
 

 

 

En läromedelsanalys om elevers möjlighet att utveckla 

förmågorna i matematikämnet 
 

Malin Pistool 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Självständigt arbetet för Grundlärare F-3 

Huvudområde: Matematik 

Högskolepoäng: 15 

Termin/år: VT 2019 

Handledare: Andreas Lind 

Examinator: Helena Johansson 

Kurskod: MA028A 

Utbildningsprogram: Grundlärare med inriktning  

mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs F-3 



2 

Sammanfattning 

Denna studie analyserar läromedel för att undersöka hur ofta eleverna i årskurs 

2 får träna och utveckla de fem matematiska förmågorna. I och med studiens 

storlek så ligger fokus endast på additionsuppgifterna som finns i läromedlen. 

Det visar sig att eleverna får olika mycket utrymme att träna och utveckla alla 

fem förmågor, samt att det är begreppsförmågan och metodförmågan som tar 

mest utrymme i dessa läromedel. Kommunikationsförmågan, 

problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan är de förmågor eleverna 

får träna och utveckla minst i de olika läromedlen, vilket då innebär att lärare 

måste komplettera så eleverna även får utveckla dessa förmågor lika mycket. 

Resultatet visar samtidigt att de fem matematiska förmågorna ofta går in i 

varandra och att enskilda uppgifter inte enbart låter eleverna utveckla en 

specifik förmåga.  
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1 Inledning 

Enligt Häggblom (2013) ger matematiken människan möjligheter för att kunna 

förstå dagens samhälle och dess natur. Hon förklarar vidare att vi möter och 

använder matematik i olika situationer och former varje dag, ofta är vi dock 

omedvetna om användandet av matematik i vår vardag. Hon fortsätter förklara 

att matematik idag är det ämne där minst andel elever har godkända betyg och 

dessutom tycks många elever tappa intresset för matematik och väljer därför 

framtida inriktningar som inte berör matematikämnet (Häggblom, 2013).  

Adolfsson m.fl. (2013) förklarar i en debattartikel att resultatet på 

internationella kunskapsmätningar som TIMSS och PISA, rörande svenska 

elevers matematikkunskaper år 2011 har blivit sämre än förra 

kunskapsmätningen år 2007. Fortsättningsvis förklarar författarna att Sverige 

ligger under EU/OECD genomsnittet vilket ledde till satsningen på 

Matematiklyftet som presenterades våren 2011. Författarna förklarar även att 

många elever i den svenska skolan idag inte når upp till de grundläggande 

kraven som finns i kursplanen för matematik, samtidigt visar det sig att antalet 

personer som väljer att utbilda sig till lärare inom matematik sjunker och antalet 

nyexaminerade lärare inom matematik är idag rekordlåg. Debattörerna anser 

att kunskaper i matematik är viktigt för Sveriges utveckling om landet ska 

kunna bli en kunskapsnation i världsklass, detta eftersom basindustri, it- och 

teknikbranschen, bank- och finanssektorn och offentlig sektor är några 

områden som ligger till grund för den svenska välfärden. Inom dessa områden 

är matematiska kunskaper viktiga i och med att det ligger till grund för dessa. 

Fortsättningsvis förklarar författarna att människor med goda kunskaper inom 

matematiken därför är viktigt för Sveriges näringsliv (Adolfsson m.fl., 2013). 

Syftet med matematikundervisningen i skolan är, enligt Skolverket (2017b), 

bland annat att eleverna ska ges kunskaper om matematik och dess användning 

i vardagen.  

Häggblom (2013) förklarar att eleverna i matematikundervisningen ska träna 

sig på att tänka matematiskt, de ska lära sig matematiska begrepp och metoder 

som är användbara i ämnet, samt ska eleverna lära sig hitta, formulera och lösa 

problem inom matematikämnet. Hon fortsätter förklara att läraren behöver 

veta hur eleven tänker för att kunna hjälpa denne, detta är en svårighet då 

tankar inte är synliga och elever kan ha svårigheter att förklara hur de gjort.  

Hon uttrycker vidare att det samtidigt finns en viss betydelse av att 

matematiken ges ett verklighetsnära innehåll, eleverna får då se betydelsen av 

att lära sig matematik vilket i sin tur kan hjälpa till att öka elevernas intresse för 

ämnet. Hon skriver även att matematikämnet ofta betraktas som ett svårt ämne, 

detta kan ha att göra med att ämnet alltid setts som ett teoretiskt ämne 

(Häggblom, 2013). 
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Idag styrs matematikundervisningen ofta utifrån färdiga läromedel 

(Häggblom, 2013) vilket kräver att läromedlen ska ge eleverna möjlighet att 

arbeta med det centrala innehåll som läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) presenterar. Eleverna behöver 

få möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor tillsammans med det 

centrala innehållet, vilket i sin tur hjälper eleverna nå de kunskapskrav som 

råder i ämnet. Eftersom ett läromedel innehåller många uppgifter och berör 

många områden så har denna analys som syfte att endast analysera ett valt 

område i läromedlen. Detta för att se om just det valda arbetsområdet låter 

eleverna utveckla alla förmågor eller om de ges mindre möjlighet för att 

utveckla någon förmåga i det valda arbetsområdet. Det är därför av intresse att 

undersöka ifall eleverna får utveckla sina förmågor när de arbetar med specifikt 

additionsuppgifter i tre olika läromedel för årskurs 2. Addition är det första 

räknesätt som eleverna bekantar sig med och därav valdes detta område. 
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2 Bakgrund 

I detta kapitel kommer bakgrunden att beskrivas, till en början presenteras 

styrdokumenten. Därefter kommer ett avsnitt som handlar om användandet av 

läromedel, samt ett avsnitt om tidigare forskning som gjorts rörande läromedel.   

2.1 Skolverket 

Syftet med matematikundervisningen i skolan är som sagt, enligt Skolverket 

(2017b), att eleverna bland annat ska ges kunskaper om matematik och dess 

användning i vardagen. Samt ska undervisningen bidra till att eleverna 

utvecklar intresse för ämnet och en tilltro över deras kunskaper inom ämnet. 

Eleverna ska efter årskurs tre kunna lösa matematiska problem, ha en 

grundläggande förståelse för matematiska begrepp, använda de fyra 

räknesätten vid huvudräkning och välja passande metod. För att uppnå dessa 

kunskapskrav ska eleverna, enligt det centrala innehållet med koppling mot 

addition, arbeta med de fyra räknesätten och de centrala metoder som finns. I 

sitt arbete med det centrala innehållet behöver eleverna få träna och utveckla 

de förmågor som läroplanen presenterar, dessa är begreppsförmågan, 

kommunikationsförmågan, metodförmågan, problemlösningsförmågan och 

resonemangsförmågan (Skolverket, 2017b). Det är dessa fem förmågor som 

kommer utgöra begreppsramverket i kapitel tre i denna uppsats. I 

kommentarmaterialen till kunskapskraven i matematik förtydligas det att 

förmågorna i kursplanen för matematik är densamma i alla årskurserna och att 

eleverna hela tiden ska få möjlighet att utveckla dessa. Det är alltså förmågorna 

i kursplanerna som tillsammans med det centrala innehållet hjälper eleverna att 

uppnå kunskapskraven i läroplanen (Skolverket, 2012; 2013). 

2.2 Användning av läromedel 

Enligt Johansson (2006) innehåller läromedel mycket information och 

kunskaper då de är skapta för att användas vid just inlärning. Författaren 

förklarar vidare att myndigheten i Sverige under en längre tid oroat sig för 

läromedlen och dess användning eftersom det tycktes vara så att 

undervisningen i för hög grad var beroende av dessa. Vidare förklaras att detta 

sågs som ett hinder för utvecklingen av en demokratisk skola och dessutom har 

de diskuterats om läromedel ska granskas för att se om det är ett godkänt 

läromedel eller inte. Johansson menar att läromedel i Sverige dessutom 

erbjuder många nivågrupperingar i sitt innehåll för att eleverna ska kunna få 

en bok som passar eleven beroende på vart denne befinner sig i sin utveckling. 

Vidare förklaras att nivågrupperingarna kan förstås som en bidragande faktor 

till att elever i svenska skolan ofta tenderar till att arbeta själva i sina böcker och 

att undervisningen ofta bedrivs enskilt (Johansson, 2006).  

Holmberg,  Porko-Hudd och Samuelsson (2017) har i sin artikel gjort en 

enkätundersökning om hur slöjdlärare i Sverige och Finland använder 
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läromedel. Denna artikel är relevant i denna studie i och med att de definierar 

ett läromedel som något konkret som kan stödja lärandet, dess undervisning, 

instuderingsprocess och inlärningsprocess, all information som stödjer lärandet 

kan därför kallas för läromedel. De förklarar vidare att det är önskvärt att allt 

som fungerar som läromedel är planerat med omsorg, testat och bearbetat mot 

den tänkta målgruppen, samt ska tydliga kopplingar finnas mot styrdokument 

och normer som läromedlet bygger på. Holmberg m.fl. lyfter också fem 

funktioner som använts vid en tidigare forskning om läromedel. Dessa fem 

funktioner handlar om vad ett läromedel kan uppfylla, den ena funktion 

innebär att läromedlet garanterar att kunskapsmålen i kursplanen uppfylls, en 

annan funktion handlar om att sammanhållning och gemensamhet skapas 

vilket ger en helhet och trygghet i klassen. Den tredje och fjärde funktionen 

innebär att utvärderingen av eleven underlättas i och med de föregående 

funktionerna, samt att det övriga arbetet underlättas för läraren. Den sista 

funktionen handlar om att lärare med hjälp av läromedlet får eleverna att hålla 

sig till det som uppgiften handlar om, vilket medför att det blir ordning i 

klassrummet (Holmberg m.fl., 2017). 

Nelson (2006) skriver i sin artikel om hur läroboken används av lärare och 

elever i de naturvetenskapliga ämnena, men han förklarar även generella saker 

om läromedel som kan vara av intresse att lyfta i denna studie. I hans artikel 

förklaras det att läroboken får mycket kritik men att den även har sina fördelar, 

exempelvis så finns all fakta samlad på ett enda ställe vilket underlättar för 

läraren genom att hon eller han själv inte behöver söka reda på fakta, detta 

kräver att läroboken i sin tur tar upp det som läroplanen menar ska tas upp. 

Han uttrycker att läroboken är viktig för lärarna eftersom det, genom att utgå 

från ett läromedel, underlättar för läraren eftersom han eller hon kan organisera 

lektionen utefter denna, samt underlättar det för elever som varit borta och 

missat lektioner. Han fortsätter förklara att när läroböcker ska kritiseras är det 

viktigt att tänka på att det är lärarens användning av läromedlet som egentligen 

är det viktiga och att alla läromedel kan bli dåliga om de används på ett felaktigt 

sätt, samtidigt som alla läromedel kan vara bra om de används på korrekt sätt. 

Han skriver även att läromedel i skolorna har ett flertal roller, den fungerar som 

en klassrumsmanager, den ger eleverna ett lugn, samt så fungerar de som stöd 

och budbärare för kursplanen. Nelson har tagit del av ett flertal studier till sin 

artikel och där fått fram att lärarna som deltagit i dessa studier uttryckte att 

läromedlets roll som kunskapsbärare och motivator är de mest framträdande 

rollerna (Nelson, 2006).  

