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SAMMANFATTNING 

Målen i matematikämnesplanen uttrycks som matematiska förmågor, vilka eleverna ska få 

möta i undervisningen. Till de matematiska förmågorna räknas problemlösningsförmåga, 

metodförmåga, begreppsförmåga, kommunikationsförmåga, och resonemangsförmåga. 

Läroböckerna i matematik har en väldigt styrande roll och om undervisningen till största 

delen ska utgå från det som står i böckerna är det viktigt att veta vad de innehåller och vilka 

kunskaper eleverna får när de arbetar i dem. Syftet med den här undersökningen är att 

analysera matematikläromedlet Pixel, för att se hur pass stora möjligheter eleverna har att 

utveckla de fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, när de använder sig av böckerna. 

Syftet är också att studera om läromedlet till största delen bygger på färdighet eller förståelse. 

Med anledning av att det inte har forskats så mycket om elevers möjligheter att utveckla de 

matematiska förmågorna när de använder olika läromedel, är motivet för den här studien att 

fylla den kunskapsluckan. Analysen visar att eleverna har stora möjligheter att utveckla de 

fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, när de använder sig av läromedlet Pixel, 

framförallt begreppsförmågan och metodförmågan. För att eleverna ska utveckla de övriga 

förmågorna bör läraren ha en aktiv roll och använda sig av de tips och extra aktiviteter som 

finns i lärarhandledningen, samt ge eleverna utrymme till att diskutera och resonera om olika 

metoder och lösningar.  
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1. INLEDNING 

Matematik är ett av skolans viktigaste ämnen och det är grunden för den vetenskapliga 

utvecklingen och för modern teknologi. Matematiken har en flertusenårig historia med bidrag 

från många kulturer och den har utvecklats ur såväl praktiska behov som ur människans 

nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Det är ett redskap som har vuxit fram 

under tusentals år, i och med att människan haft behov av att strukturera, dokumentera och 

kommunicera information om sin omvärld (Björklund 2009:10). Kunskaper i matematik ger 

människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer 

och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser (Skolverket 2011b:47). Målen i 

matematikämnesplanen uttrycks som matematiska förmågor, vilka eleverna ska få möta i 

undervisningen. Till de matematiska förmågorna räknas metodförmåga, begreppsförmåga, 

kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och problemlösningsförmåga. 

Läroboken har en dominerande roll i matematikundervisningen, vilket kan vara ett problem 

eftersom läroboksförfattare och förläggare till skillnad från lärare, inte behöver följa den 

nationella läroplanen. Om man som lärare till största delen ska utgå från matematikböckerna 

i sin undervisning, är det viktigt att man studerar och analyserar läromedlen för att se att alla 

delar ifrån kursplanen finns representerade i böckerna. Om någon del av det centrala 

innehållet saknas, eller om eleverna inte får möjlighet att utveckla någon matematisk förmåga 

när han eller hon använder sig av böckerna, behöver läromedlet kompletteras av annat 

material. 

Eftersom läroboken har en sådan stor plats i matematikundervisningen och det är viktigt att 

alla delar från kursplanen tas med i undervisningen, är syftet med den här undersökningen 

att analysera matematikläromedlet Pixel, för att se hur pass stora möjligheter eleverna har att 

utveckla de fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, när de använder sig av böckerna. 

Jag vill även undersöka om läromedlet Pixel till största delen bygger på färdighet eller 

förståelse.  

2. BAKGRUND 

2.2 Centrala begrepp 

2.2.1 Läromedel 

Vad menas med ett läromedel? Författaren till texten Textbooks in Mathematics education 

(Johansson 2003) skriver att det kan vara en komplex samling material och kan inkludera 

böcker, häften, och arbetsblad, men det kan även bestå av tillhörande material som 

lärarhandledning. Skolverket skriver i texten Tema Läromedel (Skolverket 2015:1) att begreppet 

läromedel idag omfattar alla de resurser en lärare kan ta till hjälp i undervisningen. 

Utvecklingen har gått från en tonvikt på läroböcker till ett multimodalt lärande där läraren 

kan koppla samman olika medier för ett pedagogiskt syfte. Staffan Selander skriver i boken 

Lärobokskunskap (Selander 1988:11) att en lärobok kan betraktas som en del i ett pedagogiskt 

utformat informationsbärande system. Detta system omfattar flera komponenter och 
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delprocesser: vetenskap och politiska värderingar, teknologiska och ekonomiska möjligheter, 

läroplaner och kursplaner, undervisning i klassrummet m.m.  

2.2.2 Förmåga 

Förmåga beskrivs i Nationalencyklopedin (www.ne.se) som en möjlighet att utföra något, som 

enbart består av inre egenskaper hos levande varelser.  

2.2.3 Färdighet och förståelse 

När kunskap är en färdighet vet vi hur något ska göras och kan utföra det. (Carlgren 2002:32). 

