågan eller 

problemlösningsförmågan tränats blivit aktuella om lärarhandledningen varit en del av 

undersökningen. Enligt NCM (2009, s. 29-35) finns lärare som låter eleverna arbeta enbart 

med matematikböcker och tar för givet att dessa behandlar läroplanens mål och riktlinjer. Det 

är också svårt att veta hur en lärarhandledning följs och till hur stor del. Detta hade dock gjort 

undersökningen mycket omfattande därför vi valt att enbart fokusera på matematikböckerna. 

Undersökningen ser till läroplanens (Skolverket, 2011a, s.62-63) fem matematiskaförmågors 

träning och representation. Läroplanens centrala innehåll eller kunskapskrav (Skolverket, 

2011a, s. 63-71) har inte tagits med i studien. Ytterligare en aspekt som läsaren bör ha i 

åtanke är att undersökningen är utförd på mattematikböcker i årskurs 3, detta har gjorts utan 

att ta någon hänsyn till vad böckerna i samma serie tar upp i de två tidigare årskurserna. 

Anledningen till att årskurs 3 valts är att eleverna har minst två års skolerfarenhet bakom sig 

vilket kan öppnar upp för mer varierade uppgifter. 

 Frågeställningen, Hur dem matematiska förmågorna som efterfrågas i läroplanen år 2011 

återspeglas i matematikböcker för årskurs 3? kommer besvaras nedan. 

6.1. Metodförmåga 

Resultatet från denna studie visar att metodförmågan i förhållande till övriga förmågor tränas 

till övervägande störst del trots dess minskning över tid. Detta uppmärksammar även annan 

forskning som exempelvis Skolverket (2008, s. 24) som lyfter skolor i västländer som har en 

undervisning och läromedel som främst är inriktad på metodförmågan. Problemet med det är 

att metodorienterad undervisninglätt leder till mekaniskräkning utan djupare förståelse eller 

verklighetsanknytning.  

Också Boesen (2006, s.3) menar att metodförmågan som till viss del är desamma som det han 

benämner som imitativa resonemang tränas avsevärt mycket mer i förhållande till kreativa 

resonemang. Som tidigare nämnts kan imitativa resonemang också motsvara 
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resonemangsförmågan. De imitativa resonemangen innebär ofta en upprepning av tidigare 

uppgifter eller exempel på uppgifter (Boesen, 2006, s.3). Han menar att en ond spiral uppstår, 

läraren ger eleverna den typen av uppgifter som de ensamma klarar av att lösa och eleverna 

använder redan inövade lösningsstrategier som det förväntas av dem. NCM (2009, s. 39) har i 

sin undersökning konstaterat att det är metodförmågan som till övervägande del representerasi 

undervisningen av de undersökta skolornas matematiklektioner. 

Med vetskap om hur metodförmågan representeras i undervisningen och läromedlen ser ut 

måste frågan ställas om varför det ser ut som det gör. En stor anledning till detta är som 

Boesen (2006, s.3) och Skolverket (2008, s. 24) beskriver, är det ett enkelt sätt att bedriva 

undervisning på. Eleverna klarar sig till stor del på egen hand eftersom reproduktion och 

upprepning av tidigare uppgifter är specifikt för denna förmåga. En annan anledning kan vara 

att metodförmågan tränas i nästan alla typer av matematikuppgifter på ett eller annat sätt. Vid 

en uppgift som i huvudsak tränar resonemang- och/eller problemlösningsförmåga ingår ofta 

en uträkning vilket innebär metodförmågan.  

Varför metodförmågan har en så genomgående representation i matematikböckerna kan bero 

på ovanstående men också på att matematikböcker ofta tränar sådant som 

multiplikationstabeller, uppställning av algoritmer med mera. Men är detta nödvändigt? Nej, 

det finns många, roligare, mer varierande sätt att träna dessa färdigheter. Exempel på detta är 

spel och lekar. Dock kan det vara till fördel att matematikboken tar upp dessa uppgifter också 

eftersom de finns färdiga och lättåtkomliga för eleverna. Problemet är att många lärare endast 

eller till mycket stor del använder sig av matematikboken i undervisningen (NCM, 2009, s. 

