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Sammanfattning
Trots  att  läroböcker  i  matematik  har  en  viktig  roll  i  undervisningen,  så  finns  det  inte  mycket 

forskning på hur väl de uppfyller sin uppgift. Rapporter om lärobokens roll i skolan förekommer, 

dock oftast med en negativ klang. Forskning som vi har uppmärksammat tar upp att läroböckerna 

styr undervisning. Det nationella provet som utfördes för årskurs 3 2009, visade att eleverna har 

vissa  brister  i  sina matematikkunskaper.  Det  står  i  kursplanen för  matematik  att  det  är  skolans 

uppgift  att  utveckla  kunskaper  som  behövs  i  matematiken  för  att  eleverna  ska  kunna  fatta 

välgrundade beslut i valsituationer (Skolverket, 2009-11-28). Med ovanstående i åtanke uppkom 

denna studie med syfte i att ta reda på hur en matematikbok kan se ut och i vilken grad den kan 

erbjuda eleverna tillfällen att träna de uppsatta målen som finns för årskurs 3.  

Resultatet av föreliggande studie visar att de undersökta matematikböckerna inte motsvarar de krav 

som finns gällande de uppsatta målen för vad eleverna ska uppnå i matematik, till och med årskurs 

3. Matematikböckerna tränar ej alla de utsatta målen för matematik. I vår undersökning delade vi 

upp uppgifterna i kreativa respektive imitativa resonemang. Imitativa resonemang innebär uppgifter 

som kräver en inövad metod eller ett memorerat svar och dessa uppgifter fanns det betydligt fler av. 

Kreativa  resonemang  kräver  en  ny  sorts  lösningsmetod  för  eleverna  och  var  mycket  mindre 

representerade  i  de  båda  matematikböckerna  vi  undersökt.  Tidigare  forskning  har  visat  på  att 

kreativa resonemang ger eleverna större förståelse för matematik.  Med resultatet  från nationella 

provet i åtanke, visade det sig att  inte alla elever hade lyckats ta till  sig förståelse för de olika 

räknesätten. Matematikböckernas uppgifter har i studien delats upp i delar som bygger på målen för 

matematik i årskurs 3. Utifrån delarna har vi sedan kunnat hitta mönster och dragit slutsatser om 

matematikböckerna som helhet.  De undersökta matematikböckerna utger sig ej  för att  träna alla 

målen och det är upp till lärarna att kunna ge förutsättningar så att eleverna når alla målen i slutet på 

årskurs 3. Böckerna utger sig heller inte för att träna imitativa eller kreativa resonemang. 

Vi  kan  genom  denna  studie  rekommendera  lärare  att  uppmärksamma  olika  matematikböckers 

innehåll. De bör undersöka vad böckerna kan erbjuda eleverna, för att eleverna ska kunna ha goda 

förutsättningar för att bli mästare i matematik. 

Nyckelord:  matematik,  matematikböcker,  årskurs  3,  kursplan,  mål,  imitativa  resonemang  och 

kreativa resonemang. 
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1.  Inledning
Matematik  sker  ständigt  antingen  vi  är  medvetna  om det  eller  ej.  I  vardagen  möts  vi  alla  av 

matematik i olika former som till exempel när vi går i affären och handlar, där kan matematiken ske 

omedvetet  eller  medvetet.  Lärare  har  möjlighet  att  stödja  elever  i  deras  matematiska 

begreppsbildning och förståelse vid en mängd tillfällen utan att det behöver handla om planerade 

lektioner.  Grundskolans uppgift  är att  utveckla de kunskaper som behövs i  matematiken för att 

individen ska kunna fatta välgrundade beslut i de många valsituationer som vardagslivet erbjuder 

(Skolverket, 2009-11-28). 

I år,  2009, har eleverna i årskurs 3 för första gången i en obligatorisk utprovningsomgång gjort 

nationella prov. De nationella proven i årskurs 3 är till för att bland annat se om eleverna nått upp 

till  kursplanens  mål  i  de  olika  ämnena.  I  år  syns  brister.  Eleverna  har  i  matematik  svårt  för 

förståelse av de fyra räknesätten. Enligt en av Skolverkets (2009-10-21) senaste rapporter behöver 

27 procent av eleverna utveckla förståelsen för de fyra räknesätten, vilka är addition, subtraktion, 

multiplikation  och  division.  De  nationella  proven  utgår  ifrån  läroplanens  kunskapssyn  och 

kursplanens ämnessyn (PRIM-gruppen,  2009-10-12).  Pedagogen ska  bygga  sin  undervisning på 

läroplaner samt kursplaner. Med detta i åtanke klarade ändå inte en stor del av eleverna kravnivån 

för de nationella proven (Skolverket 2009-10-21).

Avsikten med denna studie är att analysera två matematikböcker som används i flera skolor och se 

vad den har att erbjuda eleverna. Det är av intresse för oss blivande lärare att veta om alla målen 

kan  tränas  i  matematikböckerna.  Det  är  även  intressant  att  ta  reda  på  vilka  kvaliteter  som 

uppgifterna tränar. Därför har vi valt att analysera böckerna för att ta reda på om de kräver imitativa 

eller kreativa resonemang. Det imitativa resonemanget ger inte en nyskapande möjlighet vid lösning 

av uppgifter, som det kreativa resonemanget. 

Vi har valt att använda ordet årskurs 3, för att det är ett av de begrepp som Skolverket använder sig 

av för att namnge tredje året eleverna går i grundskolan. 
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1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vad två matematikböcker innehåller jämfört med vad eleverna 

förväntas att kunna vid slutet av årskurs 3. 

   1.2 Frågeställning 

• Vilka paralleller finns det mellan vad som tränas i matematikböckerna och elevernas resultat 

från de nationella proven i matematik?

Operationalisering av frågeställningen:

• Tränas alla kursplanens mål för matematik i matematikböckerna och i vilken utsträckning 

kan de olika målen tränas?

• Hur stor del av uppgifterna kräver imitativa respektive kreativa resonemang?

     1.3 Bakgrund

I bakgrunden presenterar vi teorier och tidigare forskning kring nationella prov. Här presenteras 

även  forskning  om matematikundervisning  och  lärobokens  betydelse  i  skolan.  Detta  är  för  att 

läsaren ska få en bakgrund till vår studie. Först presenterar vi Deweys teorier som är centrala när vi 

sedan analyserar vår studies resultat, därför att vi anser att lärande sker bäst i handlande och att 

undervisningen bör kretsa kring elevernas behov. 

          1.3.1 Teori

John Dewey var en amerikansk pedagog och filosof som levde år 1859 till 1952. Deweys teorier har 

betytt  mycket  för  den  svenska  skolreformen från  1940-  talet  och  framåt.  Han skrev  om barns 

förutsättningar  för  100 år  sedan och det  är  idag  fortfarande  ett  aktuellt  diskussionsämne  inom 

skolan. 

Dewey skrev att det är viktigt att undervisningen kopplas samman med den värld som eleverna 

lever i, för att de ska kunna utvecklas. Med detta menade han att undervisningen måste innehålla en 
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hög  grad  av  praktiska  moment.  Elevernas  erfarenheter  är  viktiga  och  därför  bör  de  flesta  av 

skolämnena  kopplas  samman  med  dem.  För  att  eleverna  ska  kunna  förstå  verkligheten  bör 

ämneskunskaperna  användas  som  redskap.  På  detta  sätt  blir  elevernas  handlande  ett  steg  i 

utvecklingen.  Elevernas  begrepp  om  verkligheten  skapas  av  föreställningar  utifrån  det  egna 

handlandet.  Han  betonade  att  undervisningen  ska  knytas  till  verkligheten  och  till  elevernas 

erfarenheter. Vilket grundar sig i Deweys kända ”learning by doing”. Han ansåg att människan i sin 

natur är aktiv och därför bör eleverna få chansen att utvecklas genom praktiska lärande situationer. 