Med förståelse menas en kvalitativ form av kunskap, det handlar om att begripa, att uppfatta  

meningen eller innebörden i ett fenomen.  Medan förståelse är en teoretisk kunskapsform är 

färdighet en praktisk. (Carlgren 2002:32). Att veta hur man ska räkna ut talet 4+4 =8 innebär 

färdighet, men att veta varför 4+4=8, och kunna förklara det, tyder på förståelse.  

2.3 Matematik som skolämne 

Matematiken är en viktig bas för många andra skolämnen och den är betydelsefull för att förstå 

utveckling och förändring i samhället och omvärlden. I Skolverkets kommentarmaterial för 

ämnet matematik står det att utvärdering och granskning visar att undervisningen i 

matematik i stor utsträckning är präglad av enskild räkning, vilket får till följd att eleverna i 

undervisningen har begränsade möjligheter att utveckla förmågan att lösa problem. 

(Skolverket 2011a:1). Det innebär också att eleverna sällan har fått möjlighet att använda 

matematiken i vardagen och inom olika ämnesområden. Författarna Pettersson & Wistedt 

skriver i boken Barns matematiska förmågor (Petterson & Wistedt 2013) att lärande i matematik 

handlar om att utveckla förmågor som är specifika för en matematisk verksamhet. De gör 

jämförelsen med att träna höjdhopp och menar att om vi hade varit idrottstränare, hade vi 

noga tänkt igenom vilka förmågor som karaktäriserar en god höjdhoppare och skapat 

övningar som utvecklar olika förmågor, exempelvis benstyrka, smidighet eller stresstålighet. 

Det räcker med andra ord inte att hoppa över samma ribba ett stort antal gånger igen och igen 

för att bli bra i höjdhopp. Detsamma gäller matematiska förmågor, för att de ska utvecklas 

räcker det inte att låta eleven räkna sig igenom rutinuppgifter sida upp och sida ner. I en 

matematisk aktivitet, liksom i höjdhopp, är det inte en enskild förmåga som gör oss till 

skickliga utövare av aktiviteten i fråga. Det är en mångfald förmågor. (Pettersson & Wistedt 

2013:8). Den svenska läroplanen LGR 11 beskriver matematiskt kunnande i form av fem 

förmågor, det vill säga problemlösningsförmåga, begreppsförmåga, metodförmåga, 

resonemangsförmåga och kommunikationsförmåga. Den nationella utvärderingen av 

matematikundervisningen, NU-03, visade att det i den tidigare kursplanen var svårt att 

urskilja dessa förmågor och därför är de tydligare framlyfta i syftestexten i den nya kursplanen 

(Skolverket 2011b:6).  I LGR 11 står det följande; 

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges 

förutsättningar att utveckla sin förmåga att  

- Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och 

metoder.  

http://www.ne.se/
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-Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.  

-Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa 

rutinuppgifter. 

- Föra och följa matematiska resonemang och 

- använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 

frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Skolverket 2011b:48). 

Dessa fem förmågor går dock in i varandra, att t ex lära sig att förstå, känna igen och se 

samband mellan begrepp räknas som begreppsförmåga, men att beskriva och uttrycka 

begreppen räknas som kommunikationsförmåga och att kunna använda sig av begreppen och 

sambanden i räkeuppgifter hör till metodförmågan. Även kommunikationsförmåga och 

resonemangsförmåga går in i varandra och kan lätt förväxlas. Om en elev redovisar en lösning 

för en uppgift, kommunicerar eleven sin lösning, samtidigt som han eller hon även resonerar 

varför han eller hon har gjort på ett visst sätt. Problemlösningsförmåga innebär bland annat 

att kunna värdera valda strategier och metoder, vilket ingår i resonemangsförmågan och 

metodförmågan.  

2.4 De fem matematiska förmågorna utifrån LGR 11 

2.4.1 Problemlösningsförmåga 

Problemlösning kan exempelvis innebära att lösa textuppgifter, fristående tankenötter eller 

valda problem som är inriktade på vissa strategier. Författaren till boken Med matematiska 

förmågor som kompass (Häggblom 2013) skriver att när eleverna får möta olika 

problemlösningsuppgifter får de erfarenhet av olika tillvägagångsätt och lösningsstrategier 

(Häggblom 2013:162). Hon skriver även att en grundtanke med undervisningen genom 

problemlösning är att vi ger eleverna ett problem där de tvingas in i ett mentalt tillstånd och 

där de behöver förstå hur man kan koppla ihop olika slag av kunnande. Samtidigt utvecklar 

problemlösningen elevernas förståelse. I kommentarmaterialet till ämnet matematik står det; 

”att utveckla kunskaper om problemlösning handlar till stor del om att se att alternativa 

lösningar också kan vara en väg till resultatet”. (Skolverket 2011a:9). Det står också att 

problemlösning omfattar många delar av matematiken, såsom att använda matematiska 

begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att kunna resonera matematiskt. Det innebär 

även att kunna reflektera över och värdera rimligheten i resultatet i relation till problemet.  