17-18). Det kan leda till en sämre förmåga att använda matematiken i praktiken Boaler (1999, 

s. 265) 

Däremot får det inte glömmas bort att metodförmågan är en viktig del i matematiken. 

Kommentarsmaterialet till dagens läroplan uttrycker att metodförmågan har stor betydelse för 

hur eleverna utvecklas i matematik, att kunna välja passande lösningsstrategier för 

metoduppgifterna är betydelsefullt (Skolverket, 2011b, s. 9). Genom att ha en välutvecklad 

metodförmåga kan eleverna lägga fokus på de svårare uppgifterna som kräver resonemangs-

och/eller problemlösningsförmåga och algoritmer som krävs för lösningen blir automatiserade 

och blir inga hinder i utförandet av uppgiften. Men däremot får meetoförmågan inte bli den 

som ta över matematikundervisningen. 
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6.2. Resonemangsförmåga 

Lundström (2011, s. 38-40) menar att resonemangsförmågan är en av de förmågor som 

matematikboken inte ger eleverna förutsättningar att träna i den mån som läroplanen anser att 

de behöver. Studiens resultat visar att resonemangsförmågan är den förmåga som tränas näst 

mest i de flesta böckerna. Detta är högst oroväckande med tanke på att elever i Sverige oftast 

tillägnar 50-100% av matematiklektionerna åt läroboken (NCM, 2009, s. 17-18). Ett flertal av 

de uppgifter som bedömts utveckla resonemangsförmågan är när eleverna ska upptäcka eller 

fortsätta upprepa ett påbörjat mönster vilket kräver att eleven resonerar (Skolverket, 2011, s. 

7-11). 

Talriket har som de flesta andra läroböcker uppgifter som ber eleverna skriva en 

räknehändelse till en bild med angivna tal och dessa uppgifter tränar resonemangsförmågan. 

Matte direkt. Safari har också resonemangsuppgifter som innebär att eleven ska skriva en 

räknehändelse men de har inte angivit någon algoritm utan istället vilket räknesätt som ska 

tillämpas vilket gör att uppgiften kräver ett större resonemang än uppgifterna i Talriket. Detta 

eftersom resonemangsförmågan bland annat tränas genom att resonera kring 

lösningsstrategier (Skolverket, 2011b, s. 7-11). 

Matematikuppgifter som tränar resonemangsförmågan är ofta läsuppgifter och under den 

verksamhetsförlagda utbildningen har det uppmärksammats att eleverna har bråttom när de 

löser dessa uppgifter. De slarvar när de läser för att de vill komma vidare vilket gör att de 

missar relevant information i läsuppgiften. Detta skulle mycket väl kunna vara ytterligare en 

följd till matematikbokens fokus på metodförmågan. Ur denna aspekt är uppgifter som 

nämnts ovan där eleven själv gör en textuppgift till en given algoritm bättre eftersom det inte 

går att påskynda uppgiften genom att gissa vad som ska göras på samma sätt. Detta sätt 

tillåter också eleverna anpassa uppgiften så att det för dem blir vardagsnära vilket är till fördel 

för inlärningen i matematik Boaler (1999, s. 2). Elever behöver givetvis träna på att lösa 

resonemangsuppgifter som är textuppgifter också. 

Som nämnts i analysen har resonemangsförmågans representation ökat med tiden. En av 

anledningarna till detta kan vara att lärarna har svårt att läsa ut kompetenserna, som de 

kallades i läroplanen år 1994, och att de kan utläsas i den föregående läroplanen år 1980 

NCM (2009, s. 6). I den nuvarande läroplanen är förmågorna tydligt beskrivna och fortsätter 

det som tidigare borde det ske en ytterligare ökning med tiden.  
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6.3. Begreppsförmåga 

Begrepps- och resonemangsförmågan är de förmågor som tränas till förhållandevis lika stor 

del. De tränas avsevärt mycket mindre än metodförmågan men ändå mycket i förhållande till 

problemlösnings- och kommunikationsförmågan. Trots att begreppsförmågan tycks öka med 

tiden är dess representation för låg. Om uppmärksamhet riktas till utvärderingen TIMSS år 

2007 påvisar den att svenska elever tränar begreppsförståelsen till alltför liten del (Skolverket, 

2008, s. 13). 