(Andersson, 2001, s.46-49)

I undervisningen i skolan bör elevernas intresse vara utgångspunkten, därmed bör planeringen utgå 

ifrån eleverna snarare än att ha ämnet i centrum. Dock är det inte meningen att eleven själv ska 

handla utan att de ska få komma till tals. Med detta menade Dewey att i en undervisning där bara 

läroboken kommer till tals sker ingen utveckling av intelligensen hos eleverna. Undervisningen ska 

”… bestå i att ge och ta, i utbyte av erfarenheter och tankar.”. (Andersson, 2001, s. 50)

          1.3.2 Nationella prov i matematik för årskurs 3

Vårterminen 2009 gjorde eleverna i årskurs 3 och specialskolans elever i årskurs 4 nationella prov 

för första gången i en obligatorisk utprovningsomgång. Proven testade bland annat kunskaperna i 

ämnet matematik. Ämnesproven för årskurs 3 är till för pedagogen, som kan utgå ifrån proven för 

att göra bedömningen om eleven har nått upp till målen i ämnet. Eleverna får med hjälp av provet 

möjlighet att visa sina kunskaper i ämnet. Tanken med de nationella proven är att elevens resultat 

även kan användas som underlag vid utvecklingssamtal. Pedagogen kan genom resultatet avläsa 

inom vilka  områden det  behövs  mer  fokus  i  undervisningen samt  att  tydligt  kunna utläsa  var 

undervisningen har fungerat bra. Det är viktigt att poängtera att de nationella proven ej bygger på 

ett visst arbetssätt eller på specifika utvalda läromedel. Bedömningen av elevernas kunskaper skall 

sträva efter att bli så likvärdiga som möjligt i hela landet. (Skolverket, 2009-10-19)  

De nationella proven i  matematik är uppbyggda och har sitt  innehåll  grundat utifrån målen för 

matematik i årskurs 3. I arbetet kring att konstruera de nationella proven är det många personer som 

deltar.  Det  finns  en  grupp  som  kallar  sig  för  PRIM-gruppen,  dessa  personer  arbetar  med  att 

konstruera  uppgifterna  i  proven.  Gruppen  består  av  forskare,  ämnesexperter,  lärarutbildare, 

matematiklärare samt verksamma lärare. Arbetsprocessen kring att arbeta fram ett prov är lång, det 
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tar cirka två år tills ett prov är helt klart. Under vägens gång ska uppgifterna granskas och skickas ut 

för  en  utprovningsomgång.  Verksamhetsförlagda  matematiklärare  sammanställer  bedömningen. 

Resultat och utvärdering skickas tillbaka till PRIM-gruppen och tags tillvara, tillsammans bidrar det 

till  förändringar  av  provet.  Nationella  provet  färdigställs  och  Skolverket  ger  sitt  slutliga 

godkännande. (PRIM-gruppen, 2009-10-12)       

Skolverket har gjort en undersökning om hur elever klarade kravnivån för de nationella proven för 

matematik i årskurs 3 våren 2009. Undersökningen omfattade cirka 11 000 elever på 400 skolor. 

Det nationella provet i matematik bestod av 9 delprov, dessa visas nedan. (Skolverket, 2009-10-21)

● Delprov A är ett samarbete med nationella provet i svenska

● Rumslig uppfattning, Delprov BC

● Geometriska figurer, Delprov D

● Räkna i huvudet, Delprov EF

● Skriftliga räknemetoder, Delprov G

● Förståelsen för de fyra räknesätten, Delprov H

● Jämförelse och mätning av längd, Delprov I

● Taluppfattning, Delprov J

(Skolverket, 2009-11-30)

Nedan visas ett diagram över hur många procent av eleverna som klarade kravnivån i nationella 

provet  för  matematik,  2009.  Uppgifterna  kommer  från  Skolverket  (2009-11-30).  Y-axeln  visar 

antalet procent.
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Resultaten av de nationella proven i matematik för årskurs 3

Det delprov i matematik som eleverna klarade bäst handlade om geometriska figurer där fler än 90 

procent av eleverna klarade kravnivån. Delprovet där eleverna skulle visa att de förstår sambanden 

mellan räknesätten, klarade 73 procent kravnivån. Detta är det prov som eleverna hade svårast för. 

Maj Götefelt är projektledare för de nationella proven i årskurs 3. Hon säger att det har kommit 

kommentarer från lärare som berättar att det läromedel de använder tar upp division först i årskurs 

4. Detta är en anledning till att genomgången med division har skjutits fram till årskurs 4 och det 

kan vara en förklaring till varför eleverna fick sämre resultat i förståelsen för de fyra räknesätten. 

(Skolverket, 2009-11-30) 

          1.3.3 Forskning kring matematikundervisning 

Boesen, Lithner och Palm (2005, s, 6-7) har i deras forskning kring matematik delat in matematiska 

uppgifter  i  två delar,  imitativa  resonemang respektive  kreativa resonemang.  Deras  forskning är 

baserad på äldre elever, men är ändå intressant för studien då läroplanen förespråkar uppgifter av 

liknade karaktär (Lärarförbundet, 2006, s 15).  
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När eleverna använder sig av imitativa resonemang memorerar eleverna lösningar eller använder sig 

av lösningsmodeller. I imitativa resonemang använder sig eleven inte av något nyskapande, det vill 

säga eleven använder samma metod som eleven redan känner till. Att enbart räkna med imitativa 

uppgifter, kan medföra att eleverna missar förståelsen och djupet för matematiken. Boesen m.fl. 

(2005, s. 6-7) skriver att detta sätt att arbeta med matematik är vanligare än att använda sig av 

kreativa resonemang under lektionerna. (Boesen m.fl., 2005, s. 6-7)

Det finns olika kriterier för att avgöra om en uppgift ska tillhöra det imitativa eller det kreativa 

resonemanget.  För  att  det  ska  vara  ett  kreativt  resonemang  måste  alla  dessa  fyra  punkter  ha 

möjligheten att uppfyllas:

• För eleven som löser uppgiften, måste lösningen vara både skapad och en ny lösning för just 

den eleven.

• Den som löser uppgiften måste vara flexibel i sitt tänkande och anpassa sig genom att kunna 

förstå att uppgiften kan lösas på olika sätt.

• Det  måste  finnas  argument  angående strategin  för  att  kunna lösa uppgiften  samt  kunna 

motivera varför svaret är rimligt. 

• Argumentationen måste vara grundad på de matematiska egenskaper som finns i uppgiften.

(Boesen m.fl., 2005, s. 6-7)

För att  uppgiften ska tillhöra imitativt  resonemang måste den uppfylla  ett  av de två kriterierna 

nedan.

● Uppgifter kräver ett memorerat svar.

● Uppgifter kräver en strategi som är memorerad.

(Boesen m.fl., 2005, s. 6-7)

I  läroplanen  står  det  att  eleverna  ska  få  lära  sig  att  kritiskt  och  värderande  granska  olika 

förhållanden (Lärarförbundet, 2006, s. 15). Ahlberg (2005, s.18) anser att eleverna ska få möjlighet 

till  att diskutera matematikuppgifter. Hon skriver också att eleverna ska få chansen att lösa och 

formulera  fler  egna problem för  att  utveckla  sin  förståelse  för  matematik.  Författaren anser  att 

eleverna i grundskolan arbetar mycket med läroböcker under lektionerna. I boken tar hon upp tre 

punkter  som  berör  olika  sätt  att  använda  matematikboken  på.  Dessa  punkter  innebär  att 

matematikboken styr undervisningen, matematikboken är styrande men undervisningen utgår även 

från elevernas egna tankar och att matematikboken inte används mycket  utan läraren utgår från 
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elevernas erfarenheter. (Ahlberg, 2005, s. 21-22)

Matematikböckerna kan ha en tendens att distansera eleverna från verkligheten, vilket leder till att 

elevernas förståelse för begreppen inom matematiken försvåras. För att eleverna skall kunna ta till 

sig kunskaperna behöver de få chansen att skapa sig egna erfarenheter. (Ahlberg, 2005, s. 22)

Matematikuppgifter behöver ses över för att se om de inriktar sig mot produkten eller processen. 

Det  är  inte ifall  svaret  på uppgifterna är  rätt  eller  fel,  utan det  är  själva  processen som är det 

viktigaste. Eleverna bör få en erfarenhet av att tolkningar kring uppgifter kan se olika ut. Ett viktigt 

steg  i  detta  är  att  eleverna  tar  tillvara  på  varandras  kunskaper  och  utvecklas  genom varandra. 

(Ahlberg, 2005, s.32-33)

Då eleverna använder sig av ett räknesätt kan de snabbt bli medvetna om vilket de använder och 

räknar följande tal på samma sätt. Detta innebär att de plockar ut de siffror som nämns i följande 

uträkningar och gör uträkningen utan att ägna någon större tankeverksamhet åt själva förståelsen av 

talet. Så småningom lär sig eleverna att hitta ledtrådar i uppgifterna som gör det lättare för dem att 

hitta rätt uträkningsmetod. Detta kan göra att räkningen sker utan en djupare förståelse och lärdom. 