2.4.2 Begreppsförmåga 

I skolverkets kommentarmaterial till ämnet matematik står det att begreppsförmågan omfattar 

dels kunskap om matematiska begrepp och dess samband med varandra, dels att kunna 

använda sig av och tillämpa begreppen och sambanden. Det kan till exempel innebära att 

utveckla förståelse för att en fotbollsplan kan uttryckas som en rektangel eller att fem klossar 

kan representeras av talet 5.  (Skolverket 2011a:10). Det står också att en annan viktig aspekt 

av förståelsen för matematiska begrepp är att kunna se och förstå relationerna och sambanden 

mellan olika begrepp, till exempel mellan addition och multiplikation. Häggblom (2013) 

skriver att begreppsförståelsen i matematik är central då den utgör stommen i vårt tänkande 
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och att de matematiska begreppen är ryggraden i en matematisk struktur (Häggblom 2013:25). 

Hon menar att eleverna får möjlighet att utveckla sin begreppsförmåga när begreppet kopplas 

till möten och erfarenheter av olika representationsformer.  

2.4.3 Metodförmåga 

Häggblom använder begreppet räkneförmåga istället för metodförmåga och skriver att det 

avser kunskap om procedurer, när och hur vi använder dem, samt förmågan att använda dem 

flexibelt, exakt och effektivt (Häggblom 2013:105). Hon skriver också att en säker 

räknefärdighet inom de olika räknesätten tillhör grundfärdigheterna i matematik. I 

kommentarmaterialet för ämnet matematik står det att metodförmågan innebär att kunna 

identifiera vilken metod som lämpar sig bäst i den enskilda situationen och därefter kunna 

genomföra den på ett mer eller mindre effektivt sätt. Förmågan omfattar bland annat 

huvudräkning, skriftliga beräkningar och beräkningar med hjälp av miniräknare eller annan 

digital teknik. Förmågan omfattar även rutinartade procedurer som att göra mätningar eller 

att konstruera tabeller eller koordinatsystem (Skolverket 2011a:10). Genom att eleverna lär sig 

att behärska metoderna väl, blir det möjligt för dem att utföra avancerade matematiska 

operationer med begränsad tankemässig insats. Det innebär att de kan koncentrera sig på 

problemlösning istället för att lägga ned sin kraft på att genomföra beräkningarna.  

2.4.4 Resonemangsförmåga 

Resonemang handlar om att kunna berätta om olika steg i en lösning eller ett mönster, samt 

att kunna motivera sina svar och lösningar och det handlar om att kunna argumentera 

(Björklund Boistrup 2013:27). Elever som har utvecklat en resonemangsförmåga kan 

argumentera för och förklara varför ett svar eller en lösning till ett problem är matematiskt 

rimligt. En del av att kunna föra ett resonemang innebär även att utveckla en förståelse för hur 

matematiska samband är konstruerade, och att de därför också kan ”återupptäckas” genom 

att man resonerar sig fram. När ett barn får föra ett muntligt resonemang kring sina strategier 

utvecklas deras förståelse och när de använder sitt språk för att beskriva ett fenomen, ett 

begrepp eller en räknestrategi utvecklas den egna självreflektionen (Skolverket 2011a:11). När 

eleverna får möjlighet att föra matematiska resonemang kan de resonera sig fram till olika 

lösningar med hjälp av både formella och informella matematiska argument. Då kan de lättare 

motivera olika val och slutsatser i nya situationer, till exempel val av räknesätt.   

2.4.5 Kommunikationsförmåga 

Ett syfte med kursplanen i matematik är att eleverna ska utveckla förmågan att kommunicera 

med och om matematik. Att kommunicera innebär i sammanhanget att utbyta information 

med andra om matematiska idéer och tankegångar, muntligt, skriftligt och med hjälp av olika 

uttrycksformer (Skolverket 2011a:11). Först när eleverna har utvecklat förmågan att 

kommunicera matematik kan matematiken utvecklas till ett funktionellt verktyg i olika 

sammanhang. Undervisningen syftar även till att eleverna ska kunna tillägna sig och förstå 

det matematiska innehållet i situationer där matematiska begrepp och uttrycksformer 

används. Ytterligare en viktig aspekt av att kommunicera matematik är att kunna växla mellan 

olika uttrycksformer. Det kan till exempel innebära att kunna skriva talet åtta med symbolen 
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8 och att visa det med åtta klossar. Lärandet i matematik är en process där språket är 

grundpelare i det spänningsfält som finns mellan matematikämnet och elevers matematiska 

utveckling. Häggblom skriver att  i matematisk kommunikation ingår det att kunna redovisa 

lösningar och använda matematikens uttrycksformer. Genom den muntliga 

kommunikationen lär sig eleverna att resonera och kan samtidigt lyssna på sitt resonemang. 