Nelson (2006) förklarar att han, utifrån de studier han tagit del av, sett att lärare 

väljer att använda läromedel i sin undervisning för att läromedlet anger vad 

eleverna ska kunna, den blir en sorts trygghet för lärarna. Han har sett att vissa 

lärare väljer att använda läromedlet mer när de känner att de inte besitter 

tillräckligt med kunskap om just det ämnet för att forma undervisningen själv, 



 

5 

eller så kan läromedel väljas av lärare för att minska den höga 

arbetsbelastningen. Han har även fått fram att i de ämnen som läraren har större 

kunskaper i automatiskt blir enklare att planera och genomföra på egen hand 

utan hjälp av läromedel, därav brukar ofta ämneslärare använda färre 

läromedel (Nelson, 2006).  

Enligt Häggblom (2013) behöver eleverna en matematisk språkförståelse för att 

både förstå vad läraren undervisar om och för att förstå uppgifterna i olika 

läromedel.  Hon menar att eleverna ska, genom det matematiska språket, lösa 

olika matematiska uppgifter, därav är eleverna i behov av att kunna läsa, 

skriva, lyssna och tala för att kunna ta till sig kunskaper i ämnet matematik. 

Hon förklarar vidare att ämnet matematik dessutom är ett ämne som inte går 

av sig självt, ämnet behöver ofta läras in genom interaktion med andra 

personer. Däremot skrivs det att undervisning i interaktion med andra sker 

väldigt sällan och att eleverna ofta räknar på egen hand i de olika läromedlen. 

Hon fortsätter med att förklara att stora och tydliga skillnader mellan elevernas 

kunskaper i matematik synliggörs i årskurs 4–5 och två viktiga anledningar till 

detta kan vara att övergången från det konkreta till det abstrakta går för fort, 

samt att de gemensamma diskussionerna nästintill försvinner helt. Enligt en 

granskning av skolverket sker det en väldigt stor ökning av självständigt arbete 

och en väldigt stor minskning av diskussioner i de högre åldrarna (Häggblom, 

2013).  

2.2.1 Ett par förmågor i matematik  

Palmer och van Bommel (2016) förklarar att lärarna förr i tiden skulle undervisa 

för problemlösning, men senare skulle eleverna lära sig vad problemlösning 

innebär, men idag lär vi oss genom att använda problemlösning som metod i 

matematikundervisningen. Idag är den enskilda räkningen väldigt stor ute i de 

svenska skolorna, detta ger inte alla de kunskaper eleverna behöver tillgodoses 

med gällande problemlösning. Detta bidrar till att problemlösningsförmågan 

får sämre förutsättningar att utvecklas hos eleverna (Palmer & van Bommel, 

2016).  

Miljön är en viktig faktor så eleverna får förutsättningar för att öka förmågan 

att föra och följa matematiska resonemang, vi behöver erbjuda en miljö som 

bjuder in och utmanar eleverna. Vi kan få en kunskap om hur eleverna 

resonerar genom att studera deras lösningar. Vi kan genom att se på lösningen 

få en förståelse för vart det gått fel och i och med detta kan vi lättare stödja 

elevernas utveckling. En elev som har en hög resonemangsförmåga kan 

förklara varför lösningen är matematiskt korrekt och rimligt. Att uttrycka sina 

tankar i skriftlig form med antingen ord eller symboler är något som många 

elever kan ha svårt med och det är det som behövs vid resonemangsförmågan 

(Häggblom, 2013). 
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2.3 Tidigare forskning 

Nelson (2006) skriver i sin artikel att studier visar att lärare ofta använder 

lärobokens innehåll och arbetsgång istället för att planera själva utifrån läroplan 

och egna funderingar. Han förklarar att det skiljer sig en del mellan olika ämnen 

gällande hur mycket eller hur lite läraren använder sig av läromedel. I en 

svensk intervjustudie han tagit del av visar det sig att nästintill alla lärare väljer 

att inte använda läroplanen vid sin planering, dessa lärare förlitar sig helt på 

att läromedlet uppfyller kraven i läroplanen. En annan studie som han tagit del 

av är från Norge där lärare i olika ämnen ingått, detta är en enkätstudie som 

visar att 87% av lärarna i sin planering och undervisning ofta utgår från 

läromedel, 78% av lärarna låter ofta eleverna dessutom få läxa utifrån 

läromedel. Över 75% av lärarna låter även eleverna arbeta med frågor till lästa 

texter i läromedlen. Han förklarar att det visade sig att lärare i de 

naturvetenskapliga ämnena var de lärare som använde läromedel mest. I en 

observationsstudie i London som han tagit del av undersöktes hur ofta lärare i 

årskurs 8 i ämnet geografi använde läromedel. Han förklarar att det visar sig 

att de lärarna använde läromedel i 74% av de 112 lektioner som observerades, 

av dessa lektioner var det 77% som innehöll arbetsuppgifter ur läromedlen. När 

eleverna arbetade med uppgifter ur läroboken så var det läraren som styrde 

vilka uppgifter de skulle arbeta med i 76% av lektionerna (Nelson, 2006).  
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3 Begreppsramverk 

Denna undersökning har förmågorna som utgångspunkt och därav kommer 

dessa beskrivas utförligt i detta kapitel. Pettersson (2008) förklarar att förmågor 

är något som inte ses som medfödda utan det handlar mer om att människan 

har anlag för att utveckla dessa förmågor. Hon förklarar vidare att eleverna 

behöver få träna förmågorna för att utveckla dessa, detta görs genom aktiviteter 

och erfarenheter. Hon fortsätter med att skriva att specifika aktiviteter utvecklar 

olika förmågor, exempelvis är det de matematiska aktiviteterna som tränar de 

matematiska förmågorna. Om en individ vill nå framgång inom ett område 

behöver förmågorna rörande detta område tränas extra mycket (Pettersson, 

2008). Häggblom (2013) uttrycker också att de olika förmågorna i 

matematikämnet inte går att se som individuella kunskaper som ska läras ut till 

eleverna, dessa förmågor behöver eleverna istället lära in tillsammans med ett 

matematiskt innehåll. Hon menar att förmågorna ska tränas i alla årskurserna 

och tillsammans med de olika delarna inom matematiken. Samt förklarar hon 

att de matematiska förmågorna som lyfts i Lgr11 visar sig vara ungefär samma 

som de fem kompetenser som presenterats i USA och sägs karaktärisera 

matematisk kunskap (Häggblom, 2013).  

3.1 Begreppsförmågan 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik förtydligar att 

begreppsförståelsen är central för att eleverna ska förstå matematiken och för 

att eleverna ska kunna fortsätta utveckla sina ämneskunskaper. Eleverna ska 

ges möjlighet att använda olika begrepp och lära sig samband mellan dessa för 

att utveckla sin begreppsförmåga (Skolverket, 2017a). Häggblom (2013) 

förklarar att den matematiska begreppsförmågan är viktig för att förstå den 

matematiska strukturen. Fortsättningsvis menar hon att eleverna ska ges 

möjlighet att träna sin begreppsförmåga i matematiska uppgifter. Dessa 

uppgifter behöver, enligt Häggblom, vara konstruerad så eleverna får möjlighet 

att beskriva begreppen genom olika matematiska uttrycksformer, samt ska 

eleverna få möjlighet att på ett fungerande sätt använda begreppen i olika 

sammanhang och ges möjlighet att visa förståelse för samband mellan 

begreppen. Fortsättningsvis förklara hon att eleverna ska få möjlighet att 

variera sig mellan olika uttrycksformer. Hon menar att vid introduktion av ett 

nytt begrepp kan, för eleven, vardagliga igenkänningsbara situationer vara en 

tänkbar utgångspunkt, ett annat alternativ är att använda sig av fysiskt material 

som i sin tur kan ersättas eller kompletteras med en bild. Hon uttrycker att vid 

introduktion av begrepp i en verklighetsanknytning med fysiskt material följer 

språk och symboler med på ett naturligt sätt, det är behövligt för eleverna att få 

möta de olika representationsformerna, både i introduktions- och 

övningsmoment för att de ska ta till sig kunskapen som sin egen. Därför menar 

Häggblom att undervisningen ska sträva mot att synliggöra begreppet med 
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hjälp av de fem representationsformerna. Det är sammanhanget och tillfället 

som avgör hur en person uppfattar begrepp (Häggblom, 2013).  

3.2 Kommunikationsförmågan 

Palmer och van Bommel (2016) uttrycker att elever behöver få möjlighet att 

kommunicera matematiskt, samt ska de förstå symbolspråket. Vidare menar 

författarna att kommunikationen kan göras på olika sätt, den kan göras genom 

bilder eller gester, den kan även göras verbal och ickeverbal. Yngre barn 

behöver kommunikation i matematiken för att både förstå och göra sig 

förstådd. Läraren kan be elever återberätta, med egna ord, andras lösningar och 

därmed undersöka om eleven förstått och följt med (Palmer & van Bommel, 

2016).  

Kommentarmaterialet för kursplanen i matematik uttrycker att eleverna ska 

utveckla sin förmåga att kommunicera med och om matematik. Det handlar om 

att genom både muntlig och skriftlig kommunikationen ge och ta emot 

information om matematiska idéer och tankar med andra När eleverna kan 

kommunicera matematik kan det användas som ett verktyg för inlärning 

(Skolverket, 2017a). 

Häggblom (2013) förklarar att kommunikationsförmågan kräver att eleverna 

ges möjlighet att använda det matematiska språket och olika uttrycksformer i 

sin inlärning. Hon menar att eleverna, i matematisk kommunikation, ska 

utveckla sin förmåga att förklara hur de har löst uppgifter och kunna använda 

de olika matematiska uttrycksformerna. Häggblom menar att det matematiska 

samtalets syfte är att kunna stödja elevernas skriftliga kommunikation 

samtidigt som eleverna blir vana vid det matematiska språkbruket. Ett flertal 

av begreppen i matematiken är, enligt Häggblom, för eleverna bekanta men har 

en helt annan innebörd i matematiken än i vardagsspråket, exempelvis betyder 

begreppet volym två skilda saker i matematikens språk och i det vardagliga 

språket, med tanke på detta är det viktigt att eleverna får en 

verklighetsanknytning till begreppet i undervisningen. Hon fortsätter förklara 

att matematisk terminologi som används på rätt ställe och i rätt sammanhang 

visar att eleven har stor språklig medvetenhet. Vidare förklarar hon att elever i 

det allra tidigaste stadiet tränar sig på att göra muntliga och skriftliga lösningar 

för kompisar och lärare. Samt ska någon konkret modell, exempelvis en bild, 

användas eftersom då eleverna ges möjlighet att lösa uppgifter som kan lösas 

med olika uttrycksformer får eleverna möjlighet att utvärdera olika uttryckssätt 

(Häggblom, 2013).  