För att undvika detta gäller det att ge eleverna uppgifter där det inte finns en given lösningsmetod. 

(Ahlberg, 2005, s. 81-82) 

För  att  eleverna  ska  kunna  lyckas  lösa  uppgifterna  behöver  de  ha  kunskaper  och  en  god 

taluppfattning i matematik. Därför är det viktigt att eleverna får chansen att träna det grundläggande 

i matematiken, som huvudräkning och skriftliga räknemetoder anser Olsson (2005, s. 195).  

          1.3.4 Lärobokens betydelse

Styrdokumenten som lärarna arbetar efter gällande undervisningen i skolan har staten ansvar för. 

Det är upp till skolan och den enskilda läraren att omvandla målen och omsätta dem i praktiken. Det 

finns ingen särskild omfattande forskning om hur läromedel används. Det saknas kunskaper kring 

hur  lärare  arbetar  och  vad  de  olika  läromedlen  erbjuder.  Det  som  kommit  fram  från  tidigare 

forskning är att läroböcker har en stark roll i undervisningen. De har till exempel en styrande roll 

när det gäller planeringen för lektionernas utformning. Från en undersökning som är gjord 2003 

väljer 98 procent av lärarna i undersökningen att arbeta med läromedel. Lärobokens roll varierar 
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beroende på vilken lärare och vilket ämne. I ämnet matematik använder sig lärarna av läroböcker i 

större utsträckning än vad lärare gör i samhällskunskap. (Skolverket, 2009-12-03)

Positivt med användandet av läroböcker är att det underlättar för lärare då de inte behöver skapa sitt 

egna  material  och  för  eleverna  blir  det  enhetligt.  En  lärobok  kan  också  skapa  en  känsla  av 

gemenskap. Eleverna kan dock få svårt att påverka undervisningen om den är styrd av läroboken, 

detta blir då ett hinder för eleverna gällande demokratin i skolan. Läraren bör vara uppmärksam på 

att  läroböckerna  kanske  ej  tar  upp  alla  målen  i  kursplanen  och  därför  inte  fullt  förlita  sig  på 

böckerna.  I  tidigare  forskning  framkommer  det  att  lärare  kan  tro  att  läroböckerna  täcker  allt. 

Läroböckerna kan ses av lärarna som något som ger en kunskapsutveckling. I första hand blir valet 

av  läromedel  grundat  utifrån  eleverna.  Det  vill  säga  enligt  forskningen  ligger  tyngden  ej  på 

läromedel i relation till målen eller styrdokumenten, utan att eleverna ska ha en bok att arbeta i. 

(Englund, 2009-12-02) 

Johansson (2009-12-02,  s.  25-30) anser att  det  i  många klassrum i  Sverige inte existerar  några 

matematiska aktiviteter utöver läroboken. Hon har i sin studie uppmärksammat att matematikboken 

har  en överordnad roll  i  undervisningen.  Läroboken avgör vilka uppgifter  som eleverna arbetar 

med,  men  även  hur  matematiken  presenteras  i  skolan.  Hon  skriver  att  läroboken  inte  alltid 

garanterar att den följer styrdokumenten. Detta är för att producenter för läromedel ej har något 

ansvar  för  att  läromedlen  skall  följa  de  uppsatta  målen.  Det  finns  många  förväntningar  från 

kollegor,  vårdnadshavare  och elever  där  det  i  undervisningen ska ingå en lärobok.  (Johansson, 

2009-12-02, s. 25-30)        

Skulle det vara så att matematikboken styr undervisningen behöver lektionerna ej bli lika för olika 

klasser då det skiljer på lärarnas undervisningsmetoder. En del lärare använder sig av läroböcker då 

de känner en trygghet till att eleverna når upp till målen. Läroboken kan infinna en trygg känsla hos 

lärarna då den tar över ansvaret och planeringen för undervisningen. (Johansson, 2009-12-02, s. 25-

30)

13



2. Metod
Under rubriken metod kommer du som läsare att få ta del av hur studien har utförts och anledningen 

till  den  valda  metoden.  Här  presenteras  den  vetenskapliga  utgångspunkten  som  studien  har 

inspirerats av, vilken är hermeneutik. Vi har tagit hänsyn till etiska värden och de finns presenterade 

under rubrik 2.4.

     2.1 Vetenskaplig utgångspunkt

Hermeneutiken  har  sina  rötter  från  renässansen  och  var  från  början  till  för  texttolkning. 

Forskningsmetodens huvudsyfte är att delar enbart kan förstås då de sätts till en helhet. Metoden 

kan ses som en cirkel där delar i cirkeln förstås ur helheten samt att helheten kan ses utifrån delarna 

(Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 193). Hermeneutiken är en forskningsmetod som har utgångspunkt 

i att tolka texter, både skrivna och muntliga. Utgångspunkten i Hermeneutiken är att tolka och bilda 

en  förståelse  (Kvale,  1997,  s.49-54).  Inom  denna  vetenskapliga  metod  anses  forskningens 

kunskaper  och  tankar  som  en  tillgång  för  forskningen  och  forskaren  tar  ej  stor  distans  till 

forskningen (Patel & Davidsson, 2007, s. 30).

Denna studie inspireras av hermeneutiken som bygger på tolkning. Vår forskning berör fyra av de 

sju principerna för en hermeneutisk tolkning. De fyra principerna benämns i följande text med en 

förklaring om hur de har inspirerat.

Hermeneutiken har inspirerat  studien genom att  studien har tolkats  utifrån delarna till  helheten. 

Detta genom att vi har delat upp matematikböckernas uppgifter till enskilda delar som bygger på 

skolverkets mål för matematik i årskurs 3 (se bilaga 2). Uppgifterna har även delats upp i antingen 

imitativa eller i kreativa resonemang. Enskilda tolkningar av resultatet har analyserats för att sedan 

jämföras med helheten. Detta har gjorts genom tolkning och analys utifrån en helhet, det vill säga 

matematikböckerna. Våra kunskaper som blivande pedagoger kring ämnet står som grund mellan 

analysen  och av  matematikböckerna.  I  indelningen av uppgifterna har  objektivitet  eftersträvats. 

Hänsyn bör tas till att vi har tolkat efter vår kompetens samt erfarenhet.  Vilket kan leda till att 

forskningen ej är helt och hållet objektiv. (Kvale, 1997, s.51-52)
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Hermeneutiken är kopplad till abduktion som har utgångspunkt i empiri men använder sig även av 

teori. Både teori och empiri bidrar till att upptäcka mönster. (Alvesson och Sköldberg, 2008, s. 55) 

Enligt Davidsson och Patel (2007, s. 30) används olika synsätt och pendling mellan del och helhet 

för att kunna tolka och förstå. Inom den hermeneutiska forskningen finns det ingen strävan efter att 

hitta generella mönster. Tyngdpunkten ligger på att hitta ett flertal tolkningar och forskaren har 

frihet till åsikter om de slutsatser som kommer fram. I studien har hermeneutiken också inspirerat, 

genom att tolkningar gjorts av resultatet och det har sedan kopplats till teori för att hitta möjliga 

mönster. 

     2.2 Urval

Vi har valt att utgå ifrån två matematikböcker som ingår i serien Mästerkatten (Andersson, Brogren, 

Jonasson,  Toll  &  Öreberg,  2004).  Urvalet  kring  matematikböckerna  bygger  på  särskilda 

kännetecken. Särskilda kännetecken inbegriper enligt Denscombe (2004, s. 173) fallstudier. Under 

vår verksamhetsförlagda utbildning har vi blivit uppmärksamma på att dessa matematikböcker i 

denna  serie  används  i  två  kommuner.  Fokusen  kring  analysen  kommer  att  ligga  på  målen  för 

matematik i  årskurs 3,  därför att  detta är ett  centralt  styrdokument  för årskurs 1-3 (Skolverket, 

2009-11-27). Anledningen till att utgångspunken ligger hos målen är för att dessa är standardiserade 

för alla grundskolor i Sverige.   

  

Mästerkatten (Andersson m.fl., 2004) är en serie böcker där del 5 och 6 riktar sig mot årskurs 3, 

vilka är de delar som kommer att analyseras, med hänsyn till målen för matematik i årskurs 3. 