(Häggblom 2013:43). När eleverna använder sitt språk för att beskriva ett fenomen, ett begrepp 

eller en räknestrategi blir tankarna synliga för dem och för läraren. 

2.5 Lärobokens styrande roll 

Läroböcker inom matematik har en stor plats i undervisningen. Under läsåret 2001-2002 

genomförde Skolverket en granskning av lusten att lära med fokus på matematik. I rapporten 

Lusten att lära- med fokus på matematik (Lindqvist 2003) står det att läroboken tidigt får en central 

och dominerande roll. Flera lärare i undersökningen säger själva att läroboken är oerhört 

styrande och många elever har varit kritiska till att de nästan bara arbetar med boken. 

(Lindqvist 2003:12). Författaren menar dock inte att ifrågasätta att läroboken används utan hur 

den används. Vidare skriver hon att det är uppenbart att läroboken i många fall har inneburit 

en positiv utveckling av undervisningen. Även Grevholm skriver i boken Lära och undervisa 

matematik (Grevholm 2014) att i Sverige har läroboken en dominerande och styrande roll i 

matematikundervisningen. De flesta läromedel i matematik erbjuder eleverna en mängd 

rutinuppgifter ofta många likadana uppgifter som löses med samma metod som förevisats i 

bokens exempel. (Grevholm 2014:41). Brändström skriver i rapporten Läroboken-något att 

fundera på (Brändström 2003:21) att om läroboken har en styrande roll i undervisningen så 

finns behovet av att titta på innehållet i böckerna. Johansson skriver i texten Textbooks in 

mathematics education, a study of textbooks as the potentially implemented curriculum (Johansson 

2003) att läroböcker kan vara ett hinder för utveckling eftersom läroboksförfattare och 

förläggare till skillnad från lärare, inte nödvändigtvis behöver följa den nationella läroplanen. 

Hon menar att det inte har forskats så mycket om läroböcker och om dess användning, särskilt 

inte här i Sverige, och vi måste lära oss mer om dess roll och påverkan. Om det stämmer att 

matematikundervisningen endast består av det som står skrivet i läroboken, då är det väldigt 

viktigt att veta vad som står i den. (Johansson 2003:1). Anders Calderon skriver i texten På 

vilket sätt kan läromedel styra undervisningen?  (Calderon 2015) att i matematikundervisningen 

har läroboken visat sig styra i hög utsträckning. Även när lärare har genomgång vid tavlan så 

utgår man ofta från innehållet i läroboken och undervisningens innehåll blir över lag väldigt 

likt innehållet i boken. (Calderon 2015:1). För att undvika att läroboken styr på ett negativt sätt 

är det upp till läraren att göra ett medvetet didaktiskt val och kunna skilja kursplan från 

läromedel. Johansson skriver i artikeln Matematical meaning making and textbook tasks att 

förutom lärare och elever så finns det en tredje deltagare med i matematikundervisningsspelet, 

dvs läroboken. Det är visserligen ett objekt som inte kan ha någon aktiv roll i interaktionen, 

men det är en pedagogisk text som är utformad för att ge en officiell pedagogiskt version av 

ett kunskapsområde. (Johansson 2007:45). Läroboken har en auktoritär ställning eftersom den 

har godkänts av en lärare eller vem det nu är som har beslutat vilken lärobok som ska 

användas. Den avslöjar även underliggande föreställningar av vad matematik är och hur man 

kan lära sig det.  
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2.6 Tidigare forskning om läroböcker i matematik 

Artikeln Mathematical Meaning Making and Textbook tasks (Johansson 2007) bygger på en studie 

om matematikundervisning i svenska klassrum. Johansson beskriver och diskuterar den 

interaktionen som  uppstår mellan lärare och elev när elever löser uppgifter från läroboken 

och läraren ger individuell hjälp. Syftet med artikeln är att undersöka betydelsen av läroböcker 

i svenska klassrum och författaren utgår från följande forskningsfråga; På vilket sätt påverkar 

eller inte påverkar läroboken lärar-elev interaktionen i Kikan-Shido delen av undervisningen? 

(Kikan-Shido är en japansk term som beskriver den del av lektionen då eleverna arbetar 

självständigt eller i grupp och läraren går omkring i klassrummet och observerar eller ibland 

interagerar med eleverna.) Johansson utvecklar syftet i följande citat;  

I want to increase awareness of how textbooks influence the teaching and learning of mathematics but 

also stress the content issue. When doing research in mathematics education, we should not forget about 

the curriculum and the textbook. Looking at how things work in the classroom we sometimes notice 

phenomena that are hard to explain in terms of, for example, the teacher´s mathematical knowledge or 

beliefs about mathematics and teaching of mathematics. (Johansson 2007:46).  

Det empiriska materialet för den här artikeln kommer från en studie från svenska klassrum, 

CULT-projektet och utifrån det materialet valdes lärarintervjuer och videoinspelningar från 

fyra olika lektioner. (Johansson 2007:46). En djupare analys gjordes där fokus låg på 

interaktionen mellan lärare och elev när eleverna arbetade med att lösa uppgifter i läroboken. 