3.3 Metodförmågan 

Metodförmågan handlar, enligt Häggblom (2013), om att eleven ges möjlighet 

att välja mellan olika matematiska metoder i arbete med rutinuppgifter, samt 

vid beräkningar inom de olika matematiska områdena. Hon menar att 
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metodförmågan hos barn skiljer sig beroende på ålder, uppgiftens kontext, 

talvärden och problemets struktur och att den till en början tränas genom 

muntliga texter som berör konkreta situationer med stöd av material som 

barnet känner igen. Hon förklarar att flertal elever har lätt att välja vilket 

räknesätt som bör användas, andra har svårare med detta vilket skapar 

problem för dessa elever. Hon menar att uppgifter som låter eleverna utveckla 

metodförmågan är utformade så att eleven ska de kunna variera sina metoder 

och kunna bedöma om svaret är rimligt eller ej. En god metodförmåga innebär, 

enligt Häggblom, att eleven har en säker taluppfattning, det ska vara en 

kombination av förståelse för begrepp och säker kunskap när det gäller att 

operera med siffror (Häggblom, 2013).    

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik förklarar att metodförmågan 

innebär att eleverna i undervisningen ska utveckla sin förmåga att identifiera 

vilken metod som passar bäst för den enskilda uppgiften och även använda 

denna på ett bra sätt. Eleverna ska även ges möjlighet att genom 

undervisningen lära sig olika metoder som de kan använda vid uträkningar 

(Skolverket, 2017a). 

3.4 Problemlösningsförmågan 

Kommentarmaterialet till kursplanen i matematik förklarar att problemlösning 

både är en förmåga som eleverna ska ges möjlighet att utveckla och en del av 

det centrala innehållet. Problemlösningsuppgifter är uppgifter där 

lösningsmetoden varken är angiven eller självklar, därför måste eleverna pröva 

sig fram för att hitta en lösning, samt ska de ges möjlighet att formulera egna 

problemuppgifter. Problemlösning är omfattande och innehåller både begrepp, 

metoder, reflektioner över svarens rimlighet och resonemang. 

Problemuppgifter är därför uppgifter som eleverna inte tidigare är bekant med 

och inte direkt vet hur denne kan lösas (Skolverket, 2017a). Palmer och van 

Bommel (2016) styrker även detta och förklarar att det är vanligt att inte förstå 

problemlösningsuppgifter på en gång, samt är det vanligt att dessa uppgifter 

tar längre tid att lösa än andra. Det är därför viktigt att läraren förklarar detta 

för eleverna så de inte känner sig okunnig när de inte förstår eller tar god tid på 

sig. Författarna förklarar vidare att i arbete med problemlösning är syftet att 

finna och/eller skapa en lösning på det matematiska problemet. De förklarar att 

en uppgift anses som ett problem eller inte avgörs beroende på den relation 

som finns mellan elev och uppgift, det är alltså elevens kunskaper som avgör 

om uppgiften är ett problem eller inte (Palmer & van Bommel, 2016). 

Skolverket (2017a) styrker detta i kommentarmaterialet för matematik genom 

att förklara att vissa elever kan förstå en uppgift som rutinuppgift medan andra 

kan förstå samma uppgift som en problemuppgift (Skolverket, 2017a). Palmer 

och van Bommel (2016) fortsätter att förklara att något som är väldigt viktigt 

vid problemlösning är att fokus först och främst hamnar på vad själva 
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problemet egentligen är innan fokus hamnar på hur problemet ska lösas. De 

fortsätter med att förklara att eleverna genom skapande av sina egna uppgifter 

som är lik de uppgifter som de har löst kan hjälpa läraren att ta reda på hur 

eleverna uppfattat uppgiften. Detta ger läraren en större förståelse över vad 

som kan ha orsakat eventuella fel i elevlösningar (Palmer & van Bommel, 2016).  

Palmer och van Bommel (2016) menar att problemlösning behöver både en 

kontext och ett innehåll, detta för att eleverna ska få möjlighet att se olika 

problem bli lösta på olika sätt. De menar att det är viktigt att eleverna inte bara 

ser ett sorts problem bli löst på bästa sätt, de behöver uppleva andra lösningar 

också. Fortsättningsvis menar de att när eleverna arbetar med problemlösning 

får läraren absolut inte hjälpa eleverna så att problemet i uppgiften försvinner, 

detta innebär att lärarens insatts är väldigt viktig vid 

problemlösningsuppgifter. Läraren kan, genom att förenkla uppgiften, ta bort 

elevens möjlighet för att analysera uppgiften vilket förminskar elevens 

inlärning, samt är det viktigt att eleverna inte bara reflekterar över 

lösningsstrategierna, de måste även se på det matematiska innehållet i 

uppgiften (Palmer & van Bommel, 2016).  

Häggblom (2013) förklarar att uppgifter som är tänkt att träna 

problemlösningsförmågan behöver vara strukturerade så problemet ger eleven 

möjlighet att välja en passande metod och att de ges möjlighet att formulera 

matematiska modeller. Hon menar att eleverna ska ges möjlighet att föra 

matematiska resonemang om det valda tillvägagångssättet och om resultatet 

anses rimligt, dessutom ska eleverna ge ytterligare förslag på andra 

tillvägagångssätt. Häggblom uttrycker att problemlösningsuppgifter är väldigt 

omfattande och komplexa vilket innebär att det kan vara att endast vissa av 

dessa aspekter uppfylls i en lösning på ett problem. Hon menar även att 

problemlösningen anses komplex, krävande och utan tydliga gränser i och med 

att ett problem för en elev kan vara en rutinuppgift för en annan. Samt menar 

hon att det är viktigt att eleverna får veta vad som krävs av dem för att lösa ett 

matematiskt problem. Häggblom förklarar att då läraren ställer 

probleminriktade frågor aktiverar läraren elevens nyfikenhet, kreativitet och 

upptäckarlust. Hon menar att eleverna ska bli tvingade in i ett mentalt tillstånd 

där de behöver en förståelse för att koppla ihop fler kunskaper när man arbetar 

med problemlösning, detta ska undervisningen i problemlösning leda till. När 

eleverna får möta olika uppgifter inom problemlösning utvecklar eleverna sina 

erfarenheter om olika tillvägagångssätt och lösningsstrategier (Häggblom, 

2013).    

3.5 Resonemangsförmågan 

Resonemang är en logisk följd av påståenden som leder sedan till en slutsats 

(Palmer & van Bommel, 2016). För att uppgifter ska låta eleverna utveckla 

resonemangförmågan behöver elever i sina lösningar förklara och motivera 
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sina lösningar skriftligt och muntligt, eleverna behöver dessutom kunna 

argumentera för sitt val av metod (Häggblom, 2013).  

Sidenvall (2015) förklarar i sin avhandling att resonemangsförmågan, enligt 

Skolverket, handlar om att eleverna ska kunna föra matematiska resonemang 

som innehåller begrepp, metoder, lösningar på problem och 

modelleringssituationer. Samt ska eleverna tillsammans med andra, eller själv, 

testa sig fram, föreslå, förutsäga, gissa, ifrågasätta, förklara, finna mönster, 

generalisera och argumentera. Vidare förklarar han att det är grundläggande 

att i matematiken kunna resonera och att förståelsen av matematik är 

meningslös utan att möjlighet för resonemang ges (Sidenvall, 2015).  

Kommenteramaterialet i kursplanen för matematik förklarar, som Sidenvall 

(2015) nämnde ovan, att resonemangsförmågan handlar om att eleverna ska 

kunna resonera sig fram till olika lösningar och argumentera och motivera sina 

val av till exempel räknesätt (Skolverket, 2017a).  
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4 Syfte och frågeställning 

Eftersom att det i matematiken är vanligt att läromedlet styr undervisningens 

innehåll är det av intresse att analysera läromedel. Det är av intresse att 

analysera hur väl och ofta läromedel möjliggör för eleverna att utveckla de fem 

förmågor som läroplanen lyfter. I och med studiens omfattning täcker studien 

endast området addition med fokus på hur elevernas förmågor tränas genom 

dessa uppgifter. Syftet med detta arbete är därför att analysera i vilken 

utsträckning eleverna möjliggörs att få träna och utveckla de fem matematiska 

förmågorna genom analysering av tre olika läromedel för elever i årskurs 2. 

- Vilka likheter och skillnader finns om elevers möjlighet att utveckla de 

fem matematiska förmågorna genom additionsuppgifter i tre olika 

matematiska läromedel för årskurs 2? 

- Vilka förmågor tränas genom additionsuppgifter i tre olika läromedel 

för årskurs 2? 

- På vilket sätt kommer förmågorna till uttryck i arbetet med addition i 

de tre olika läromedlen för årskurs 2? 
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5 Metod 

I detta kapitel kommer först urvalet av läromedel att beskrivas, samt kommer 

de valda läromedlen att kortfattat beskrivas. Under genomförande kommer 

den metod som valts ut, innehållsanalys, att motiveras och förklaras. De 

analysverktyg som formulerats kommer också att beskrivas under 

genomförande.  

5.1 Urval av läromedel 

I denna läromedelsanalys kommer tre stycken vanligt förkommande läromedel 

att analyseras. För att kunna veta vilka läromedel som är vanligast i den 

svenska grundskolans årskurser 1–3 har Facebook omröstning använts, 

däremot fanns det redan färdiga omröstningar på två olika Facebookgrupper 

för lärare som hade samma syfte. Därför valdes det att ta del av de färdiga 

omröstningarna istället för att göra två identiska omröstningar och riskera att 

få färre svar. Vilka böcker som var med i omröstningarna kommer att skrivas 

ut i tabell 1. I tabellen är läromedlet högst upp det läromedel som fått flest röster 

medan läromedlet längst ner har fått minst röster. Det är inte bara samma 

läromedel i de olika kolumnerna, detta antas bero på att lärare som har röstat 

har lagt till egna alternativ då detta var möjligt att göra i omröstningen. 

 

Tabell 1: Vilka läromedel är vanligast i Sveriges skolor? 

Omröstning 1 Omröstning 2 

Favorit Matematik Favorit Matematik 

Prima Matematik Prima Matematik 

Eldorado Eldorado 

Koll på matematik Mitt I Prick matematik 

Mitt I Prick matematik Koll på matematik 

Matte direkt safari Pixel 

Sigma Sigma 

Mondo matematik Safari  

Pixel Lyckotal 
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 Mondo matematik 

 Gruvan – serien  

 

Resultaten av de båda omröstningarna visade att Favorit Matematik är det 

vanligaste läromedlet i den svenska grundskolan. Dessutom visar det sig i de 

båda omröstningarna att Prima Matematik är det andra vanligaste och Matte 

Eldorado är det tredje vanligaste. Därefter börjar resultaten att skilja sig en del. 

I och med den tydliga placeringen av de tre vanligaste läromedlen valdes dessa 

tre att analyseras.  