Skolverket (2008, s. 22-23) uppmärksammar TIMSS undersökning där många av de asiatiska 

länderna i öst är högpresterande. Dessa länder som Kina (Hong Kong), Japan och Taiwan har 

långt ifrån synonymt undervisningssätt i jämförelse med länderna i väst. Här i västländerna 

utformas framförallt undervisningen i enlighet med metodförmågan till skillnad från de 

östasiatiska länderna som främst bygger undervisningen på problemlösnings-, 

kommunikations- och begreppsförmågan. Undersökningen av det sistnämna 

undervisningsupplägget uppvisar ett resultat där dessa elever är lika duktiga på räkning som 

de elever i väst som i huvudsak anses tränar metodförmågan. Problemet är att de elever som 

tränar metodförmågan i första hand inte utvecklar de andra förmågorna på samma sätt. 

För att kunna utveckla matematisk förståelse av kunskap och samband är begreppsförmågan, 

av stor betydelse (Skolverket, 2011b, s. 9). Här kommer även det korrekta matematiska 

språket i matematikböckerna in i bilden. Det är viktigt att eleverna får träna 

begreppsförmågan i matematikbokens uppgifter men angeläget är också att eleverna möter ett 

korrekt språk i läromedlen och självklart även hos pedagogerna som undervisar. Det 

matematiska språket varierar i stor utsträckning i de olika böckerna. Nya matematikboken, 

Mattedetektiverna och Prima matematikstår för de mest korrekta matematiska språket, dock 

finns ett fåtal undantag även i dessa. Matte direkt. Safari har ett något sämre matematikspråk 

och framförallt är det inte ett konsekvent språk, de har olika benämningar för samma begrepp 

vilket kan skapa förvirring hos eleverna. Talriket har ett förhållandevis dåligt språk och i 

synnerhet inte korrekt matematiskt. Enligt Malmer (2003, s.38) är det matematiska språket 

viktig för begreppsförmågans utveckling. 

Mattedetektivernashar skönlitterära böcker tillhörande varje matematikbok. Dessa har inte 

tagits med i undersökningen men här lyfts många matematiska begrepp som utvecklar 

begreppsförmåga hos eleverna. Malmer (2003, s.37) menar att elever som har svårt för 

matematik har problem att förstå och ta till sig information. Därför är det viktigt att jobba med 
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det matematiska språket och begrepp. Även Talriket har en skönlitterär del som introduktion 

till varje kapitel. Dessa har ingen koppling till matematiken men är däremot 

ämnesövergripande då E- och F-boken lyfter asagudar, stenålder, bronsålder, järnålder och 

vikingatid, dessa teman följer sedan genom hela kapitlet. 

Begreppsförmågan tillsammans med metodförmågan anses vara de mest grundläggande för 

att underlätta utvecklingen av övriga förmågor, då dessa två allt som oftast infinner sig i alla 

typer av matematikuppgifter. Dessa är dock inte viktigare än någon av de andra förmågorna. 

6.4.  Problemlösningsförmåga 

Problemlösningsförmågan är den förmåga som berörs minst i alla böcker utom Talriket och 

där är det endast 0,1 % av uppgifterna som är problemlösningsuppgifter. Mattedetektiverna, 

Prima matematik och Matte direkt. Safari har inte några uppgifter som utmanar eleverna att 

utveckla problemlösningsförmågan. Minskningen som skett över tid skulle kunna bero på att 

elevgrupperna blivit större och lärarresurserna krympt vilket kräver uppgifter som eleverna 

klarar av att lösa på egen hand. Samuelsson (2009, s. 10-11) hävdar att 

problemlösningsförmågan höjer elevernas motivation och självförtroende vilket är viktigt 

eftersom matematik i allmänhet uppfattas som svårt. Problemlösningsförmågan ställer högre 

krav på läraren eftersom det inte ges någon färdig lösningsstrategi. Första gången eleverna 

löser en problemlösningsuppgift kan de komma att behöva en hel del stöttning men efter 

träning klarar eleverna det mer självständigt. 