Författaren skriver att både lärare och lärobok kan räknas som auktoriteter eftersom det är 

boken som står för text och uppgifter, samtidigt som det är läraren som väljer ut uppgifterna 

och ibland guidar dem till det rätta svaret eller lösningen. Situationen ändras dock om det 

uppstår motsägelse mellan lösningen i boken och vad läraren anser vara den rätta lösningen. 

I artikeln tar Johansson upp två incidenter som hände under en lektion i matematik i årskurs 

8, då det uppstod motsägelse mellan lärarens lösning och lärobokens lösning. Vid den första 

incidenten valde läraren att följa läroboken istället för att håll fast vid det han tyckte var rätt 

och han argumenterade inte emot lärobokens svar på uppgiften, som då i det här fallet blir 

auktoriteten. I den andra incidenten gick han stället ifrån boken och förklarade uppgiften på 

tavlan, inför hela klassen. I det fallet var han istället auktoriteten och inte läroboken. Johansson 

menar att när elever arbetar med uppgifter i läroboken, blir fokus på att hitta det rätta svaret 

och när de studerar lärobokens facit, kan eleverna känna sig nöjda med lösningen. Det finns 

inget behov av att verifiera det på något annat sätt. I ett sådant sammanhang blir läroboken 

auktoriteten som definierar hur man lär sig matematik. (Johansson 2007:49).  Johansson menar 

att en lärare kan besluta sig för att avvika från boken när det passar, vilket är viktigt att komma 

ihåg när man pratar om läroböcker och dess betydelse i undervingen i matematik och det är 

betydelsefullt att lärare är medvetna om hur de använder läroböckerna och dessutom bör de 

vara auktoriteter över läroböckerna inte tvärt om.  

Det vanliga interaktionsmönstret mellan elever och lärare innebär att läraren går runt och vid 

behov hjälper eller lotsar någon elev genom en uppgift och det finns lite rum för diskussioner 

och undersökande arbete. Istället är de flesta eleverna upptagna med ”tyst räkning”. 

(Johansson 2007:51). Johansson menar att matematikinlärning är mer än bara lösa 
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räkneuppgifter i läroböckerna. Böckerna bör dock inte uteslutas helt, men de ska bara vara ett 

redskap i undervisningen. 

Ulla Lindqvist har skrivit rapporten Lusten att lära- med fokus på matematik (Lindqvist 2003), där 

även lärobokens roll inom matematiken tas upp. Det som framkommer är att läroboken har 

en alltför central roll och att det är för mycket fokus på formell räkning. Färdighet framhävs 

på bekostnad av förståelse.  

Anna Brändström har skrivit rapporten Läroboken- något att fundera på Brändström (2003) som 

handlar om lärobokens styrande roll inom matematikundervisningen. Författaren diskuterar 

forskning som har gjorts om läroböcker. Hon menar att man inte ska ta bort läromedlen, men 

att ”den närmast totala dominansen” måste minska, samt att det finns ett behov av att titta på 

innehållet i läroböckerna.  

2.7 Tidigare forskning om matematiska förmågor 

Lisen Häggblom har skrivit boken Med matematiska förmågor som kompass (Häggblom 2013), där 

hon redogör för de matematiska förmågorna. Hon ger också stöd och tips på hur man i 

undervisningen kan bidra till att eleverna utvecklar förmågan att använda matematikens 

uttrycksformer för att samtala om matematik, argumentera och redogöra för frågeställningar, 

beräkningar och slutsatser, samt föra och följa matematiska resonemang. 

Rapporten Mathematical Competencies and the Learning of Mathematics: The Danish KOM project. 

(Niss 2002) presenterar det danska KOM-projektet Kompetencer och Matematiklaerning. 

Författaren till den här rapporten, Mogen Niss, var utsedd som ledare för projektet. 

Kommittén bestod av tolv medlemmar, vilka var matematiker, mattelärare och forskare inom 

matematikutbildningen. Syftet med projektet var att försöka besvara följande fråga; Vad 

innebär det att behärska matematik? 

Författarna beskriver matematisk kompetens som förmågan att förstå, bedöma, och använda 

matematik i olika matematiska sammanhang och situationer. De menar att det finns åtta 

kompetenser, vilka kan delas in i två olika grupper. Till den första gruppen hör fyra 

kompetenser som innebär att kunna fråga och svara i matematik. Dessa fyra grupper är 

följande; 

1 Tänka matematiskt,  

Att ställa frågor som är karaktäristiska för matematik och att veta vilken typ av svar som 

matematiken kan erbjuda. Det innebär också att förstå och hantera omfattningen och 

begränsningen av ett givet koncept.  

2 Problemlösningskompetens 

Att kunna identifiera, ställa upp och specificera olika slag av matematiska problem och att 

kunna lösa olika typer av matematiska problem.  