Alla de läromedlen som valdes ut har A och B böcker i de tre årskurserna och 

utifrån det utbud som fanns tillgängligt så valdes årskurs 2 böckerna. Däremot 

fanns varken 2A eller 2B böcker i alla tre serierna på den skolan där böckerna 

lånades vilket resulterar i att de böcker som valdes att analyseras blev Favorit 

Matematik 2A, Prima Matematik 2B och Matte Eldorado 2B. Detta innebär att 

det gjordes ett bekvämlighetsurval vilket handlar om att materialet som 

kommer med i studien beror på det material som finns till hands för tillfället 

(Eliasson, 2018). En viktig faktor vid valet av böcker var att alla böckerna 

behövde behandla addition för att jämförelser ska kunna göras mellan 

böckerna. Däremot skiljer sig A och B böckerna åt i vilket innehåll de behandlar. 

För att kunna få en så rättvis jämförelse som möjligt skulle alla A och B böcker 

i årskurs 1, 2 och 3 behandlas, detta är dock inte möjligt i denna studie. 

5.1.1 Presentation av läromedel 

Enligt Ristola, Tapaninaho och Vaaraniemi (2012) är Favorit Matematik ett 

finskt basläromedel som låter eleverna bygga upp en matematisk grund som är 

stabil. Studentlitteratur (u.å) uttrycker att eleverna genom arbetet med Favorit 

Matematik får arbeta tillsammans på ett individualiserat sätt. De förklarar 

vidare att det matematiska innehållet i materialet anses vara av hög kvalitet där 

eleverna lär sig att använda ett matematiskt språk. Samt att det på ett tydligt 

och enkelt sätt presenterar de räknelagar och viktiga regler som finns i 

matematiken. De menar att eftersom forskningen lyfter fram fördelar med 

klassrumsdialog har Favorit Matematik försökt utveckla detta, dock finns de 

flesta av dessa i lärarens digitala resurs och inte som övningar i elevböckerna. 

Materialet Favorit Matematik erbjuder dessutom en svårare bok för elever som 

behöver och klarar mer utmaning, denna bok heter Mera Favorit Matematik 

och behandlar samma innehåll fast på ett annat sätt, detta gör det möjligt för 

läraren att använda en och samma lärarhandledning (Studentlitteratur, u.å). 

Favorit Matematik är det läromedel som används mest i den svenska skolan, 

detta går att utläsa i tabell 1 i kapitel 5. I innehållsförteckningen visas tydligt 

vad som behandlas i varje kapitel och vad eleverna får lära sig i varje kapitel. 
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Många sidor i detta läromedel har noteringar längst ner på sidan, här kan det 

stå vad eleverna, genom dessa uppgifter, tränar ur det centrala innehållet från 

lgr11. Det kan även stå vilken specifik förmåga, som enligt läromedlet tränas 

genom uppgiften. Utifrån analysen av läromedlets additionsuppgifter kunde 

en fördelning av förmågorna göras, detta förtydligas i figur 18 i avsnitt 6.6. 

Gleerups (u.å) förklarar att Prima Matematik är ett basläromedel som är 

målinriktad och har en tydlig koppling i Lgr11, samt att materialet erbjuder 

uppgifter av olika karaktär vilket hjälper eleverna att få träna på de olika 

matematiska förmågorna. Gleerups menar vidare att eleverna i detta läromedel 

får möjlighet att göra diagnos, repetition och utmaning, i och med att det finns 

olika indelningar i varje kapitel kan läraren individanpassa genom att välja 

vilka delar som passar vilka elever. Fortsättningsvis förklaras att detta 

läromedel passar när läraren vill att eleverna ska utveckla sina förmågor, arbeta 

praktiskt med matematiken, individanpassa efter elevens behov, göra eleverna 

medvetna om sin egen kunskapsutveckling och när läraren vill ha ett material 

som är målrelaterat och tydligt kopplat till Lgr11 (Gleerups, u.å). Prima 

Matematik är det läromedel som, enligt tabell 1 i kapitel 5, var det andra 

vanligaste läromedlet. I början av boken kan man läsa att eleverna i det så 

kallade Mattelabbet får träna på att undersöka, prova och välja lösningsmetod. 

De får dokumentera sina lösningar både skriftligt och muntligt, samt reflektera 

över lösningar och dess rimlighet. I början av varje kapitel står det lite kort om 

vad eleverna ska lära sig i just detta kapitel. Längst ner på vissa sidor så 

förtydligas det vad eleverna tränar på i uppgifterna. Utifrån analysen av 

läromedlets additionsuppgifter kunde en fördelning av förmågorna göras, 

detta förtydligas i figur 17 i avsnitt 6.6. 

Natur och Kultur (u.å) förklarar att Matte Eldorado också är ett basläromedel 

som är tänkt att göra matematiken rolig och spännande för eleverna. De 

förklarar att Matte Eldorado erbjuder eleverna att undersöka tillsammans innan 

de tränar sina färdigheter på egen hand, samt att eleverna får möjlighet att i 

slutet av varje kapitel reflektera över vad de kan genom en utvärdering, 

därefter följer repetition. Fortsättningsvis förklaras att läromedlet erbjuder ett 

uppslag i varje kapitel som har särskilt fokus på problemlösning, vilket 

möjliggör för eleverna att diskutera med varandra om lösningsförslag, samt 

kan missuppfattningar och smarta strategier lyftas (Natur och Kultur, u.å). 

Läromedlet Matte Eldorado var det tredje vanligaste läromedlet enligt båda 

omröstningarna, se tabell 1 i kapitel 5. I bokens innehållsförteckning får vi reda 

på att det i varje kapitel finns problemlösningsuppgifter, men detta innebär 

nödvändigtvis inte att denna uppgift låter eleverna utveckla 

problemlösningsförmågan. I början av varje kapitel står det kortfattat vad 

kapitlet innehåller. Många sidor erbjuder tips och förtydliganden längst ner på 

sidan. Tillexempel kan det stå vad eleverna tränar i just de uppgifterna och tips 

till läraren på hur denne kan arbeta med uppgiften. Utifrån analysen av 
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läromedlets additionsuppgifter kunde en fördelning av förmågorna göras, 

detta förtydligas i figur 16 i avsnitt 6.6. 

5.2 Genomförande  

I detta avsnitt kommer analysmetoden att motiveras och beskrivas, därefter 

kommer de analysverktyg som skapats att gås igenom.  

5.2.1 Analys som metod 

Två användbara metodhuvudtyper vid studier och undersökningar som 

Lagerholm (2010) förklarar är kvantitativ- och kvalitativ metod. Det är inte en 

självklar skillnad mellan dessa två men i stora drag handlar det om att en 

kvantitativ metod får översiktliga resultat som bygger på uppgifter som går att 

räkna på. Den kvalitativa metoden bygger istället på närstudier där enskilda 

delar beskrivs mer djupgående. Kvantitativ metod fungerar bra när en 

undersökning är i behov av större och bredare material, den kvalitativa 

metoden kan använda färre antal delar på ett mer djupgående sätt. Den 

kvantitativa metoden är systematisk och strukturerad vilket innebär att 

forskaren håller sig till det som exakt ska undersökas. Detta går att jämföra mot 

den kvalitativa metoden som istället ger utrymme för flexibilitet i studien. Det 

behöver inte betyda att den ena metoden utesluter den andra, att kombinera 

dessa två är vanligt förkommande. Syftet med studien är oftast det som avgör 

vilken metod som är lämpligast att använda sig av (Lagerholm, 2010). Även 

Eliasson förklarar att den kvalitativa metoden är bra i och med att den är 

flexibel och mer anpassningsbar än den kvantitativa metoden. Han lyfter även 

att den kvalitativa metoden är bra för att den ger möjlighet att samla in så pass 

mycket material tills det inte behövs mer. Eliasson (2018) menar att en kvalitativ 

metod fungerar bra och kommer som mest till användning då det handlar om 

att komma åt ett sammanhang som kräver en förståelse och som inte 

uppenbarar sig på en gång. Han förklarar samtidigt att en kvantitativ metod 

kommer bäst till uttryck när siffror ska sättas på undersökningsmaterialet, 

dessutom saknar den kvantitativa metoden möjligheten för att gå på djupet i 

undersökningar (Eliasson, 2018).  

Denna studie samlar in resultat som går att räkna på, samt är materialets 

omfång stort i form av antalet analyserade uppgifter, men inte i antalet 

analyserade läromedel. Studien har tydligt struktur och är systematisk, därmed 

håller sig den till det som ska undersökas. Denna studie går inte på djupet och 

besvarar varför frågor, därav anses denna studie vara kvantitativ istället för 

kvalitativ. 

Denna studie kommer att använda sig av metoden innehållsanalys. Bryman 

(2018) förklarar att en innehållsanalys vanligtvis kopplas till den kvantitativa 

metoden eftersom den bygger på att mäta och följa tydliga regler, vilket höjer 

undersökningens reliabilitet. Samt menare han att en innehållsanalys görs när 
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en text eller ett dokument ska analyseras, detta görs på ett systematiskt sätt så 

att resultaten går att uppnå igen genom samma eller liknande undersökning. 

Fortsättningsvis förklarar han att metoden ibland kan ses mer som ett 

angreppssätt eftersom det handlar om hur man tar sig an en text mer än att 

framställa data. Vidare förklarar han att det finns ett antal fördelar med att 

använda sig av innehållsanalys, exempelvis är metoden lätt att förstå sig på, det 

är lättsamt att konkret beskriva sitt tillvägagångssätt vilket underlättar om en 

upprepning eller uppföljning vill göras. En annan fördel med denna metod är 

att den är flexibel, detta eftersom den kan användas till många olika sorters 

medier. Metoden har, enligt Bryman, även vissa nackdelar, tillexempel kan en 

kvantitativ innehållsanalys inte besvara varför-frågor. En annan nackdel med 

denna metod är att själva analysen inte kan bli bra om materialet som 

analyseras inte är bra (Bryman, 2018). Eftersom det skrivs att den kvantitativa 

metoden inte besvarar varför frågor går det samtidigt att avläsa att 

innehållsanalys hör till denna metod då den inte heller besvarar varför frågor. 

5.2.2 Analysverktyg  

För att kunna analysera om läromedlens innehåll lever upp till de aspekter som 

förmågorna innehåller behöver ett antal frågor ställas mot innehållet, dessa 

frågor baseras på begreppsramverket i kapitel tre. Däremot är det en svårighet 

att uppfylla alla aspekterna inom en förmåga vilket gör att alla aspekter inte 

behöver uppfyllas för att behandla en viss förmåga. Det handlar istället om 

vilken förmåga som syns mest i uppgifterna när de ska kategoriseras.  

Får eleverna möjlighet att träna på sin begreppsförmåga genom att: 

- Beskriva begreppen genom olika matematiska uttrycksformer? 

- Använda begreppen i olika sammanhang på ett fungerande sätt?  

- Visa sin förståelse av begreppen och dess samband? 

- Variera sin användning av begreppen mellan olika uttrycksformer? 

- Begreppen introduceras genom en vardagsanknytning? 

- De får möta de olika representationsformerna? 

Ges eleverna möjlighet att träna på den kommunikativa förmågan genom att: 

- Kommunicera matematiskt? 

- Få träna på att förstå symbolspråket? 

- Argumentera och föra resonemang? 

- Använda olika matematiska uttryck, exempelvis genom gester, bilder 

och prata verbalt? 

- Återberätta lösningar så andra förstår, samt genom att förstå andra? 
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Får eleverna möjlighet att utveckla sin metodförmåga genom att: 

- Själva välja mellan olika metoder? 