I  den  följande  texten  kommer  vi  att  benämna  matematikböckerna  Mästerkatten  del  5  och  6 

(Andersson m.fl. 2004) för endast matematikböckerna. Målen i kursplanen för matematik i årskurs 

3 är hämtade från Skolverket (2009-11-28). När målen nämns i studien kommer det ej att finnas 

någon hänvisning. Målen kommer enbart att markeras med citattecken. Anledningen till detta är för 

att läsningen ska kunna ske utan onödiga hinder som parenteser.       
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     2.3 Datainsamlingsmetoder, bearbetning och tillförlitlighet

Datainsamlingsmetoden som användes i studien är en analys av matematikböckerna jämfört med 

kursplanens mål i årskurs 3, samt en analys av imitativa respektive kreativa resonemang som krävs 

av eleverna vid lösning av uppgifterna. Detta gör att analysen tillsammans med data är grundade i 

tidigare uppmärksammad forskning. Dock har ingen liknande undersökning genomförts tidigare i 

forskning  vilket  gör  att  den  inte  är  standardiserad  utan  är  konstruerad  för  just  den  här 

undersökningen.  

Vi  har  inte  gjort  någon  generell  undersökning  utan  studien  är  ett  resultat  för  just  de  här 

matematikböckerna. Detta innebär att studien ej kommer att kunna erbjuda en generalisering av alla 

matematikböcker. Studien är praxisnära då den beskriver hur de här matematikböckerna förhåller 

sig till målen.

Vår egen bedömning är att validiteten (Denscombe, 2004, s. 124) i studien är god då analysen är väl 

förankrad. Matriserna (se bilaga 1 och 2) kring målen för årskurs 3 har vi grundat på Skolverkets 

mål i matematik. Boesen tillsammans med Litner och Palm (2005) använder sig av en mall där de 

förklarar hur matematikuppgifter kan delas upp i imitativa respektive kreativa resonemang. Vi har 

gjort på liknande sätt och använt oss av matriser (se bilaga 3 och 4).

Reliabiliteten (Denscombe, 2004, s. 125) är god då vi har testat matriserna genom att vi låtit en 

verksam lärare i matematik utföra samma analys med två procent av uppgifterna. Resultatet blev 

likvärdigt med vårt resultat. Detta visar att studien har hög tillförlitlighet därför att resultatet ej ska 

variera beroende på vem som utför studien. 

Undersökningen ger kvantitativa data. Nämligen antalet räknade uppgifter i matematikböckerna ger 

det empiriska materialet till undersökningen, från resultatet kan sedan slutsatser dras. Resultaten av 

analysen  har  jämförts  med  tidigare  forskning  för  att  kunna  se  mönster  och  samband.  Med 

inspiration utifrån hermeneutiken har uppgifterna tolkats och träningsmöjligheterna som böckerna 

erbjuder eleverna har synliggjorts. 
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          2.3.1 Analys av matematikuppgifter  

Avsikten med detta avsnitt är att redogöra för hur analysen av matematikböckerna har genomförts. 

Matriserna  (se  bilaga  1,  2,  3  samt  4)  är  gjorda  för  denna  analys,  vilket  gör  att  de  inte  är 

standardiserade.  Dock  bygger  de  som  tidigare  nämnts  på  standardiserade  mål  och  tidigare 

forskningsresultat.  Matematikböckerna  utger  sig  ej  för  att  uppfylla  kursplanens  mål,  dock  har 

förlaget gett ut olika nivåer på böckerna som inriktar sig mot olika åldrar från förskolan till och med 

årskurs 3.  

För att förhindra oklarheter vill vi börja med att tydliggöra vad vi anser att en matematikuppgift är. 

En uppgift är varje gång eleven ska lösa eller räkna ut något med hjälp av en matematisk metod. I 

studien används ordet målgrupp. Vi benämner det målgrupp därför att gruppen omfattar liknande 

mål under en rubrik i kursplanen. Exempel på en målgrupp är ”beträffande mätning”, där två mål 

ingår. Se sidan 19. 

Uppgifter som kräver mer än en uträkning förekommer. Även om det krävs flera steg i uträkningen 

har det räknats som en uppgift. Exempel på sådana uppgifter är när ett tal som 966-513 ska räknas 

ut med mellanled en gång och sedan ska talet ställas upp i en algoritm. Oavsett räknemetod ges 

samma svar, se exempel nedan citerat från Mästerkatten del 6 (Andersson m.fl., 2004, s. 90). 

I matematikböckerna finns det uppgifter som kan anses behandla två eller flera mål. När en uppgift 

är inriktad på två mål kommer uppgifter att räknas som två uppgifter. Anledningen till att analysen 

har gått till så här är för att det inte går att dela in uppgiften i ett mål, då det andra målet skulle falla 

bort. Exempel på en uppgift med två mål är då eleven uppmanas att mäta olika långa pinnar, för att 

senare kunna räkna ut hur långa pinnarna är tillsammans. Här berörs målen ”kunna räkna i huvudet 

med  de  fyra  räknesätten”  som  tillhör  målgruppen  ”räkning  med  positiva  heltal”  samt  ”kunna 

uppskatta och mäta olika längder” som tillhör målgruppen ”beträffande mätning”.
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Det förekommer matematikuppgifter i böckerna där eleven blir uppmanad att hitta på ett eget sätt 

att lösa uppgiften. Detta kan till exempel vara att måla en fotbollströja. Dessa har vi valt att inte 

bedöma efter något mål, då vi inte vet hur eleven väljer att lösa uppgiften. De nämnda uppgifterna 

är inte inräknade i antalet  uppgifter i  varje bok och påverkar därför inte resultatet  av analysen. 

Uppgifterna med denna karaktär kommer i studien kallas för ”fria uppgifter”.

Klockan är ett kunskapsområde som tas upp i matematikböckerna. I målen för årskurs 3 finns ej 

klara  mål  för  klockan.  Uppgifter  som består  av  enbart  klocka har  vi  valt  att  placera  in  under 

målgruppen ”beträffande mätning”. Där kan kunskapen kring klockan ses som ett delmål till ”målen 

för mätning”, då kunskaperna om klockan måste finnas för att eleverna ska kunna nå de utsatta 

målen. 

Böckerna är indelad i olika avsnitt som alltid inleds med en matematikberättelse där det är upp till 

läraren hur stor matematisk omfattning berättelsen innebär. Berättelsen finns i lärarhandledningen 

och  i  matematikböckerna  finns  bilder  och  uppgifter  som  hör  till  berättelserna.  Efter  avslutad 

berättelse finns det i lärarhandledningen uppgifter som uppmanar pedagogen till att diskutera olika 

mål  tillsammans  med  eleverna.  Exempelvis  målet  rumsuppfattning,  där  ordet  bakom  kan 

efterfrågas. De sidor med berättelserna har ej räknats med i summan av antalet matematikuppgifter, 

därför att läraren själv väljer på vilket sätt eleverna ska arbeta med detta.  

Målen för matematiken i  årskurs 3 är  av Skolverket  indelade i  fem huvudrubriker  (Skolverket, 

2009-11-28). Dessa huvudrubriken innehåller mål som eleven ska ha uppnått i slutet av årskurs 3. 

Skolverket (2009-11-27) har utvecklat kommentarer till kursplanen för att det inte ska bli några 

oklarheter med vad de olika målen innebär. Med hjälp av dessa kommentarer har indelningen av 

uppgifterna skett. Nedan visas de olika rubrikerna med mål. Vi har valt att ta reda på hur många 

procent av uppgifterna varje mål har i böckerna. Anledningen till detta är för att vi ska kunna se i 

vilken utsträckning de olika målen kan tränas. Nedanstående mål är tagna direkt ur kursplanen för 

matematik. (Skolverket, 2009-11-28)

Inom denna ram ska eleven beträffande tal och talens beteckningar 

• Kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i talen inom helhetsområde 0-1000.

• Kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom heltalsområdet 0-1000.

• Kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna beskriva, jämföra och namnge delar-

na som enkla bråk. 

18



• Kunna beskriva mönster i enkla talföljder.

• Kunna hantera matematiska likheter inom heltalsområdet 0-20.

Inom denna ram ska eleven beträffande räkning med positiva heltal

• Kunna förklara vad de olika räknesätten står för och deras samband med varandra med hjälp 

av till exempel konkret material eller bilder.

• Kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltals-

området 0-20 samt med enkla tal i ett utvidgat talområde.

• Kunna addera och subtrahera tal med hjälp av skriftliga räknemetoder när talen och svaren 

ligger inom talområde 0-200.

Inom denna ram ska eleven beträffande rumsuppfattning och geometri

• Kunna beskriva föremåls och objekts placering med hjälp av vanliga och enkla lägesbestäm-

ningar.

• Kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och tredimensionella geometriska objekt. 

• Kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer samt utifrån instruktion bygga enkla 

tredimensionella figurer. 

• Kunna fortsätta konstruera enkla mönster.

Inom denna ram ska eleven beträffande mätning

• Kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider.

• Kunna uppskatta och mäta längd, massa, volym och tid med vanliga måttenheter.

Inom denna ram ska eleven beträffande statistik

• Kunna tolka och presentera enkla och elevnära information i tabeller och diagram.

Matematikböckernas uppgifter har även delats in i imitativa respektive kreativa resonemang. Med 

hjälp av matriser (se bilaga 3 och 4) har denna analys utförts. Under bedömningen har ingen uppgift 

som ej tillhör imitativa eller kreativa resonemang förekommit bland de medräknade uppgifterna.

I båda böckerna har första till sista sidan analyserats och detta har gjorts tillsammans av studiens 

författare, för att få en noggrann och tillförlitlig analys. Inga moment i studien har utförts enskilt.  
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     2.4 Etiska överväganden

Kursplaner och läroböcker är offentliga handlingar och får användas i studien. Vi har ingen avsikt 

att tala illa om någon undervisningsmetod eller att nedvärdera matematikböckerna. 
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3. Resultat
Matematikböckerna består av blandade uppgifter. Fokusen i böckerna ligger på att räkna med de 

fyra  räknesätten.  Uppgifterna  har  olika  karaktärer  som  till  exempel  räkning  med  algoritmer, 

läsuppgifter, klockan, mönster och tallinjer. I båda böckerna förekommer det en tecknad berättelse i 

serieformat vid varje nytt kapitel. Det finns fem berättelser i vardera boken. Där utöver finns det ett 

kapitel som heter tema och ett kapitel med extra uppgifter. De matematiska berättelserna ger barnen 

tillfälle  att  tala  matematik  och  därmed  kan  de  utveckla  deras  språkliga  färdigheter  inom 

matematikens värld, beroende på vilken tyngd läraren väljer att lägga på varje kapitelstart. 

Under analysen har en observation gjorts, att vid räkning av multiplikation eller division följer ofta 

några lästal med samma räknesätt som talen innan.

Fördelningen av uppgifterna kring målen är på vissa håll mycket ojämn. Nedanför kommer varje 

bok att  pressenteras med hjälp av ett  cirkeldiagram för att få en tydlig översikt på resultatet av 

analysen, följd av en löpande textförklaring. Därefter presenteras varje målgrupp för sig med ett 

diagram och en text.
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3.1 Mästerkatten del 5 

Matematikboken del 5 innehåller 2595 uppgifter som har analyserats. Utöver dessa finns det fyra 

fria  uppgifter  som ej  tränar  något  av  Skolverkets  mål  i  matematik  för  årskurs  3.  Nedan finns 

cirkeldiagrammet över hur uppgifterna i procent är fördelade i målgrupperna. För en överblick kring 

antalet matematikuppgifter i de olika målen inom målgruppen se bilaga 1.

Mästerkatten del 5

Tal och ta-
lens beteck-
ning 12,87 %
Räkning med 
positiva heltal 
78,61%
Rums-
uppfattning, 
geometri 0,58 
Mätning 
7,94%
Statistik 
1,27%

Som  syns  i  diagrammet  har  målgruppen  ”räkning  med  positiva  heltal”  flest  antal  uppgifter  i 

matematikboken. Minst representerad är målgruppen ”rumsuppfattning och geometri.”

I matematikboken del 5 finns det 99,50 procent som kräver imitativa resonemang. Vilket resulterar 

till att 0,50 procent kräver ett kreativt resonemang, de representeras av 13 uppgifter. (Se bilaga 3)
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3.2 Mästerkatten del 6

Matematikboken del 6 innehåller 2248 uppgifter som har analyserats. Utöver dessa finns det 42 fria 

uppgifter  som  ej  tränar  något  av  Skolverkets  mål  i  matematik  för  årskurs  3.  Nedan  finns 

cirkeldiagrammet  över  hur  uppgifterna  är  procentuellt  fördelade  jämfört  med  målen.  För  en 

överblick kring resultatet på de olika målen inom målgruppen se bilaga 2.

”Räkning  med  positiva  heltal...”  var  representerad  med  flest  antal  matematikuppgifter.  Minst 

uppgifter hade målgruppen ”rumsuppfattning och geometri.”  

Av matematikbokens 2248 uppgifter kräver 99,28 procent ett imitativt resonemang. Detta innebär 

att 16 uppgifter kräver ett kreativt resonemang, vilket motsvarar 0,72 procent av uppgifterna. (Se 

bilaga 4)
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Tal och talens 
beteckningar 
12,68 %

Räkning med 
positiva heltal 
76,56 %

Rumsuppfatt-
ning, geometri 
1,38 %

Mätning 9,39%

Statistik 1,56%



   3.3 Matematikuppgifterna fördelade på målen

Nedan  presenteras  de  båda  matematikböckernas  uppgifter  fördelade  på  målen  för  matematik  i 

årskurs 3. Varje målgrupp visas för sig med hjälp av ett diagram, för att resultatet ska kunna ses 

tydligt. Diagrammen visar antalet uppgifter som varje mål har och under respektive diagram följer 

en textförklaring av vad som visas. 

● Rad 1: ”Kunna läsa och ange siffrors 

värden...” 

● Rad 2: ”Kunna jämföra, storleksordna 

och dela upp tal...”

● Rad 3: Kunna dela upp helheter i 

olika antal delar samt kunna beskriva, 

jämföra och namnge enkla bråk”

● Rad 4: ”Kunna beskriva mönster i 

enkla talföljder”

● Rad 5: ”Kunna hantera matematiska 

likheter...”

Diagrammet  visar att  de båda böckernas uppgifter  inte är fördelade lika inom denna målgrupp. 

Däremot är procenten av uppgifterna i böckerna strax under 13 i båda, men uppgifterna är fördelade 

olika inom gruppen.

• Rad 1: ”Kunna förklara vad de 

olika räknesätten står för och deras 

samband med varandra...”

● Rad 2: ”Kunna räkna i huvudet 

med de fyra räknesätten...”

● Rad 3: ”Kunna addera och 

subtrahera tal med hjälp av 

skriftliga räknemetoder”

Inom denna målgrupp visar diagrammet att 
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uppgifterna är ungefär likadant fördelade. Del 5 innehåller något fler uppgifter i målet ”kunna räkna 

med huvudet med de fyra räknesätten...”. Denna målgrupp är störst representerad i böckerna med 

strax under 80 procent av uppgifterna.

● Rad 1: ”Kunna beskriva föremåls och 

objekts placering med vanliga och 

enkla lägesbestämningar”

● Rad 2: ”Kunna beskriva, jämföra och 

namnge vanliga två- och 

tredimensionella geometriska objekt”

● Rad 3: ”Kunna rita och avbilda enkla 

tvådimensionella figurer samt utifrån 

instruktion bygga enkla 

tredimensionella figurer”

●  Rad 4: ”Kunna fortsätta och konstruera 

  enkla geometriska mönster”

Som visas ovan i diagrammet finns ej målet ”kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer 

samt utifrån instruktion bygga enkla tre dimensionella figurer” representerade i del 5, vilket medför 

en procent på 0. Antalet uppgifter är mindre i denna målgrupp och här har del 6 flest uppgifter 

totalt, vilket är dubbelt så många som del 5 har. 

● Rad 1: ”Kunna göra enkla jämförelser 

av olika längder, areor, massor, 

volymer och tider”

● Rad 2: ”Kunna uppskatta och mäta 

längder, massor, volymer och tid med 

vanliga måttenheter”

Som visas i diagrammet ovan är båda målen 

representerade  i  böckerna  men  med  olika 
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antal uppgifter.