 

 



13 
 

3 Modelleringskompetens 

Att analysera fundament och egenskaper hos befintliga modeller, samt att analysera och 

bedöma räckvidden och giltigheten av en modell. (Niss 2002:7).  Det innebär även att kunna 

avkoda befintliga modeller.  

 4 Resonemangskompetens 

Att kunna följa och delta i ett matematiskt resonemang, att veta vad matematisk bevisning är 

och att kunna använda sig av matematiska argument. (Niss 2002:8). Att följa och bedöma 

andras argument och att veta vad matematiska bevis är och inte är, samt veta hur de skiljer 

dig från andra typer av matematiska resonemang. Det innebär också att avslöja grundidén i 

en viss linje av argument, samt att särskilja huvudlinjer från detaljer och idéer från tekniker. 

Att utforma formella och informella matematiska argument och att översätta hermeneutiska 

argument till giltigt bevis.  

Den andra gruppen innebär att kunna hantera matematikens språk och redskap. Dessa fyra 

grupper är följande 

5 Representationskompetens 

Att kunna förstå och använda sig av olika slags representationer av matematiska objekt, 

fenomen, problem eller situationer, samt kunna förstå och använda sig av relationer mellan 

olika representationsformer av samma enhet, inklusive att känna till deras styrkor och 

begränsningar. Att kunna välja och att kunna hoppa mellan olika representationer.  

6 Symbol och formalismkompetens 

Att kunna avläsa och tolka matematikens symbol och formalism språk och att förstå dess 

relation med ett naturligt språk. (Niss 2002:8). Att förstå naturen och regler i ett formellt 

matematiskt system. Att översätta mellan symbolisk matematiskt språk och naturligt språk, 

samt att behandla och använda sig av symbolmässiga utsagor och uttryck  

7 Kommunikationskompetens 

Att sätta sig in i och tolka matematikinnehållet i andras presentationer, skriftligt, visuellt eller 

muntligt och att kunna uttrycka sig på olika nivåer av teoretisk eller teknisk precision, i 

muntlig, visuell eller skriftlig form, om matematiska angelägenheter.  

8. Hjälpmedelskompetens 

Att känna till existensen och egenskaper hos olika redskap och hjälpmedel för diverse 

matematisk verksamhet och känna till deras möjligheter och begränsningar, samt att på ett 

reflekterande sätt kunna använda sig av sådana hjälpmedel.  

Niss menar att om man ska kunna genomföra någon matematisk aktivitet krävs det att man 

använder sig av en eller flera av dessa matematiska kompetenser. ”The carrying through of 

any mathematical activity requires the exercise of one or several mathematical competencies.“ 

(Niss 2002: 10). KOM-projektets kompetenser har påverkat utformningen av en ny dansk 



14 
 

läroplan. De fem förmågorna inom ämnet matematik som finns listade i LGR 11, liknar de 

ovan beskriva kompetenserna.  

Forskaren Lisa Björklund Boistrup har med fyra medverkande lärare skrivit rapporten 

Matematikens fem förmågor och huvudräkning (Björklund Boistrup m.fl. 2013). Rapporten handlar 

om ett forskningsprojekt där fyra speciallärare i matematik tillsammans med forskare 

undersökte hur man kan stötta elevers lärande i matematikens fem förmågor när 

undervisningsinnehållet är huvudräkning. Projektet genomfördes  i årskurs 3 och årskurs 9 

och forskningen utgick från följande frågeställningar; Vad karaktäriserar situationer där 

eleverna erbjuds fördjupa sitt kunnande inom de fem olika förmågorna kopplat till 

huvudräkning? och Hur kan vi som lärare rikta uppmärksamheten mot de fem förmågorna 

när vi arbetar med huvudräkning? Resultaten redovisas med en förmåga i taget.  

Situationer där elever erbjuds fördjupa sitt kunnande inom problemlösning karaktäriseras dels 

av att problemlösning i sig kan utgöra ett motiverande sammanhang för att eleverna ska utöva 

huvudräkning. (Björklund Boistrup m.fl. 2013:17). I projektet identifierades också 

problemlösningsuppgifter som kunde karaktäriseras av att de gärna löstes med 

överslagsräkningar, samt att olika lösningssätt erbjuds. Författarna menar att nästan alla 

lektioner kan innehålla ett visst mått av problemlösning om vi som lärare lyssnar in eleverna 

och ger dem tid att tänka och kommunicera. Frågor som läraren kan ställa till eleverna för att 

rikta uppmärksamhet mot problemlösningsförmåga vid arbete med huvudräkning kan vara; 

Vad kan svaret ungefär bli? Eller Vad tyckte du var svårt när det gällde beräkningar? 