Problemlösningsförmågan är också en av de förmågorna som Lundström (2011, s. 38-40) 

menar att läroboken inte berör i tillräckligt stor utsträckning, vilket författarna till 

föreliggande studie hålla med om. I Skolinspektionens (2009, s. 10) granskning visade det sig 

att undervisning som inte styrs av matematikbok har en högre kvalitet vilket borde vara till 

fördel för elevernas utvecklande av problemlösningsförmågan. NCM (2009, s.29-35) hävdar 

att vissa lärare endast använder lärobok i sin matematikundervisning vilket enligt 

föreliggande studie är förödande för elevernas möjlighet att utveckla förmågorna. Malmer 

(2003, s. 35-36) hävdar att elever är mycket fokuserade på att få fram det ”svar” som finns i 

facit utan att reflektera över rimligheten i det som de kommit fram till. Detta kan bero på att 

undervisningen ofta är läroboksstyrd och att matematikboken innefattar mycket 

metodförmågsträning med uppgifter som i princip alltid har ett ”svar” och det är just ”svaret” 

som är det viktiga. Vid problemlösning läggs istället fokus på vilka lösningsstrategier som är 

aktuella, hållbara och lämpar sig bäst för uppgiften. Detta eftersom eleven själv ska komma 
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fram till en lämplig lösningsstrategi och det är Skolverkets (2011b, s. 7-11) definition av 

problemlösningsförmågan. 

”Problemlösning omfattar många delar av matematiken, såsom att använda matematiska 

begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att kunna resonera matematiskt.” (Skolverket, 

2011b, s. 8) citatet är från kommentarsmaterialet i matematik och visar på att eleverna 

behöver behärska metod-, begrepp- och resonemangsförmågan för att kunna lösa en 

problemlösningsuppgift. Alla förmågor behöver alltså tränas för att eleverna ska kunna lyckas 

med matematiken i skolan. 

6.5. Kommunikationsförmåga 

Kommunikationsförmågan är en av två förmågor som tränas minst i studiens läromedel vilket 

även Lundström (2011, s. 38-40) hävdar är fallet i matematikundervisningen generellt sett. 

Talriket har inga uppgifter som uppmanar eleverna att kommunicera matematik och de övriga 

har ett fåtal uppgifter som avser träna kommunikationsförmågan. Den lärobok som har störst 

procentuell andel uppgifter som tränar denna förmåga är Nya matematikboken och det är 1,1 

% av uppgifterna. Detta säger en hel del om elever med matematikboksundervisnings 

förutsättningar att utveckla denna förmåga. Det har över tid skett en ökning av 

kommunikationsförmågan även om den är liten. Gissningsvis beror denna ökning på att 

läroplanerna blivit tydligare och tydligare med att lyfta fram kompetenserna/förmågorna samt 

att forskning visar på vikten av att kommunicera matematik. 

Nya matematikboken, Mattedetektivernaoch Matte direkt. Safari har symboler vid uppgifter 

som de anser är uppgifter som bör lösas i par eller grupp. Vissa av dessa uppgifter innebär att 

eleven ska skriva en egen räknesaga till en given algoritm som en kompis sedan ska lösa. 

Eftersom det i instruktionen enbart står att kompisen ska lösa uppgiften och inte att de ska 

diskutera lösningsstrategier eller likande anser författarna till föreliggande studie att 

läroboken inte inbjuder till kommunikation. Detta på grund av Skolverkets (2011b, s. 7-11) 

definition som kräver att eleverna utbyter information för att kommunikationsförmågan ska 

tränas. Malmer (2003, s. 38) menar att språket har en mycket central del i matematiken och är 

extra viktigt för de matematiksvaga eleverna att få ta del av andras lösningsstrategier och 

tänkesätt. De elever som med lätthet når målen i matematik gör det även utan den 

matematiska kommunikationen.  