I del 5 fick ”kunna uppskatta och mäta, längder, massor volymer och tid med vanliga måttenheter” 

4,47 procent, vilket representerar 116 stycken uppgifter. 83 av dessa uppgifter berörde klockan. 

”kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, massor, volymer och tider” fick 2,20 procent, 

det är 57 stycken uppgifter. 42 stycken ger tillfälle för träning av att uppskatta och mäta med hjälp 

av klockan. 

I  del  6  fick  målet  ”kunna  uppskatta  och  mäta,  längder,  massor  volymer  och  tid  med  vanliga 

måttenheter” 2,67 procent, vilket representerar 60 uppgifter. 45 stycken gav chansen till träning av 

att uppskatta och mäta med hjälp av klockan. ”kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, 

massor,  volymer  och tider”  blev  antal  uppgifter  5,16  procent,  vilket  representerar  116 stycken 

uppgifter. Alla dessa uppgifter handlade om klockan. Vilket visar på att endast jämförelser gällande 

tid kan tränas. 

● Rad 1: ”Kunna tolka och presentera enkel 

och  elevnära  information  i  tabeller  och 

diagram”

Under denna målgrupp ingår det ett mål och de blev snarlika resultat från de båda böckerna.
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4. Diskussionsanalys
Under följande rubriker kommer resultatet att diskuteras och analyseras. Uppgifterna kommer att 

ses utifrån från delarna till  helheten enligt  hermeneutikens tolkningsmetod.  Genom abduktionen 

kommer empiri  och teori att  kopplas samman för att  hitta möjliga mönster.  Matematikböckerna 

kommer att  diskuteras jämfört med målen i årskurs 3, de nationella proven och utifrån tidigare 

forskning.

Innan kommande diskussioner  vill  vi  uppmärksamma att  matematikböckerna  som har  studerats 

vänder sig mot årskurs 3. Vilket gör att vi ej har någon bakomliggande kunskap till vad eleverna har 

för några matematiska kunskaper från tidigare årskursers matematikböcker. 

     4.1  Matematikböckerna i relation till målen i årskurs 3

Resultatet  från de båda böckerna blev liknande.  De mål  som tränades mest var ”kunna räkna i 

huvudet  med de  fyra  räknesätten…” Det gäller  för  de  båda böckerna.  I  matematikboken  del  5 

tränade en mindre procentsats ”kunna förklara vad de olika räknesätten står för” som befinner sig 

under målgruppen ”räkning med positiva heltal”. ”räkna i huvudet med de fyra räknesätten” som 

befinner sig i samma målgrupp fick en mycket högre procentsats. Här kan vi se stora skillnader på 

målen inom samma målgrupp. Vi anser att ”räkna i huvudet med de fyra räknesätten” har för stor 

del av antalet uppgifter i böckerna, vi vill gärna se att de andra målen också får en mer betydande 

roll. Dock behöver eleverna en del av dessa uppgifter för träning. Anledningen till att förståelsen 

tränades lite i böckerna kan vara att det är svårt att träna det i en matematikbok. Det kan ses på så 

sätt att det är lärarens roll att ge eleverna förståelsen och lärobokens roll att ge eleverna utrymme till 

träning av de fyra räknesätten. Om läroboken dock ska vara ett stöd för läraren hade det varit bra 

med fler  av  de andra uppgifterna.  Fördelningen  i  de båda  böckerna ser  under  denna målgrupp 

snarlika ut.   

Genom att studera de olika målen och ta de i jämförelse med hela målgruppen, kan slutsatser dras. 

Det är lärarens skyldighet att se till att eleverna ges möjlighet till att uppnå de utsatta målen som 

finns.  Därför  är  det  lärarens  skyldighet  att  granska matematikböckerna  de  tänker  använda.  Det 

böckerna  tränar  lite  av  behöver  läraren  komplettera  med  annat  material.  Vi  vill  förtydliga  att 
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lektioner som bygger på matematikböckerna ej är av mindre kvalité. Då detta kan vara en trygghet 

för läraren att  grunda sin undervisning utefter  något.  Dock är medvetenheten om vad böckerna 

tränar något som vi anser måste göras synligt. 

Matematikböckerna är utgivna 2004 och hösten 2008 blev målen för matematik i årskurs 3 utgivna. 

Eftersom matematikböckerna ej har utgett sig för att uppfylla kursplanerna och att de är utgivna 

innan målen kom, kan det ej förväntas att böckerna ska uppfylla alla målen. Det är ändå viktigt att 

undersöka matematikböckerna på grund av att de fortfarande används. Vissa mål tränas i en större 

mängd, vilket ger en större chans till  att  eleverna når upp till  just dessa mål.  Studeras helheten 

framkommer det luckor inom några av målen. Med hjälp av detta vill vi vissa på att studien är 

intressant, då resultaten uppmanar lärare att granska sina läromedel. Lärare bör komplettera med 

material  och ej  styras  i  en allt  för stor utsträckning av böckerna,  då böckerna ej  garanterar  att 

eleverna med hjälp av dem når upp till målen. Detta resultat styrker vad Johanssons (2009-12-02, s. 

25-30) forskning resulterade i, vilket var att läroböcker kan styra undervisningen för mycket och det 

kan resultera i att eleverna ej når upp till målen. Och enligt Dewey (Andersson, 2001, s. 50) sker det 

ingen intelligensutveckling hos eleverna då undervisningen enbart styrs av läroböckerna.    

Matematikböckerna innehåller tillsammans 286 uppgifter som bestod av att  ge möjlighet till  att 

träna klockan. Som redovisats under metodavsnittet  infaller  klockan ej  under något utav målen. 

Därför ställer vi oss frågan: Har skolverket missat att ha med klockan i kursplanen eller är det tänkt 

att  klockan  ska  sättas  in  som  ett  delmål  som  det  har  gjorts  i  denna  studie?  För  att  minska 

tveksamheter  bör  kursplanen  vara  tydligare,  anser  vi.  Klockan  är  central  och  bör  ses  som  en 

nödvändig kunskap i det samhälle vi lever i. Matematikböckerna ger tillfälle för eleverna att träna 

klockan och ligger på så sätt steg före kursplanen för matematik på just detta plan.

Målen ”beträffande mätning” glöms bort i matematikböckerna men i resultatet ser det ut som att 

målen tränas i en större omfattning än vad de gör. I målen är det i största del enbart klockan som 

tränas och de andra så som längder, areor, massor och volymer glöms bort. Med detta resultat i 

tankarna är det viktigt för läraren att titta noga på de enskilda målen. 

Målgruppen ”beträffande tal  och talens beteckningar” hade ungefär 13 procent  av uppgifterna i 

båda  matematikböckerna.  I  del  5  är  dock målet  ”kunna hantera  matematiska  likheter...”  endast 

representerat med en matematikuppgift. Det är en viktig kunskap som eleverna bör ha och därför 

bör detta mål tränas med hjälp av fler uppgifter.
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De fria uppgifterna anser vi kunna höja de kreativa uppgifterna beroende på hur eleverna väljer att 

lösa dem. Därför kan de anses ha betydelse för elevernas utveckling. Uppgifterna kan även träna 

andra  kvalitéer  som inte  behöver  räknas  till  matematikens  mål.  Dessa  uppgifter  kan  bidra  till 

elevernas utvecklig med tanke på Deweys teori om att skapande ger kunskap (Andersson, 2001, 

s.46-49) . 

4.2 Matematikböckerna jämfört med de nationella proven

Enligt Skolverkets (2009-10-21) sammanfattning av de nationella proven var förståelsen för de fyra 

räknesätten svårast för eleverna. Detta handlar om att eleverna ska ha en förståelse för hur de räknar 

och varför de väljer att räkna ut talet med hjälp av just detta räknesätt. Intressant är här att se hur 

stor del detta mål har i matematikböckerna, del 5 hade 2,19 procent och del 6 hade 5,16 procent. 

Genom studiens resultat  kan en möjlig  förklaring finnas till  varför  just  förståelsen var svår för 

eleverna.  Målet  ges  ej  i  någon  större  utsträckning  tillfälle  för  att  tränas  i  böckerna.  Används 

matematikböckerna i en stor utsträckning under lektionerna ges eleverna ingen större möjlighet till 

att träna det på något annat sätt. Läraren har ett stort inflytande över undervisningen genom att det 

är läraren som avgör vad eleverna ska arbeta med under lektionerna.  Lärarens undervisning har en 

stor betydelse för vad barnen lär sig (Johansson, 2009-12-02, s. 25-30).  