- Variera sig mellan olika metoder? 

- Uppskatta om svaret är rimligt? 

- Lära sig nya metoder för uträkning? 

Tränar eleven sin problemlösningsförmåga genom att: 

- Lösningsmetoden inte är angiven? 

- Testa sig fram? 

- Samma problem går att lösa på olika sätt? 

- Skapa egna problemuppgifter? 

- Uppgiften är strukturerad så eleven ges möjlighet för att kunna lösa 

den? 

- Möjlighet för resonemang ges? (tillvägagångssätt, rimligt resultat, 

ytterligare förslag?) 

- Möta olika problemlösningsuppgifter? 

Får eleven möjlighet till att träna sin resonemangsförmåga genom att: 

- Förklara och motivera sina lösningar skriftligt? 

- Argumentera för val av metod? 

- Miljön är inbjudande och utmanande? 

- Uttrycka sina tankar i skriftlig form? (ord/symboler)  

  



 

19 

6 Analys och resultat 

Under detta kapitel kommer det synliggöras hur ofta additionsuppgifterna i 

varje läromedel ger eleverna möjlighet att utveckla alla fem matematiska 

förmågor. Resultatet kommer att redovisas i form av cirkeldiagram där antalet 

procent visas, se avsnitt 6.6. Ofta är det fler än en förmåga som tränas i samma 

uppgift, däremot är det den huvudsakliga förmågan som kategoriserar 

uppgiften i detta fall. Detta avgörs genom att använda analysverktygen som 

beskrivs i avsnitt 5.2.2 för att se vilka aspekter inom förmågan som uppfylls i 

uppgifterna. Vid analysen och redovisningarna av resultatet och uppgifternas 

fördelning i de tre läromedlen presenteras förmågorna som egna avsnitt. Till en 

början sammanfattas vad förmågan handlar om och därefter beskrivs hur 

förmågan generellt sett visat sig i de olika läromedlen. Här beskrivs även 

exempel på hur analysen har gått till vid kategoriseringen av uppgifterna. I 

slutet av kapitlet kommer ett avsnitt som innehåller slutsatser.    

6.1 Begreppsförmågan 

För att analysera om uppgifter i läromedlen låter eleverna utveckla sin 

begreppsförmåga har begreppsramverket i kapitel 3 format analysverktyg. 

Analysverktygen innehåller flera aspekter som bör uppfyllas, dessa går att 

finna i avsnitt 5.2.2. Aspekterna för begreppsförmågan handlar om att eleverna 

får möjlighet att beskriva begreppen genom olika matematiska uttrycksformer, 

använda begreppen i olika sammanhang på ett fungerande sätt, visa sin 

förståelse av begreppen och dess samband, variera sin användning av 

begreppen mellan olika uttrycksformer, introduceras begreppen genom en 

vardagsanknytning och om de får möta de olika representationsformerna. 

6.1.1 Matte Eldorado 2B 

I Matte Eldorado 2B tränar eleverna sin begreppsförmåga i 13 av de 68 

uppgifter som berör addition, enligt cirkeldiagrammet i figur 16 motsvarar det 

19%. Samtliga uppgifter låter eleverna använda begreppen i olika sammanhang 

och tillåter eleverna att visa sin förståelse för begreppen och dess samband. 

Detta genom att uppgiften till exempel vill att eleverna ska skriva upp hur 

många ental och hur många tiotal ett tal består av. Det är många uppgifter som 

har vardagsanknytning i form av tillexempel pengar och matvaror, samt tillåts 

eleverna möta andra representationsformer så som bild, text, mattespråk och 

eleverna får även förslag på konkret material som går att använda i uppgiften. 

Det är få uppgifter som tillåter eleverna använda olika och variera sig mellan 

olika uttrycksformer genom att de både får skriva antal och rita antal. 
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Figur 1. Exempel på uppgift som utvecklar begreppsförmågan i Matte Eldorado 

2B (Olsson & Forsbäck, 2009:19). 

Uppgiften i figur 1 handlar om att eleverna ska räkna ut additions uppgifter, 

eleverna får i uppgiften verklighetsanknytning i form av pengar och pennor, 

samt får eleverna skriva på både mattespråket och rita pengar. Eleverna får 

alltså möta olika representationsformer och variera sig mellan olika 

uttrycksformer. Eleverna utvecklar en förståelse hur man delar upp tal, att 17 

pennor är densamma som tio, fem och två pennor. Därmed utvecklar dessa 

uppgifter begreppsförmågan. Uppgifterna skulle kunna utveckla elevernas 

metodförmåga genom att eleverna tränar en specifik metod, men det erbjuder 

eleverna varken att själva välja metod eller variera sig mellan olika metoder. 

6.1.2 Prima Matematik 2B 

Begreppsförmågan ges utrymme för utveckling i 34 av de 61 

additionsuppgifterna, detta motsvarar 55% enligt figur 17. Eleverna får visa sin 

förståelse för begrepp och även samband mellan dessa genom att de ska dela 

upp tresiffriga tal och även skriva ihop tresiffriga tal. De behöver därmed ha 

förståelse för talsorterna hundratal, tiotal och ental. Eleverna får möta olika 

representationsformer i form av bild, mattespråk och verklighetsanknytning. 

Eleverna får ofta träna förståelse för talsorterna i vanliga standarduppgifter och 
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när de ska träna på att göra uppställningar. Även fast uppställningsuppgifter 

hör till metodförmågan så går begreppsförmågan in i dessa uppgifter då 

eleverna måste ha förståelse för talsorterna och dess relation till varandra. 

Uppgifter som tränar eleverna att se sambandet mellan addition och 

multiplikation faller också under denna förmåga. 

 

Figur 2. Exempel på uppgift som utvecklar begreppsförmågan i Prima 

Matematik 2B (Brorsson, 2009:46). 

I uppgifterna i figur 2 får eleverna öva på att räkna större additionsuppgifter 

genom att dela upp talen i hundratal, tiotal och ental och sedan addera ihop 

summan. Detta kräver att eleverna har förståelse för hur tal kan delas upp och 

adderas. Samt behöver eleverna ha förståelse för vad olika tal sorter är och 

deras relationer till varandra, därav utvecklar eleverna begreppsförmågan. 

6.1.3 Favorit Matematik 2A 

Begreppsförmågan ges utrymme för utveckling i 29 av de 135 uppgifterna, 

detta motsvarar 21% enligt figur 18. I detta läromedel är det väldigt mycket 

begrepp i instruktionerna, detta kräver att eleverna har förståelse för annars 

kan de ha svårt att göra uppgifterna. Men det är dessutom ofta bilder som 

hjälper eleverna att se hur man kan tänka när man räknar, tillexempel bollar 

som symboliserar ental och staplar som symboliserar tiotal. Samt är det bilder 

på hur man gör när man använder en tallinje att hoppa steg på. Dessa begrepp 

behöver eleverna ha förståelse för, hur de fungerar och deras samband. Det 

finns även en uppgift där eleverna utifrån en text ska förstå vilket tal det 

handlar om, texten lyder ”mitt tal är summan av 8 och 5”, här behöver eleverna 

ha förståelse för begreppet summa för att de ska veta vilket räknesätt de ska 

använda, här behöver eleverna även har förståelse för terminologin av ordet 

summa. En annan uppgift visar en stapel som symboliserar ett tiotal och ett 

antal bollar som symboliserar ental, fråga är vilken term som fattas för att få 

talet 20. Vissa av uppgifterna rörande addition har även med 

verklighetsanknytning, tillexempel ”det finns 34 guldfiskar och 22 malar. Hur 

många fiskar är det tillsammans?” Samt så tränas sambandet mellan de två 

räknesätten addition och multiplikation. 
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Figur 3. Exempel på uppgift som utvecklar begreppsförmågan i Favorit 

Matematik 2B (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012:26). 

I uppgifterna i figur 3 får eleverna utveckla sin begreppsförmåga genom att 

uppgiften handlar om att de ska addera tiotalen och sedan entalen. De ska läsa 

av en bild med ”tiotals-staplar” och ”entalsbollar” för att sedan skriva på 

mattespråket i färdiga rutor. Eleverna får ingen möjlighet att välja metod då 

metoden redan är angiven, däremot presenteras en metod som eleverna kan 

använda sig av. Eleverna måste även ha en förförståelse för begreppen ental 

och tiotal för att utveckla kunskapen om hur man adderar tal sorter för sig.  

6.2 Kommunikationsförmågan 

Utifrån analysverktygen i avsnitt 5.2.2 så behöver eleverna, för att utveckla den 

kommunikativa förmågan, kommunicera matematiskt. De behöver även få 

träna på att förstå symbolspråket, argumentera och föra resonemang. Eleverna 

behöver även få träna på att återberätta lösningar så andra förstår och genom 

att förstå andra. Eleverna behöver dessutom få använda olika matematiska 

uttryck, exempelvis genom gester, bilder och prata verbalt.  

6.2.1 Matte Eldorado 2B 

I Matte Eldorado 2B tränar eleverna sin kommunikationsförmåga i 7 av de 68 

uppgifter som berör addition, enligt figur 16 motsvarar det 10%. Eleverna får i 
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samtliga uppgifter möjlighet till att kommunicera, detta synliggörs genom att 

en symbol vid uppgiften visar två personer som pratar, däremot behöver inte 

kommunikation endast ske muntligt. Det är dock osäkert om denna symbol 

betyder att eleverna ska kommunicera i par, grupp eller i helklass. Genom att 

kommunicera får de möjlighet att via talet använda matematiska uttryck. 

Ganska ofta får eleverna träna på att förstå symbolspråket, samt argumentera 

och föra resonemang. Detta genom att de får möjlighet att göra egna uppgifter 

tillsammans med någon, samt genom att de får uttrycka vilka siffror de får och 

vilket tal siffran symboliserar. Sällan får eleverna möjlighet att genom talet 

förklara hur denne har tänkt och därmed använda matematiskt språk. 

 

Figur 4. Exempel på uppgift som utvecklar kommunikationsförmågan i Matte 

Eldorado 2B (Olsson & Forsbäck, 2009:36). 

I uppgiften i figur 4 så ska eleverna gruppera en massa uttryck beroende på 

vilken strategi/metod de tycker är passande att använda för att lösa uttrycket, 

vilket skulle kunna innebära att det är metodförmågan som utvecklas. Däremot 

är denna uppgift en samtalsuppgift vilket erbjuder eleverna att kommunicera 

matematiskt med varandra och använda matematiska uttryck och begrepp. Här 

får eleverna alltså möjlighet att arbeta tillsammans och använda sitt 

matematiska språk för att diskutera, argumentera och resonera över sina val, 

samt förstå hur en annan har grupperat. 
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6.2.2 Prima Matematik 2B 

I detta läromedel ges eleverna inte möjlighet att utveckla sin 

kommunikationsförmåga då det inte förekommer någon enskild sådan 

additionsuppgift enligt de analysverktyg som använts. Alltså ges denna 

förmåga utrymme för utveckling i 0 av de 61 additionsuppgifterna, detta 

motsvarar 0% enligt figur 17. Det finns bara en uppgift som kan anses bidra till 

att utveckla elevernas kommunikationsförmåga i additionsuppgifterna, 

däremot så har denna uppgift kategoriserats att huvudsakligen utveckla 

problemlösningsförmågan så därför räknas den inte som en uppgift för 

utveckling av kommunikationsförmågan. För att förtydliga hur 

kommunikationsförmågan kan utvecklas i denna uppgift så kommer den att 

utgöra exemplet i detta avsnitt. 