Författarna till föreliggande studie har förhoppningar om att anledningen till att 

kommunikationsförmågan inte tränas till tillräckligt stor del beror på okunskap kring 
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förmågorna hos lärare istället för uteblivet engagemang. Okunskapen skulle i lärarnas fall 

kunna bero på tidsbrist. Boaler (1999, s. 265) har i sin studie påvisat betydelsen av en 

vardagsnära undervisnings för bästa matematikinlärning och i en sådan undervisning kan 

anses att en matematiskkomunikation bör ingå.  

6.6. Sammanfattning 

Metodförmågan tränas mest trotts dess minskning med tiden och är den enda av förmågorna 

som tränas i tillräckligt stor utsträckning. Begrepps- och resonemangsförmågan följer 

varandra förhållande vis väl, dock sker en ökning av begreppsförmågan över tid, 

resonemangsförmågan ökar drastiskt mellan Talriket och Prima matematik för att sedan hålla 

sig relativt konstant. Problemlösnings- och kommunikationsförmågan lyser med sin frånvaro 

och finns nästan eller inte alls angiven i läromedlen. 

6.6.1. Förmågor 

En anledning till förmågornas skeva fördelning kan vara att alla oavsett utbildning eller 

övriga kvalifikationer kan författa en matematikbok. Därför kan okunskap och egna 

erfarenheter hos författaren avgöra vad elever i den svenska skolan ska lära sig. Malmer 

(2003, s. 35) menar att om frågan ställs om vad matematik är till någon som är okunnig på 

ämnet ges ofta en beskrivning som direkt kan kopplas till det som motsvarar metodförmågan. 

Malmer (2003, s. 35-36) hävdar också att elever är mycket fokuserade på att få fram det 

”svar” som finns i facit, utan att reflektera över rimligheten i vad de kommit fram till. Detta 

skulle kunna bero på att undervisningen ofta är läroboksstyrd och att matematikboken 

innefattar mycket träning av metodförmågan med uppgifter som i princip alltid har ett ”svar”. 

Och det är just ”svaret” som är det viktiga i elevernas ögon. Vid träning av övriga förmågor 

kan det vara svårare att få fram ett specifikt ”svar”. Då de övriga förmågorna tränas, är det 

istället betydelsefullt att lägga fokus på vilka lösningsstrategier som är aktuella, hållbara och 

lämpar sig bäst för uppgiften. Det är precis detta som är matematiskt utvecklande, 

metodförmågan övas främst för att underlätta och påskynda lösningen av uppgiften. Har 

eleven exempelvis memorerat multiplikationstabellen, underlättas lösningen vid en 

problemlösningsuppgift där vissa steg i lösningen kräver detta. Lundström (2011, s. 38-40) 

menar att matematikböcker inte ger eleverna förutsättningar att utveckla de förmågor, som 

han benämner som kompetenser, i den utsträckning som läroplanen kräver. Han menar att de 

inte tränar problemlösnings-, resonemangs-, och kommunikationskompetens i tillräckligt stor 

utsträckning. 



  

43 
 

6.6.2. Läromedel 

Undersökningen har koncentrerats på fem bokserier som är välkända i skolan. Varför dessa är 

så populära när förmågorna inte tränas tillräckligt kan bero på flertalet anledningar. En kan 

vara okunskap om förmågorna. Ytterligare en anledning kan vara att många lärare ser i första 

hand till det centrala innehållet och täcker upp detta i undervisningen och förmågorna glöms 

bort. Skolinspektionen (2009, s.16) uppmärksammar att läroboken används för att bygga 

undervisning på utan större reflektion från lärarna. Boesen (2006, s.3) och Skolverket (2008, 

s. 24) anser att läromedel är ett lätt sätt att bedriva undervisning på eftersom eleverna räknar 

självständigt och inte kräver lärarens hjälp. Det kräver heller inte lika mycket planering av 

läraren vilket kan ses som fördelaktigt för en del lärare. En anledning till läromedlens 

användning, trots att de inte motsvarar förmågorna i läroplanen, kan vara att 

läromedelsförlagen skriver att dessa motsvarar läroplanen. Exempel på detta är Liber (2013a) 

som ger ut Mattedetektiverna skriver: 