Som  tidigare  nämnts  kan  en  av  andledningarna  att  eleverna  inte  klarade  ”förståelsen  av  de 

fyraräknesätten” vara på grund av att division inte tagits upp i läroboken förrän i årskurs 4. Tidigare 

fanns inte mål för årskurs 3 och därför kan det inte värderas om det är rätt  eller  fel att  ta upp 

division först  i  den årskursen.  Nu bör  det  däremot tas  upp i  undervisningen tidigare  och nästa 

nationella prov i matematik kanske visar på ett annat resultat från eleverna därför att undervisningen 

ändrats. 

Delproven  som  eleverna  klarade  bäst  var  ”geometriska  figurer”,  ”taluppfattning  och  rumslig 

uppfattning” (Skolverket, 2009-11-30). Jämfört med studiens resultat tränas ”geometriska figurer 

och  rumslig  uppfattning”  i  en  liten  mängd  och  ”talens  uppfattning”  tränas  i  en  mycket  större 

utsträckning  (se  bilaga  2  och  3).  Det  goda  resultatet  från  nationella  proven  kan  bero  på  att 

begreppen inom målgruppen ”rumsuppfattning och geometri” är vanliga i vardagssituationer, därför 
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är de kanske lättare att förstå för eleverna än abstrakta begrepp. Detta resonemang baserar vi på 

Deweys  tänkande,  där  eleverna har  lättare  för  att  lära  sig  då undervisningen kopplas  till  deras 

verklighet  (Andersson,  2001,  s.46-49).  Använder  sig  eleverna  av  begrepp  som  finns  i  deras 

verklighet blir begreppen enklare att förstå och ta det till sig. Dewey påpekar vidare vikten av att 

låta elevernas vara utgångspunkten i undervisningen (Andersson, 2001, s.50). 

Då  elever  har  givits  tillfälle  att  verklighetsanknyta  olika  begrepp,  kan  detta  vara  en  av 

andledningarna till att delprovet ”geometriska figurer och rumslig uppfattning” gick bra, anser vi. 

Med tanke på detta kan en möjlig slutsats dras. Då eleverna räknar i matematikboken blir talen 

abstrakta och ibland långt ifrån elevernas verklighet. När eleverna använder sig av matematiska 

begrepp och diskuterar  har eleverna lättare  att  ta  till  sig förståelsen.  Läroplanen förespråkar  att 

eleverna ska få lära sig att kritiskt och värderande granska olika förhållanden (Lärarförbudet, 2006). 

Ahlberg  (2005.  s.  18-22)  anser  det  vara  viktigt  att  eleverna  får  chansen  till  att  diskutera 

matematikuppgifter  för att  utveckla en förståelse.  Fler uppgifter med kreativa resonemang hade 

kanske kunnat hjälpa eleverna i detta avseende. 

Sammanfattningsvis  är  det  svårt  att  se  direkta  kopplingar  mellan  matematikböckerna  och  de 

nationella  proven,  gällande  de  flesta  målgrupperna.  Vi  anser  att  hela  undervisningen  påverkar 

elevernas kunskaper och därmed deras resultat på de nationella proven.

     4.3 Tidigare forskning jämfört med matematikböckerna

Som  tidigare  nämnts  kom  Englund  (2009-12-02)  fram  till  att  en  del  lärare  tar  för  givet  att 

matematikboken tränar  de mål som eleverna ska kunna. Efter  den genomförda studien kan det 

konstateras att de undersökta matematikböckerna ej tränar alla utsatta mål. Målet  ”kunna rita och 

avbilda  enkla  tvådimensionella  figurer  samt  utifrån  instruktion  bygga  enkla  tredimensionella 

figurer” gavs ej tillfälle att tränas i matematikboken del 5. Det bör poängteras en gång till att målen 

är tillkomna efter då de flesta läroböcker är tryckta. Det blir extra viktigt för lärare som använder 

sig  av  böcker  tryckta  innan  målen  för  matematik  i  årskurs  3  att  kontrollera  och  vid  behov 

komplettera de mål som ger få träningstillfällen. Detta är för att kunna tillgodose eleverna och ge 

dem möjlighet till kunskap och måluppfyllelse. 
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Vi har upplevt att de lärare som vi har träffat är medvetna om att läroböckerna ej tränar alla mål. 

Matematikböckerna styr  dock en stor  del  av undervisningen,  men kompletteringar  används och 

matematikboken  blir  som ett  övningsredskap.  Vi  anser  att  alla  matematikböcker  bör  innehålla 

uppgifter som berör alla mål, för att läraren sedan själv kan välja vad han/hon vill arbeta med av 

alla de uppgifter och förslag som böckerna bör ge. Det är upp till varje lärare att själv bestämma hur 

mycket  boken  styr  undervisningen  och  enligt  Ahlbergs  tre  punkter  vill  vi  uppmärksamma 

variationen som finns hos lärare. Vissa lärare använder böckerna som ett stöd och andra lärare utgår 

enbart från böckerna (Ahlberg, 2005, s. 21-22). De lärare som enbart utgår ifrån böckerna i sin 

undervisning kan få det problematiskt med att elever ej uppnår alla mål, då alla målen inte finns 

med eller tränas i liten omfattning i dessa matematikböcker. 

  

Av matematikböckernas 4843 uppgifter kräver 29 stycken ett kreativt resonemang vid lösning. De 

resterande 4814 uppgifter kräver ett imitativt resonemang. De flesta av de kreativa resonemangen 

befinner sig under målgruppen ”beträffande räkning med positiva heltal.” Detta innebär att eleverna 

får ytterst lite träning i böckerna på att lösa kreativa uppgifter. Att träna på att lösa uppgifter som 

kräver kreativa resonemang är viktigt enligt Boesen m.fl. (2005, s 6-7) för att eleverna ska få ett 

djup och en förståelse för matematiken. Han säger även att de inte är vanligt med sådana uppgifter 

på  lektionerna,  vilket  överensstämmer  med  vår  studie.  Den  visar  att  matematikböckerna  inte 

innehåller mer än ett fåtal kreativa uppgifter. Vi vet dock inte hur undervisningen ser ut för lärarna 

som använder sig av matematikböckerna som vår studie behandlar. Det är viktigt med imitativa 

uppgifter  eftersom  eleverna  måste  få  möjlighet  att  träna  på  huvudräkning  och  skriftliga 

räknemetoder för att få den grundläggande matematiken (Olsson, 2005, s. 195). Ahlberg (2005, 

s.32-33) menar dock att processen är viktigare än att räkna ut rätt svar och imitativa uppgifter är 

fokuserade på svaret anser vi. 

Ahlberg (2005, s.81-82) skriver att det är vanligt att eleverna hittar nyckelord i lästal, och i och med 

det  inte  går  djupare  in  i  talet.  Vi  har  uppmärksammat  att  lästal  stundvis  kommer  direkt  efter 

huvudräkning med samma uträkningsmetod. Vilket gör att  de flesta uppgifter som vi räknat till 

förståelsen för de fyra räknesätten enbart blir en förlängning av huvudräkningen och förståelsen 

tränas ännu mindre än vad resultatet av studien visar. Förståelsen för de fyra räknesätten kanske 

bara blir räkning med de fyra räknesätten för att matematikböckerna är upplaga på detta vis med 

liknande uppgifter som följer varandra. Vi vill uppmärksamma att det kan vara så att eleverna som 

ser sambandet  mellan huvudräkningen i talen med lästalen innan, redan har förståelsen och det 

skadar inte att de hittar nyckelorden. 
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Med hjälp av studiens resultat anser vi att böckerna bör kompletteras med hjälp av läraren och 

Deweys tankar kring att ta vara på elevers erfarenheter i undervisningen genom att koppla elevernas 

förståelse för verkligheten med undervisningen (Andersson, 2001, s. 46-49). Med detta anser vi att 

det bör finnas med i åtanke när planeringen av elevernas undervisning sker, undervisningen bör 

planeras utifrån eleverna. Genom detta arbetssätt kan eleverna få lättare att förstå vad och hur de 

olika räknesätten kan användas. Några delar av målen kan vara bra att träna i matematikböckerna, 

då  eleverna  behöver  träna  på  att  exempelvis  använda  sig  av  en  viss  algoritm.  Andra  mål  kan 

eleverna behöva få  utöva i  praktiken.  Till  exempel  då eleverna får  chansen att  använda sig  av 

mätredskap när förståelsen för en meter ska tränas. Får eleverna möjlighet till att utöva vissa delar 

praktiska blir det lättare för dem att ta till sig kunskapen.