Det som karaktäriserar situationer där eleverna erbjuds fördjupa sin begreppsförmåga är att 

eleverna fick chans att se nyttan med att kunna begrepp och få känna behov av kunskap om 

begrepp hantering. (Björklund Boistrup m.fl. 2013:20). Dessa situationer karaktäriserades 

också av att eleverna fick reflektera över språkliga aspekter, till exempel matematiska begrepp 

som hälften och dubbelt. Det är också av betydelse att vi som lärare använder ett relevant och 

korrekt matematiskt språk, inte minst när vi ger återkoppling till eleverna. Det finns ibland 

också en poäng att eleverna erbjuds visst stöd för minnet, t ex en plansch på väggen eller några 

utvalda multiplikationer ur tabellen. Frågor som läraren kan ställa för att rikta 

uppmärksamheten mot begreppsförmågan är t ex Vad innebär detta? Vad kallas detta? Eller 

varför valde du det sättet att räkna? 

Gynnsamma situationer för att hantera metoder karakteriserades av att eleverna har tillgång 

till relevanta uttrycksformer och material, när de arbetar med huvudräkning. För elever med 

svårigheter i matematik kan det vara en poäng att situationen karaktäriseras av en 

begränsning av antalet metoder. Centralt när det gäller huvudräkning är också 

tabellkunskaper. Det är en grund för såväl skriftliga beräkningar av typen uppställningar som  

för skriftlig huvudräkning. (Björklund Boistrup m.fl. 2013:25). En handling som medverkade 

till att elever uppmärksammade förmågan att välja och använda metoder var att diskutera 

med eleven vilken strategi som var mest ändamålsenlig. En handling som är central i hela 

projektet är de återkopplingar som vi lärare ger och att vi inte bara fokuserar på om svaret är 

rätt eller ej, utan att vi även riktar uppmärksamhet mot de metoder som eleven har valt och 
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varför. Exempel på frågor för att rikta uppmärksamheten mot metodförmågan är; Hur tänkte 

du (först)? Vilka strategier har du använt? Hur gjorde du när du räknade? 

Situationer där eleverna ges möjlighet att öva på sin resonemangsförmåga karakteriseras dels av 

att eleverna verkligen ges utrymme att göra detta och att de får tid att förbereda sig (och att 

de också kan göra anteckningar först). För att kunna resonera är det också viktigt med stöd av 

olika uttrycksformer, tex laborativa material. (Björklund Boistrup m.fl. 2013:27). Andra 

situationer innebär att läraren uppmuntrar till jämförelse mellan olika sätt att räkna och att 

eleverna får beskriva varför de har gjort eller kan göra på ett visst sätt. Frågor att ställa till 

eleverna kan vara; Hur tänkte du först när du räknade, Hur gjorde du sedan? Varför gjorde 

du så? Hur vet/tror du att beräkningen/svaret stämmer? Kan du berätta hur kamraten 

”tänkte”? 

Det som karaktäriserar situationer där eleverna får kommunicera är att när eleverna ska berätta 

om hur de har löst en uppgift i huvudet får de gå från en uttrycksform till en annan. Det är 

också viktigt att få arbeta i grupp, då kamraterna i gruppen kan vara resurser för varandra.  

De situationer där muntlig kommunikation verkligen var fokuserat i arbetet karaktäriserades 

av att lärare strukturerade kommunikationen tydligt i form. (Björklund Boistrup m.fl. 2013:29). 

Det är viktigt att ge tydliga instruktioner när eleverna ska kommunicera muntligt för att på så 

sätt rikta uppmärksamheten mot kommunikationen i sig. Det är också betydelsefullt att 

eleverna först får tänka själva, så att de sedan har något att tala om. Att ge eleverna utmaningar 

kan också motivera kommunikationen och att fokusera på kommunikationen i de dagliga 

återkopplingarna. Exempel på frågor som riktar uppmärksamheten mot 

kommunikationsförmågan är; Hur gick det när ni talade med varandra? Vad sa du då? Vad 

sa din kompis? Lyssnade du? Kan du visa detta med någon annan uttrycksform också? 

Författarna menar att det inte räcker med att skapa situationer för elevernas lärande utan att 

det också är centralt hur vi sedan genomför arbetet och då behåller uppmärksamheten på 

matematikens förmågor. Vissa lärarhandledningar påverkar uppmärksamheten.  

Ahlberg har skrivit ett examensarbete med titeln Elevers möjligheter att utveckla matematiska 

förmågor utifrån läromedlet Pixel. (Ahlberg 2011). Skribenten har undersökt Pixelböckerna för åk 

1-6, men endast fokuserat på de delar som berör geometri. Min studie skiljer sig åt på så sätt 

att jag även har med läroboken för förskoleklassen, samt begränsar mig till och med årskurs 

3. I min studie finns också alla områden med, inte bara geometridelen. Det Ahlberg kommer 

fram till är att Pixel kan användas i undervisningen, men inte utan komplement. De förmågor 

som tränas är framförallt begreppsförmågan, samt förmågan att kunna formulera och lösa 

problem, den senare främst i de äldre årskurserna. Eleverna får även kunskap i att förstå och 

använda sig av olika uttrycksformer. Däremot uppmuntras inte eleverna att föra egna 

matematiska diskussioner.  