 

Figur 5. Exempel på uppgift som utvecklar kommunikationsförmågan i Prima 

Matematik 2B (Brorsson, 2009:31). 

I uppgiften i figur 5 får eleverna möjlighet att dela med sig av sina tankar och 

idéer om hur de har löst samma uppgift. Just denna uppgift går ut på att 

eleverna ska förklara för varandra hur de har löst uppgiften, för att sedan skriva 

och rita av sin kompis förklaring. Längst ner på sidan går det även att utläsa att 

eleverna i dessa uppgifter får möjlighet för att byta idéer och diskutera. 

Eleverna får här möjlighet att kommunicera matematiskt och återberätta 

lösningar eftersom de ska förklara för varandra hur de gjort, samt ska de förstå 

hur den andra personen gjort. Eleverna får både skriva och rita hur kompisen 

gjort, detta låter eleverna träna på att använda olika matematiska uttryck samt 

träna på att förstå symbolspråket. Här ges även utrymme för att argumentera 

och resonera. Som tidigare nämnt är detta en del av en problemlösningsuppgift 

och har därför valt att inte kategoriseras som en kommunikationsuppgift. Hade 

denna uppgift varit fristående hade den setts som en kommunikationsuppgift.  
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6.2.3 Favorit Matematik 2A 

Kommunikationsförmågan ges utrymme för utveckling i 4 av de 135 

uppgifterna, detta motsvarar 3% i figur 18. I Favorit Matematik är oftast den 

kommunikativa uppgifterna spel där eleverna spelar tillsammans med en 

kompis vilket ger utrymme för att diskutera och använda matematikens språk 

verbalt. I en annan uppgift får träna på att göra en räkne berättelse verbalt för 

någon. 

 

Figur 6. Exempel på uppgift som utvecklar kommunikationsförmågan i Favorit 

Matematik 2B (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012:115). 

I uppgifterna i figur 6 ska eleverna berätta en räkne berättelse till bilden samt 

skriva en uppställning till talet. Eleverna får hjälp av en bild. Fokus i denna 

uppgift upplever jag handlar om att de ska berätta en räkne berättelse för en 

kompis, vilket kräver att de ska kunna kommunicera matematiskt. Det är med 

andra ord räkne berättelsen som bidragit till att uppgiften kategoriseras som 

kommunikationsförmågan. Däremot skulle uppgiften kunna låta eleverna 

utveckla sin resonemangsförmåga också i och med att de ska visa hur de löser 

uppgiften.  

6.3 Metodförmågan 

För att eleverna ska få möjlighet att utveckla sin metodförmåga behöver de, 

utifrån analysverktygen i avsnitt 5.2.2, lära sig nya metoder för uträkning och 
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själva välja mellan olika metoder och variera sig mellan dessa. De behöver även 

träna på att uppskatta om svaret är rimligt eller ej.   

6.3.1 Matte Eldorado 2B 

I Matte Eldorado 2B tränar eleverna sin metodförmåga i 38 av de 68 uppgifter 

som berör addition, enligt figur 16 motsvarar det 56%. Metodförmågan är den 

förmåga som har färst antal aspekter som hjälper till att gruppera en uppgift till 

denna förmåga så är det enkelt att utesluta om en uppgift utvecklar denna 

förmåga eller inte. Nästan alla uppgifter som utvecklar denna förmåga är 

”standarduppgifter”, däremot finns ett flertal uppgifter i läromedlet som skulle 

kunna låta eleverna utveckla metodförmågan. Så kallade standarduppgifter ser 

ut som så att eleverna får ett tal som de ska räkna ut, tillexempel 9+8=___. Här 

får eleverna helt själva välja metod och därmed ges även möjlighet för att 

variera sig i sitt metodval. Ett fåtal uppgifter handlar om att eleverna ska avgöra 

om svaret är rimligt eller inte. Det är även väldigt få uppgifter, som på bild 3, 

visar olika metoder som går att använda och därmed låter eleverna välja. Ofta 

är det bara en metod som visas i uppgifter vilket gör att eleverna får möjlighet 

att utveckla sin metodförmåga genom att träna på en specifik metod. Däremot 

får inte eleverna möjlighet att välja, variera eller undersöka rimligheten på 

svaret. Det finns även uppgifter i boken som presenterar metoden uppställning 

för eleverna vilket låter eleverna lära sig en ny användbar metod för uträkning.  
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Figur 7. Exempel på uppgift som utvecklar metodförmågan i Matte Eldorado 

2B (Olsson & Forsbäck, 2009:20). 

Uppgifterna som visas i figur 7 går ut på att eleverna får möjlighet att välja 

mellan lämpliga metoder för att addera med tiotalsväxling. Eleverna får två 

angivna metoder de kan välja mellan, antingen tallinje eller genom att tänka 

staplar, staplarna går att rita eller så kan eleverna ta hjälp av multilink. I och 

med att eleverna ges möjlighet att både själv välja och variera sig mellan olika 

metoder går det att tolka att dessa uppgifter utvecklar elevernas 

metodförmåga.  

6.3.2 Prima Matematik 2B 

Metodförmågan ges utrymme för utveckling i 22 av de 61 

additionsuppgifterna, hela 35% enligt figur 17. Standarduppgifter så som 12+7 

tillåter eleverna välja och variera sitt val av metod. Eleverna får i några 

uppgifter träna sig på att använda miniräknaren, eleverna behöver vara 

uppmärksamma om svaret är rimligt eller inte. Om eleverna trycker på fel 

räknesätt så kan svaret bli väldigt fel. I en annan uppgift får eleverna räkna ut 

standarduppgifter, varje svar ger en bokstav och när de har räknat ut alla 

uppgifterna kommer ett hemligt meddelande att synliggöras. Eleverna kommer 

då att märka ifall de har räknat fel eftersom meddelandet då kommer bli 

felaktigt vilket tillåter eleverna uppskatta om svaret är rimligt eller ej. Eleverna 

får även bli bekant med en metod som handlar om att de ska lära sig 

uppställning för att räkna ut additionsuppgifter.  
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Figur 8 Exempel på uppgift som utvecklar Metodförmågan i Prima Matematik 

2B (Brorsson, 2009:44). 

Uppgifter som är i figur 8 låter eleverna helt själva välja metod för att lösa 

uttrycket. De kan även variera sig vid sitt val av metod beroende på vilken 

metod de tycker passar uttrycket bäst. Därav anser jag att dessa uppgifter 

utvecklar elevernas metodförmåga. 

6.3.3 Favorit Matematik 2A 

Metodförmågan ges utrymme för utveckling i 101 av de 135 uppgifterna, detta 

motsvarar 75% enligt figur 18. I många uppgifter i läromedlet Favorit 

Matematik gällande addition ska eleverna ringa in, kryssa över eller måla 

alternativa svar om de är det svaret de fått fram i sin uträkning. Är det så att 

det svaret de fått fram inte finns som alternativ så måste eleverna försöka igen 

och rätta till där det blivit fel. Detta ger eleverna möjlighet att kontrollera sina 

svar. Det är väldigt många standarduppgifter i detta läromedel, tillexempel 9+3, 

detta tillåter eleverna att själva välja metod, dessutom ges möjlighet för 

variation i metodvalet. Eleverna får även träna på att göra uppställningar, detta 

kräver att eleverna har förståelse för att entalen ska vara under varandra och 

tiotalen under varandra. De får även träna på att använda minnessiffra och 

talens samband, att tolv ental blir ett tiotal och två ental. 

 

Figur 9. Exempel på uppgift som utvecklar metodförmågan i Favorit Matematik 

2B (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012:7). 

I uppgifterna i figur 9 får eleverna träna på metodförmågan genom att de får 

additions uppgifter utan någon angiven metod, detta ger eleverna möjlighet att 

både välja och variera sig mellan metoder de har lärt sig. 

6.4 Problemlösningsförmågan 

Enligt de analysverktyg som presenteras i avsnitt 5.2.2 så utvecklar elever sin 

problemlösningsförmåga genom att uppgiften är utformad så lösningsmetoden 

inte är angiven, de får testa sig fram, samma problem går att lösa på olika sätt, 

de får skapa egna problemuppgifter, uppgiften är strukturerad så eleven ges 

möjlighet för att kunna lösa den, eleverna får möjlighet för resonemang, samt 

får de möta olika problemlösningsuppgifter. 
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6.4.1 Matte Eldorado 2B 

I Matte Eldorado 2B tränar eleverna sin problemlösningsförmåga i 8 av de 68 

uppgifter som berör addition, enligt figur 16 motsvarar det 12%. I många av 

eldorados problemlösningsuppgifter rörande addition får eleverna möjlighet 

att testa sig fram, uppgiften går att lösa på olika sätt och dessutom är 

uppgifterna anpassade för eleverna. I ganska många av uppgifterna är inte 

lösningsmetoden angiven. I ett fåtal av uppgifterna får eleverna skapa egna 

liknande problem och möjlighet för resonemang ges. Alla 

problemlösningsuppgifter berör självklart addition eftersom det är dessa 

uppgifter som analyserats, men eleverna får även möjlighet till att möta olika 

typer av problemlösningsuppgifter. 

 

Figur 10. Exempel på uppgift som utvecklar problemlösningsförmågan i Matte 

Eldorado 2B (Olsson & Forsbäck, 2009:44–45). 

Uppgifterna i figur 10 är textuppgifter där eleverna ska rita och lösa problemen. 

Metoden är inte angiven och den är anpassad så alla elever kan lösa problemet, 

dessutom får eleverna skapa en egen liknande uppgift. Dessa uppgifter anses 

därför utveckla problemlösningsförmågan. Eftersom eleverna ska träna på att 

använda metoden att rita skulle uppgiften kunna anses vara en uppgift som 

utvecklar metodförmågan, men eftersom eleverna inte ges möjlighet att välja 

eller variera sig i sitt metodval så anses uppgiften inte träna metodförmågan.  

Däremot är inte alla uppgifter på denna sida additionsuppgifter vilket i denna 

studie är de uppgifter som undersöks. För att en problemlösningsuppgift ska 
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vara en problemlösningsuppgift behöver eleverna vara obekant med 

problemet, detta innebär att eleverna inte ska ha gjort liknande uppgifter 

tidigare. I detta fall har eleverna stött på textuppgifter tidigare men inga då de 

ska visa med en bild hur de löst problemet, i varje fall inte i Matte Eldorado 2B. 

Vad eleverna har behandlat eller ej går inte att veta i denna studie då ingen 

annan bok i denna serie analyserats. 

6.4.2 Prima Matematik 2B 

Problemlösningsförmågan förekommer, i detta läromedel, i 1 av de 61 

additionsuppgifterna, detta motsvarar 2% enligt figur 17. I denna bok finns 

endast en problemlösningsuppgift i de uppgifter som berör addition. Däremot 

består denna uppgift av fem mindre uppgifter. 