    4.4 Vidare forskning

För  att  få  ett  bredare perspektiv kring matematikböckerna  hade det  varit  berikande att  göra en 

liknande studie som omfattar ett större antal matematikböcker. Detta för att se om det finns andra 

mönster eller möjliga förklaringar i ett större perspektiv.

Efter att ha genomfört denna studie har vi nu fått en inblick i hur två matematikböcker ser ut.  Det 

hade  varit  intressant  att  ta  reda  på  i  vidare  forskning  hur  dessa  matematikböcker  används  i 

praktiken.  Med  fokus  på  hur  lärare  undervisar  i  matematik  när  de  använder  de  här 

matematikböckerna  och hur  de använder  sig  av målen  i  kursplanen.  Läraren  har  en  stor  roll  i 

undervisningen och läroböckerna behöver ej spegla undervisningen. Därför är det intressant att veta 

hur stor del läraren respektive matematikböckerna har i undervisningen. 

Under studiens gång har vi ställt  oss frågan: kan förståelsen för matematiken bero på elevernas 

mognad? Hur mycket kan en lärare förvänta sig att en elev i årskurs 3 ska klara av? Detta hade varit 

intressant att forska vidare om då vissa elever har lättare för att lära sig än andra. Kan det möjligtvis 

vara så att vissa mål för årskurs 3 får vänta och uppfyllas under kommande årskurser beroende på 

elevers  mentala  mognadsgrad?  Vi  funderar  om  barnens  abstrakta  tänkande  för  matematik  är 

tillräckligt  utvecklat  i  den  här  åldern.  Det  hade  varit  intressant  att  studera  barns  matematiska 

tänkande för att ta reda på hur det påverkar deras resultat i matematik.

32



Vidare hade det varit intressant för lärare att ta del av resultaten från en studie om målen, för att se 

om alla mål väger lika tungt. För att sedan se om målens tyngd är ungefär likadant fördelade som 

hos de nationella proven och hos matematikböckerna. Genom denna studie har vi uppmärksammat 

olika skillnader i hur mycket olika mål tränas och funderar på om det representerar tyngden hos de 

olika målen likadant som hos kursplanen.
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Bilaga 1, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 5
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Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

 Procent 

Eleven ska beträffande tal och talens beteckningar 
- kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i 
talen inom heltalsområdet 0-1000,

    178     6,86

- kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom 
heltalsområdet 0-1000,      116     4,47

- kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna 
beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk,      14     0.54

- kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och
     25     0,96

- kunna hantera matematiska likheter inom 
heltalsområdet 0-20.       1    0,04



Bilaga 1, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 5

Mål att uppnå i skolår 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande rumsuppfattning och 
geometri 
- kunna beskriva föremåls och objekts placering med 
hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar,

      6   0,23

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och 
tredimensionella geometriska objekt,       4   0,15

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer 
samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella 
figurer, och

      0      0

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska 
mönster.

 
      5   0,19
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Bilaga 1, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 5

Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande räkning med positiva heltal
-kunna förklara vad de olika räknesätten står för och 
deras samband med varandra med hjälp av till exempel 
konkret material eller bilder,

      57    2,19

-kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt 
med enkla tal inom ett utvidgat talområde, och

   1643  63,31

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av 
skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger 
inom talområde 0-200.

    340  13,10

39



Bilaga 1, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 5

Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande mätning
- kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, 
massor, volymer och tider, och

      57    2,20

- kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer 
och tid med vanliga måttenheter.      116    4,47

Eleven ska beträffande statistik
- kunna tolka och presentera enkel och elevnära 
information i tabeller och diagram.

     33   1,27

40



Bilaga 2, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 6
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Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

 Procent 

Eleven ska beträffande tal och talens beteckningar 
- kunna läsa och skriva tal samt ange siffrors värde i 
talen inom heltalsområdet 0-1000,

     91     4,05

- kunna jämföra, storleksordna och dela upp tal inom 
heltalsområdet 0-1000,      53     2,36

- kunna dela upp helheter i olika antal delar samt kunna 
beskriva, jämföra och namnge delarna som enkla bråk,      28     1.25

- kunna beskriva mönster i enkla talföljder, och
     49     2,18

- kunna hantera matematiska likheter inom 
heltalsområdet 0-20.      64    2,85



Bilaga 2, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 6

Mål att uppnå i skolår 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande rumsuppfattning och 
geometri 
- kunna beskriva föremåls och objekts placering med 
hjälp av vanliga och enkla lägesbestämningar,

      3   0,13

- kunna beskriva, jämföra och namnge vanliga två- och 
tredimensionella geometriska objekt,      22   0,98

- kunna rita och avbilda enkla tvådimensionella figurer 
samt utifrån instruktion bygga enkla tredimensionella 
figurer, och

      5   0,22

- kunna fortsätta och konstruera enkla geometriska 
mönster.      1   0,05
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Bilaga 2, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 6

Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande räkning med positiva heltal
-kunna förklara vad de olika räknesätten står för och 
deras samband med varandra med hjälp av till exempel 
konkret material eller bilder,

    116    5,16

-kunna räkna i huvudet med de fyra räknesätten när 
talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20 samt 
med enkla tal inom ett utvidgat talområde, och

  1221  54,31

- kunna addera och subtrahera tal med hjälp av 
skriftliga räknemetoder när talen och svaren ligger 
inom talområde 0-200.

    384  17,08
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Bilaga 2, Uppgifterna indelade efter vilket mål de tillhör. Del 6

Mål att uppnå i årskurs 3 Antal uppgifter (streckmarkering) Antal 
uppgifter

Procent

Eleven ska beträffande mätning
- kunna göra enkla jämförelser av olika längder, areor, 
massor, volymer och tider, och

    116    5,16

- kunna uppskatta och mäta längder, massor, volymer 
och tid med vanliga måttenheter.      60    2,67

Eleven ska beträffande statistik
- kunna tolka och presentera enkel och elevnära 
information i tabeller och diagram.

     35   1,56
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Bilaga 3, Matris för imitativa och kreativa resonemang. Del 5
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Typ av resonemang Antal uppgifter 
(streckmarkering)

Antal uppgifter Procent

Kreativa resonemang
Alla punkterna måste vara uppfyllda för att det ska var 
ett kreativt resonemang.

• För  den  som löser  uppgiften  måste  lösningen  vara 

skapad och vara en ny lösning för den personen. 

• Den som löser  uppgiften  måste  vara  flexibel  i  sitt 

tänkande och anpassa sig genom att kunna förstå att 

uppgiften kan lösa på olika sätt.

• Det måste finnas argument angående strategin för att 

kunna  lösa  uppgiften  samt  kunna  motivera  varför 

svaret är rimligt. 

• Argumentationen  måste  vara  grundad  på  de 

matematiska egenskaper som finns i uppgiften.

            13      0,50

Imitativt resonemang
Någon av de två följande punkter ska vara uppfyllda.

• Uppgifterna kräver ett memorerat svar.

• Uppgifterna kräver en strategi som är memorerad. 

         2582    99,50



Bilaga 4, Matris för imitativa och kreativa resonemang. Del 6
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Typ av resonemang Antal uppgifter 
(streckmarkering)

Antal uppgifter Procent

Kreativa resonemang
Alla punkterna måste vara uppfyllda för att det ska var 
ett kreativt resonemang.

• För  den  som löser  uppgiften  måste  lösningen  vara 

skapad och vara en ny lösning för den personen. 

• Den som löser  uppgiften  måste  vara  flexibel  i  sitt 

tänkande och anpassa sig genom att kunna förstå att 

uppgiften kan lösa på olika sätt.

• Det måste finnas argument angående strategin för att 

kunna  lösa  uppgiften  samt  kunna  motivera  varför 

svaret är rimligt. 

• Argumentationen  måste  vara  grundad  på  de 

matematiska egenskaper som finns i uppgiften.

            16      0,72

Imitativt resonemang
Någon av de två följande punkter ska vara uppfyllda.

• Uppgifterna kräver ett memorerat svar.

• Uppgifterna kräver en strategi som är memorerad. 

         2205    99,28
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