Problemlösning och begreppsförståelse har en central plats i Lgr11, 

så också i vår nya serie Mattedetektiverna. Med Mattedetektiverna 

vill vi väcka nyfikenheten för matematikämnet och att använda de 

matematiska begreppen i ett inspirerande sammanhang. 

Intressant är att elevboken Mattedetektiverna inte har en enda uppgift som motsvarar 

Skolverkets (2011b, s. 8-9) beskrivning av problemlösningsförmågan. Till Libers (2013b) 

Nya matematikboken står det: 

Senaste forskningen i beprövad förpackning, Ny läroplan, nya 

kunskapskrav och betyg i årskurs 6. Allt följs upp i Sveriges största 

och mest kompletta matematikserie för grundskolan med en 

genomtänkt pedagogik och en röd tråd från F-9. 

Liknande texter går att läsa hos de andra förlagen om deras reviderade upplagor av de 

läromedlen som undersökts, dock behandlar undersökningen inte de reviderade upplagorna 

utan första upplagan av läromedlet och därför har det ingen relevans för studien. 

Som nämnts ovan kan vem som författa ett matematikläromedel. Därför finns ett intresse i att 

se vilken utbildning författarna till studiens böcker har. Dock är det svårt att finna uppgifter 

om detta och på grund av tidsbrist har denna infallsvinkel valts bort. 



  

44 
 

6.6.3. Förändringar i matematiken 

Redan under 60-talet gick det i media ta del av IEAs undersökning om Sveriges låga 

prestationer i matematik (Hilding & Liljefors, 1982, s.5). Fortfarande går det att läsa rapport 

på rapport, från TIMSS och PISA med mera, pekar på elevers svaga resultat eller för att ta det 

steget längre landets otillräckliga matematikutbildning. Detta är något som har 

uppmärksammats av forskare och media, så varför sker ingen drastisk förändring på skolorna? 

Anledningen kan ligga i vad pedagogerna själva har fått uppleva i skolan och vad de känner 

sig bekanta och bekväma med. Det är en drastisk ändring som ska till och det kräver mycket 

av landets pedagoger. Detta kan ses från tre aspekter, pedagoger måste vilja förändra, finns 

inte viljan går inte en förändring att genomföra. Det måste också finnas utrymme för 

förändring, pedagogerna måste få tid och möjlighet att kunna förändra det invanda mönstret i 

undervisningen. Slutligen krävs också kunskap, många gånger i uppsatsen har 

uppmärksammats att bristande kunskap i matematik, kursplaner, med mera kan vara en 

bidragande faktor till att läromedel används och på ett icke fungerande sätt. Men arbetet med 

detta är igång, fortbildningar inom matematiken är högt prioriterat och ett införande av 

lärarlegitimationen kommer höja utbildningen då en mycket högre grad av behöriga lärare 

kommer undervisa. 
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7. Slutsats 

Vad som anses med en acceptabel nivå, av respektive förmågas representation, är 

svårdefinierat eftersom en förmåga kan kräva mer träning för att behärskas än en annan. Men 

ingen av matematikläromedlen har tillräckligt stor träning av respektive förmåga för att 

motsvara all matematikundervisning bortsett från metodförmågan och kankse inte ens den då 

metodförmågan även bör undervisas på ett varierande sätt. Främst finns brister i träningen av 

problemlösnings- och kommunikationsförmågan. Om enskilt arbete i matteboken är det enda 

eleverna möter i matteundervisningen, kommer inte alla förmågorna att utvecklas, oavsett 

vilket av underökningens läromedel som används. En läromedelsstyrd undervisning leder ofta 

till självständigt arbete vilket påverkar elverna inlärning och inställning negativt till skilland 

från en undervisning som fokuserar på problemlösning (Samuelsson, 2009, s. 10-11). 