 

Figur 11. Exempel på uppgift som utvecklar problemlösningsförmågan i Prima 

Matematik 2B (Brorsson, 2009:30–31). 

Dessa uppgifter i figur 11 handlar det om att eleverna ska slå en tärning och 

skriva in talet i valfri ruta för att därmed bilda ett tresiffrigt tal. Detta ska de 

upprepa och göra en gång till. Därefter ska de lägga sitt tal med pengar. Dessa 

tre uppgifter går att kategorisera till att utveckla begreppsförmågan eftersom 

eleverna behöver förstå ental, tiotal och hundratal. Uppgift fyra tillåter eleverna 

att välja metod, men eftersom det bara är en uppgift får de inte möjlighet att 

variera sig. Uppgift fyra utvecklar i huvudsak resonemangsförmågan eftersom 

eleverna ska rita och skriva hur de gjort sin uträkning. Den femte och sista 

uppgiften utveckla kommunikationsförmågan eftersom eleverna ska utbyta 

idéer och förslag, denna beskrivs utförligt under avsnittet ovan som behandlar 
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kommunikationsförmågan. Tillsammans i dessa fem uppgifter får eleverna 

välja metod, testa sig fram, problemet går att lösa på olika sätt, den är 

strukturerad så den går att lösa av eleverna och möjlighet för resonemang ges. 

Däremot får eleverna inte skapa egna problem eller möta olika typer av 

problemuppgifter rörande addition. 

Som tidigare nämn behöver eleverna vara obekanta med problemuppgifter för 

att det ska ses som ett problem för eleven. I detta fall så har eleverna stött på 

strukturen av uppgiften tidigare i boken, däremot handlar den om att de ska 

sortera föremål. Denna uppgift är obekant för eleverna eftersom de ska visa en 

uträkning genom bild och text. Dock kan eleverna gjort liknande i tidigare 

läromedel som använts, men dessa har inte analyserats i denna studie. 

6.4.3 Favorit Matematik 2A 

Problemlösningsförmågan ges utrymme för utveckling i 0 av de 135 

uppgifterna, detta motsvarar 0% enligt figur 18. I denna bok finns ingen 

additionsuppgift som kan kategoriseras som en uppgift för utveckling av 

elevernas problemlösningsförmåga. Däremot finns uppgifter som skulle kunna 

vara en problemlösningsuppgift men har fått en annan kategori. I sin helhet har 

detta läromedel bara ett uppslag, sida 38–39, som uttryckligen menar att det är 

problemlösningsförmågan som ska utvecklas. Däremot går det att utifrån 

analysverktygen förstå att denna uppgift inte utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga i huvudsak. 
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Figur 12. Exempel på uppgift som, enligt läromedlet tycks behandla 

problemlösning, men enligt denna analys inte utvecklar 

problemlösningsförmågan i Favorit Matematik 2B (Ristola, Tapaninaho & 

Vaaraniemi, 2012:38). 

Uppgiften som visas i figur 12 visar att eleverna blir begränsade genom att de 

blir styrda till att välja en viss metod som anses lämplig. Samt är rutorna där 

additionen ska skrivas ett begränsat antal vilket också begränsar eleverna. 

Eleverna har däremot möjlighet att testa sig fram och välja en annan metod om 

de vill, samt går problemet att lösa på olika sätt men som sagt blir eleverna 

styrda av exemplet vilket inte garanterar att eleverna testar olika. Det tydligaste 

i denna uppgift är att möjlighet för resonemang ges, därav anses 

resonemangsförmågan som huvudsaklig i denna uppgift. Detta kommer att 

beskrivas utförligare i nästa avsnitt. Eleverna kan lösa denna uppgift, men 

däremot ges ingen möjlighet för eleverna att göra egna problemuppgifter. 

En problemuppgift behöver som sagt vara en uppgift som eleverna inte är 

bekant med sen tidigare. I detta läromedel är dessa uppgifter de första 

uppgifterna som är utformade på detta sätt vilket gör denna till ett problem för 

eleverna, vilket innebär att det då är en uppgift som bidrar till att utveckla 

problemlösningsförmågan. Däremot är det möjligt att detta behandlats i ett 

tidigare läromedel än denna, Favorit Matematik 2A. 

6.5 Resonemangsförmågan 

Enligt analysverktygen i avsnitt 5.2.2 utvecklar elever sin resonemangsförmåga 

genom att de får förklara och motivera sina lösningar skriftligt, de får 

argumentera för val av metod, miljön är inbjudande och utmanande, samt får 

de uttrycka sina tankar i skriftlig form. 

6.5.1 Matte Eldorado 2B 

I Matte Eldorado 2B tränar eleverna sin resonemangsförmåga i 2 av de 68 

uppgifter som berör addition, enligt figur 16 motsvarar det 3%. I båda de 

uppgifter som utvecklar elevernas resonemangsförmåga så är det tydligt att 

eleverna ska förklara/motivera och uttrycka sina tankar och lösningar skriftligt. 

I en av uppgifterna får eleverna dessutom träna på att argumentera för sitt val 

av metod. 
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Figur 13. Exempel på uppgift som utvecklar resonemangsförmågan i Matte 

Eldorado 2B (Olsson & Forsbäck, 2009:111). 

Uppgiften i figur 13 handlar det om att eleverna ska välja en lämplig strategi 

vilket utvecklar metodförmågan, men eleverna ska även visa hur de har gjort 

när de räknat ut uppgiften. Eleverna får förklara och motivera sina tankar i 

skrift. Det viktiga i uppgiften tycks vara själva motiveringen, att eleven kan visa 

hur de tänkt. 

6.5.2 Prima Matematik 2B 

Resonemangsförmågan ges utrymme för utveckling i 4 av de 61 

additionsuppgifterna, detta motsvarar 8% enligt figur 17. 
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Figur 14. Exempel på uppgift som utvecklar resonemangsförmågan i Prima 

Matematik 2B (Brorsson, 2009:42). 

Med hjälp av uppgiften i figur 14 får eleverna möjlighet att utveckla sin 

resonemangsförmåga genom att eleverna ska skriva sin lösning till en 

textuppgift. Eleverna får alltså skriftligt förklara och motivera sina tankar. 

6.5.3 Favorit Matematik 2A 

Resonemangsförmågan ges utrymme för utveckling i 1 av de 135 uppgifterna, 

detta motsvarar, enligt figur 18, mindre än 1%. Eftersom det bara finns en 

uppgift så kommer den att utgöra exemplet i detta avsnitt. 

 

Figur 15. Exempel på uppgift som utvecklar resonemangsförmågan i Favorit 

Matematik 2B (Ristola, Tapaninaho & Vaaraniemi, 2012:38). 

I uppgifterna i figur 15 finns ett antal textuppgifter där eleverna ska visa hur de 

löser uppgifterna. Eleverna blir uppmanade till att använda en specifik metod 

vilket påverkar eleverna att inte välja metod själv. Eleverna får med hjälp av 

dessa uppgifter utveckla sin resonemangsförmåga genom att de får visa hur de 

löser uppgiften. De ska alltså uttrycka på vilket sätt de har löst uppgiften. 
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6.6 Cirkeldiagram över hur fördelningen av förmågorna ser 
ut i de tre olika läromedlen 

 

Figur 16. Fördelning av hur ofta förmågorna tränas i additionsuppgifter i Matte 

Eldorado 2A 

 

Figur 17. Fördelning av hur ofta förmågorna tränas i additionsuppgifter i Prima 

Matematik 2B 
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Figur 18. Fördelning av hur ofta förmågorna tränas i additionsuppgifter i 

Favorit Matematik 2A 

6.7 Sammanfattning/slutsats 

Det finns vissa likheter och skillnader hos de olika läromedlen. Det är bara i 

Matte Eldorado som eleverna får träna alla fem förmågorna i 

additionsuppgifterna. I Prima Matematik finns ingen additionsuppgift som 

fokuserar på kommunikationsförmågan, förmågan tränas en gång i en 

problemlösningsuppgift. I Favorit Matematik finns ingen additionsuppgift som 

utvecklar elevernas problemlösningsförmåga enligt analysverktygen som 

använts. Läromedlet Favorit Matematik är dessutom det läromedel som i de 

flesta fall ger eleverna exempel på hur de ska tänka och vilken metod som går 

att använda. Både Prima Matematik och Matte Eldorado är mer sparsam med 

att ge eleverna exempel på lösningar och metoder. I alla tre läromedlen går det 

att med hjälp av cirkeldiagrammen i figur 16-18 se vilka förmågor som ges mest 

utrymme i läromedlen, alla tre visar att begreppsförmågan och metodförmågan 

tar absolut störst plats av dem alla. Tillsammans utvecklas de två förmågorna i 

75% av additionsuppgifterna i Matte Eldorado, 90% i Prima Matematik och 96% 

i Favorit Matematik. Därefter delar kommunikationsförmågan, 

problemlösningsförmågan och resonemangsförmågan på resten. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel kommer resultatet att diskuteras mot bakgrund och tidigare 

forskning. Frågeställningarna kommer organisera upp detta kapitel genom att 

vara utgångspunkter för olika diskussionsavsnitt.  

7.1 Vilka likheter och skillnader finns om elevers möjlighet 
att utveckla de fem matematiska förmågorna genom 
additionsuppgifter i tre olika matematiska läromedel för 
årskurs 2? 

Häggblom (2013) förklarar att matematikundervisningen ofta styrs av 

läromedel. Även Johansson (2006) uttrycker att undervisningen är i stort behov 

av läromedel. Johansson (2006) förklarar vidare att nivågrupperingar i 

läromedel är vanligt vilket kan förstås som en faktor till den höga andelen 

självständigt arbete. Holmberg m.fl. (2017) uttrycker att läromedel behöver ha 

tydliga kopplingar till styrdokumenten, detta går att relativt tydligt utläsa i de 

olika läromedlen genom att de alla tre erbjuder kommenterar av något slag, 

samt att det i början av varje kapitel står vad som kommer behandlas.  

Holmberg m.fl. (2017) skriver om fem funktioner som ett läromedel kan 

uppfylla. Ena funktionen handlar om att läromedlet garanterar att 

kunskapsmålen i kursplanen uppfylls. I de tre analyserade läromedlen uttrycks 

det inför varje kapitel vad eleverna ska träna på, samt i slutet så finns det en 

sammanfattning av vad eleverna har lärt sig i kapitlet. Det finns dessutom 

kommentarer på många sidor i alla tre läromedlen som förtydligar vad 

uppgifterna tränar på. Däremot visar resultatet i denna studie att det inte går 

att förlita sig på att det är den förmågan som tränas, därav behöver läraren vara 

uppmärksam så eleverna ändå får möjlighet att träna den tänka förmågan. Två 

andra faktorer handlar om att det underlättar för läraren med både utvärdering 

av eleverna och lärarens övriga arbete. Detta i och med att böckerna på förhand 

har vissa sidor som riktar sig till elever som behöver extra träning och vissa som 

behöver extra utmaning. I avsnitt 6.1 går det att läsa att Matte Eldorado 

dessutom på vissa sidor i läroböckerna ger tips till läraren över hur denne kan 

tänka i undervisningen, samt har läraren ett facit som hjälper till att utvärdera 

eleverna.   