Alla matteböckerna, oberoende av hur stor del de olika förmågorna tränas, är användbara. Det 

som är viktigt att lägga på minnet är att de måste användas på rätt sätt. Är den undervisande 

pedagogen medveten om respektive förmågas träning, kan dessa kompletteras mer eller 

mindre i övrig undervisning. Skolinspektionen (2009, s.10) lyfter att undervisning i 

matematik som styrs av läromedel har en lägre kvalitet än den undervisning som bortser från 

matematikboken. Detta styrker även Boaler (1999, s. 265) i sin studie där hon undersökt 

elevers förmåga att praktiskt använda matematik där det framgick att elever vars 

matematikundervisning sket tematiskt klarade detta bättre än de elever vars 

matematikundervisning utgjorts traditionelt med hjälp av en lärobok.  När undervisning i 

matematik utan läromedel sker, gör pedagogen en mer omfattande reflektion över vad 

undervisningen ska byggas på. Detta till skillnad från undervisning där läromedlet får styra 

oavsett hur godtyckligt det är. 

Förmågornas representation för varje läromedel följer varandra till relativt stor del. 

Metodförmågan tränas mest i samtliga läroböcker. Anledningarna till detta är många, tradition 

gällande matematikundervisning, okunskap och bekvämlighet hos pedagoger, etcetera.  

Resonemangs- och begreppsförmågan tränas till förhållandevis lika stor del. Dessa förmågor 

är mycket betydande för matematikutvecklingen hos eleverna och mycket tyder på att dessa 

två tränas till en allt förliten del i den svenska undervisningen. Mycket av forskningen som 

tagits upp tidigare pekar på att främst begreppsförmågan är av stor vikt för 

matematikutvecklingen hos individen. Anledningen till att dessa två förmågor inte finns med i 

undervisningen i så stor utsträckning som de bör kan också bero påaspekter som okunskap 
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och bekvämlighet hos pedagogerna. Problemlösnings- och kommunikationsförmågan är inte 

alls eller till mycket sparsam del framställda i undersökningens läromedel, detta är 

oroväckande med tanke på hur viktiga även dessa förmågor är för utvecklingen av matematisk 

kunskap, tänkande och förståelse för eleven. 
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8. Framtida forskning 

Med hänsyn till de slutsatser som dragits av resultat, analys och diskussion, kan framtida 

forskning riktas på flertalet aspekter. Förslagsvis kan vidare forskning koncenteras på 

förbättring och utformning av läromedel, vidare jämförelse av läromedel, undervisning utan 

läromedel och undervisning utformad efter det fem matematiskaförmågorna.  

I förstahand kan fokus riktas på läromedel, hur läromedel kan utformas och användas, så 

förutsättningen för alla förmågors träning stärks, bli mer jämlik samt förbättrar elevernas 

matematikkunskaper. Intressant hade också varit om en undersökning utförts där författarna 

till läromedlen intervjuas över hur de utvecklar matematikläromedlen. Eftersom Sverige har 

relativt låga resultat i internationella undersökningar hade även en jämförelse av svenska 

respektive andra högpresterande länders läromedel varit intressant. Dock kan det ifrågasättas 

hur relevant sådan forskning är. Som konstaterats i undersökningen bör läromedel inte få 

dominer matematikundervisningen. Forskning visar att undervisning som inte bygger på 

läromedel generellt har en högre kvalitet (Skolinspektionen, 2009, s.10). Därför bör vidare 

forskning koncentreras på matematikundervisning utan läromedel. Hur 

matematikundervisning kan utformas och hur respektive förmåga bör tränas på bästa sätt, 

framförallt hur kommunikations- och problemlösningsförmågan kan stärkas men också 

begrepps- och resonemangsförmågan. Då dessa fyra är lågt prioriterade i förhållande till 

metodförmågan. 
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