Även Nelson (2006) skriver att läromedel har all fakta samlat på ett ställe vilket 

underlättar för läraren. Läraren behöver därför inte anstränga sig att plocka 

ihop allt material själv, däremot behöver läraren kontrollera så att det som 

kursplanen anger verkligen tas upp under lektionen. Dock tycks det vara så att 

lärarna ofta väljer att förlita sig på att materialet tar upp det som ska tas upp. 

Enligt resultatet så går det att avläsa att eleverna inte ges möjlighet att utveckla 

alla förmågor lika mycket genom läromedel. Nelson (2006) lyfter även att ett 

läromedel blir så bra som läraren väljer att göra det. Det är lärarens användning 
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som påverkar om det är ett bra eller mindre bra läromedel. Däremot är det en 

ojämn fördelning av förmågorna i läromedlen vilket gör att läraren behöver ge 

eleverna möjlighet att utveckla vissa förmågor på ett annat sätt än genom 

läromedel. Detta innebär att läraren behöver komplettera läromedlen för att ge 

eleverna möjlighet att utveckla alla förmågor lika mycket. Anledningen till att 

läromedel ofta används har att göra med bland annat att minska 

arbetsbelastningen för läraren eller för att lärare anser sig besitta för lite 

kunskaper inom något område, därav ses läromedel som en trygghet för läraren 

att luta sig tillbaka på. Tillexempel så erbjuder uppgiften i avsnitt 6.1.2 

möjlighet för att som lärare ta upp detta muntligt med eleverna och låta de 

förmedla hur de har tänkt och ta del av andras tankar och idéer. Men detta beror 

helt på hur läraren väljer att använda läromedlet i detta fall.  

7.2 Vilka förmågor tränas genom additionsuppgifter i tre 
olika läromedel för årskurs 2? 

Som nämndes i det sammanfattande avsnittet i resultatkapitlet så var det 

endast ett läromedel som tränar alla fem förmågorna i additionsuppgifterna, 

Matte Eldorado. De andra två läromedlen hade båda en förmåga som inte 

utvecklades i relation till additionsuppgifterna. 

Idag är den enskilda räkningen väldigt stor ute i skolorna i Sverige, detta 

påverkar så eleverna inte får de kunskaper de är i behov av gällande just 

problemlösning. Därmed får eleverna dåliga förutsättningar för att utveckla sin 

problemlösningsförmåga (Palmer & van Bommel, 2016). Det går dessutom 

genom resultatet att se att denna förmåga får väldigt lite utrymme i läromedlen 

som analyserats. Eftersom att en problemuppgift inte ses som en 

problemuppgift för alla (Palmer & van Bommel, 2016) så har även analysen i 

denna studie blivit påverkad av analysverktygen och min syn på de 

analyserade uppgifterna. Eftersom att det bara är dessa tre böcker som 

analyserats så går det inte att besvara ifall eleverna arbetat med liknande 

uppgifter tidigare eller inte. Palmer och van Bommel (2016) uttrycker även att 

det är viktigt att eleverna får göra egna liknande problemuppgifter som de har 

löst för att läraren enklare ska kunna få en förståelse för hur eleven har tänkt. 

Detta är något som sker väldigt sällan i de läromedel som analyserats i denna 

studie. Häggblom (2013) förklarar att en problemuppgift har väldigt många 

krav och att det är svårt att uppfylla alla dessa i en uppgift, detta är en stor 

anledning till att många uppgifter blivit kategoriserat i någon annan förmåga 

då dessa stämt in bättre.  

Häggblom (2013) förklarar att resonemangsförmågan hos eleverna går att 

upptäcka när vi ser deras lösningar. Det är även genom elevernas lösningar som 

läraren ser på vilket sätt de kan stödja elevens utveckling i matematiken. Detta 

behöver att eleverna ibland får möjlighet att utan begränsningar lösa uppgifter 

så att läraren kan se hur eleven tänkt. Ett väldigt fåtal uppgifter i de tre 
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läromedlen som låter eleverna utveckla denna förmåga i additionsuppgifterna. 

Detta kan bero på att läromedlen är utformade för mer individuellt arbete. 

7.3 På vilket sätt kommer förmågorna till uttryck i arbetet 
med addition i de tre olika läromedlen för årskurs 2? 

Matematik behöver ofta läras in tillsammans med andra, vilket Häggblom 

(2013) uttrycker sker allt för sällan. Dessutom visar det sig att den konkreta och 

muntliga matematiken som bjuder in till diskussion och interaktion med andra 

minskar när eleverna kommer upp i årskurs 4–5. Pettersson (2008) förklarar att 

förmågorna behöver tränas via erfarenheter och av matematiska aktiviteter för 

att utvecklas. I resultatet går det att se att kommunikationsförmågan tränas i 

liten utsträckning och sällan tillsammans med andra. Detta kräver att läraren 

utanför läromedlen erbjuder eleverna andra aktiviteter för att utveckla denna 

förmåga.  

Läraren kan be elever återberätta med egna ord, andras lösningar och därmed 

undersöka om eleven förstått och följt med (Palmer & van Bommel, 2016). När 

eleverna arbetar självständigt i sina böcker kan läraren välja att låta eleverna för 

varandra eller i helklass berätta med matematiskt språk hur de tänkt, vilket 

tillåter eleverna kommunicera matematiskt och även resonera. Ett fåtal 

uppgifter i läromedlen låter eleverna träna på kommunikation och 

resonemang. Att samtala matematiskt har, enligt Häggblom (2013), som syfte 

att stödja elevernas skriftliga kommunikation samtidigt som eleverna övar det 

matematiska språkbruket. Elevernas matematiska kommunikation tränas även 

då eleverna skriver och läser mattespråk. Hos elever i tidigt stadie tränar 

eleverna på att göra just muntliga och skriftliga lösningar för varandra och 

läraren. I avsnitt 5.1.1 står det att Favorit Matematik jobbar för en aktiv dialog i 

klassrummet, men att material för att arbeta med detta befinner sig i 

lärarhandledningen och inte i elevernas böcker. Det kan därför tolkas som att 

många kommunikationsuppgifter finns i lärarhandledningen istället, vilken 

kan ses som en anledning till att denna förmåga tränas så pass lite i 

elevböckerna. 

Rutinuppgifter är, enligt denna analys och även Häggblom (2013), de uppgifter 

som oftast tränar elevernas metodförmåga. Häggblom (2013) uttrycker att 

elever ofta har lätt att välja räknesätt när de ska lösa rutinuppgifter medan vissa 

har det svårare att välja metod, detta skapar problem för de elever som har 

svårare att välja metod när inga exempel ges. Många uppgifter i läromedlen har 

exempel på metodval till uppgifterna medans många inte har det. Här får både 

de eleverna som har lätt att välja metod en utmaning i och med att det inte ges 

exempel, samtidigt som de uppgifter som ger exempel tillåter eleverna som har 

det svårare med metodval att även dom lyckas med uppgiften. Därav ges alla 

elever möjlighet till att lyckas med utveckling av metodförmågan.  
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7.4 Didaktiska implikationer 
Analysen och resultatet i denna studie visar på en ojämn fördelning av 

elevernas möjlighet för utveckling av de fem matematiska förmågorna i 

läromedel, se avsnitt 6.6. Detta innebär att lärare ute i skolorna behöver 

komplettera de förmågor som inte ges lika mycket utrymme i läromedlen. 

Begreppsförmågan och metodförmågan är de två förmågor som eleverna får 

träna och utveckla mest genom läromedel, medan eleverna ges lite utrymme 

att träna och utveckla kommunikations-, problemlösnings- och 

resonemangsförmågan.  
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8 Metoddiskussion 

I denna studie gjordes en innehållsanalys som, enligt Bryman (2018), bygger på 

att mäta och följa tydliga regler. I detta fall är reglerna de analysverktyg som 

använts utifrån förmågornas specifika drag. När ett dokument eller en text ska 

analyseras så används ofta metoden innehållsanalys. Analysen som görs ska 

kunna göras igen av vem som helst, metoden handlar därmed om hur man tar 

sig an en text (Bryman, 2018). Jag anser att min analys är tydligt då jag förklarar 

hur aspekterna av förmågorna hjälpt till vid analysen. Samt går analysen att 

upprepa av vem som helst om så önskas, däremot kommer troligtvis utfallet att 

skilja sig beroende på hur aspekternas betydelse fördelas. För mig kan en aspekt 

anses viktigare än en annan och det är detta som kan skilja sig åt. Metoden är 

också lätt att förstå sig på, det är enkelt att konkret beskriva tillvägagångssättet, 

vilket underlättar om en upprepning eller uppföljning vill göras (Bryman, 

2018). Detta har varit en svårighet eftersom det krävs en tydlighet i hur jag har 

tänkt i min analys. Svårigheten har däremot också varit en stor fördel för mig 

som undersökt läromedel i och med att det även blir tydligt för mig hur jag 

analyserat. Däremot har jag gjort min tolkning av uppgifterna i läromedlen, 

vilket kan skilja sig från person till person. En annan kan tolka samma uppgift 

på ett annat sätt och därmed koppla denna till en annan förmåga. När en 

uppgift varit svår att placera under en viss förmåga har åsikter av andra 

personer varit till hjälp eftersom det ger möjlighet till diskussion. En annan 

fördel Bryman (2018) lyfter med denna metod är att den är flexibel eftersom den 

kan användas till många olika sorters medier. Innehållsanalys fungerade bra att 

använda i den här studien eftersom den har en tydligt struktur som är färdigt 

och lätt att anpassa efter studiens syfte. Metoden har även vissa nackdelar, till 

exempel kan en kvantitativ innehållsanalys inte besvara frågor som berör 

varför något är som det är (Bryman, 2018). Angående detta känner jag att mitt 

syfte inte var att besvara varför frågor, men en tankegång över vad som kan 

påverka utfallet har gjorts. En annan nackdel med denna metod är att själva 

analysen inte kan bli bra om materialet som analyseras inte är bra (Bryman, 

2018). I denna studie har materialet passat bra eftersom strukturen är tydlig och 

enkel och därmed blev även resultatet bra.  
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Förslag på vidare forskning 

Förslag på vidare forskning skulle kunna vara att undersöka hur samma tre 

läromedel erbjuder eleverna att utveckla förmågorna inom ett annat område 

som till exempel division eller bråk. Denna studie erbjuder endast området 

addition för att studien inte ges utrymme att beröra de andra områdena i 

läromedlen, så som multiplikation eller geometri. Ett annat alternativ skulle 

kunna vara att analysera en hel bok för att veta hur just detta särskilda 

läromedel uppfyller de olika kraven för förmågorna. Dessa skulle kunna gå till 

på samma sätt och därmed använda samma analysverktyg som i denna studie. 

Det vore intressant att se hur förmågorna träder fram i övriga delar av 

läromedlen, detta passar dock i en större studie än vad detta har blivit.  
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