Ahlqvist & Karlsson (2008) har skrivit ett examensarbete med titeln Uppmanar läromedel lärare 

och elever att kommunicera matematik? -en läromedelsanalys för årskurs 3. Författarna har 

analyserat fyra läroböcker i matematik för årskurs 3, bland annat läromedlet Pixel. Det som 

Ahlqvist & Karlsson har kommit fram till är att läromedlen inbjuder till en kommunikativ 

undervisning, men att undervisningen inte endast kan bestå av att eleverna räknar 
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självständigt i sina matteböcker. Lärarhandledningen är viktig för att få varierande lektioner 

och den uppmanar läraren att ha en aktiv roll i undervisningen.  

3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

3.1 Förmåga och färdighet 

Malmer skriver i boken Bra matematik för alla (Malmer 2002) om V A Krutetskii, en rysk forskare 

som har undersökt och jämfört de faktorer som uppvisar skillnader hos barn som har 

framgång i matematik i förhållande till dem som misslyckas. Han skiljer i detta sammanhang 

på förmåga och färdighet. En förmåga hör samman med individens personlighet, medan 

färdigheter är något som är intimt förknippat med en viss form av aktivitet. Elever kan t ex 

uppvisa god färdighet i att utföra beräkningar inom de olika räknesätten, men kan ha 

påtagliga svårigheter (bristande förmåga) att bestämma vilket räknesätt som skall användas 

vid olika problemformuleringar. De framgångsrika eleverna har större förmåga att tyda och 

tolka information och de har också lättare att finna generaliserbara lösningar. De svagare 

eleverna (svag matematisk förmåga) har svårt att hantera information. De kan heller inte 

översätta innehållet i problemet till det matematiska symbolspråket. Utvägen är att så fort som 

möjligt hitta en lösningsmodell som de tror kan passa. Gör de inte det, känner de sig hjälplösa. 

De litar inte på sitt eget tänkande och ger lätt upp. (Malmer 2002:56-57). Malmer diskuterar 

huruvida man kan påverka den matematiska förmågan och hon ställer frågan om man rentav 

kan tala om att vissa barn blir matematiskt begåvade och inte bara redan är det? Malmer menar 

att både förmåga och färdighet lyckligtvis är påverkbara faktorer, där skolas undervisning 

spelar en avgörande roll. Den bör bidra till att utveckla elevernas matematiska tänkande. Vi 

har länge betonat vikten av att ”tala” matematik, men denna aktivitet kan också ta formen av 

samtal, diskussion och argumentation. Att formulera tankar i ord -muntligt eller skriftligt- har 

en väsentlig betydelse för utvecklandet av tankeprocessen. Matematikundervisningen har 

hittills i stor utsträckning dominerats, dels av lärarens genomgångar, dels av elevernas ”tysta” 

räkning. (Malmer 2002:58). Men med den konstruktivistiska synen på kunskap  måste eleverna 

succesivt få större inflytande och kan också tillmätas ett ökat ansvar för sitt lärande. Malmer 

menar att i många fall är pararbete eller arbete i mindre grupper det mest utvecklande, 

eftersom eleverna på det sättet i det reflekterande samtalet får tillgång till fler upplag och idéer. 

Ahlberg skriver i boken Lärande och delaktighet (Ahlberg 2001) att synen på vad det innebär att 

”kunna matematik”  har under senare år förändrats och man kan numera finna en vidare syn 

på vilka aspekter som är av betydelse då det gäller att utveckla den matematiska kompetensen. 

(Ahlberg 2001:121). Lärarnas uppfattning av vad matematiskt kunnande egentligen innebär 

har förändrats från att huvudsakligen ha varit inriktat mot proceduriella färdigheter, dvs ”att 

göra” till begreppsliga kunskaper ”att förstå”.  

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Det sociokulturella perspektivet är en social teori om lärande och utveckling som menar att 

människor blir delaktiga i kunskaper och erfarenheter genom att samspela med andra i olika 

aktiviteter. Upphovsmannen till det sociokulturella perspektivet är Lev. S. Vygotskij. Ahlberg 

skriver i boken Lärande och delaktighet (Ahlberg 2001) att inom det sociokulturella perspektivet 
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ses samspel och interaktionen mellan människor som avgörande för begreppsutvecklingen 

och kommunikationens betydelse för tänkandets utveckling betonas. (Ahlberg 2001:120). 

Författaren till boken Lärande skolan bildning (Lundgren 2012) skriver att för Vygotskij och den 

sociokulturella traditionen har det mänskliga språket en särställning. Det är genom 

kommunikation med andra människor som vi kan uttrycka oss och språkliga begrepp hjälper 

oss att organisera vår omvärld. (Lundgren m.fl 2012:189). Vygotskij menar att språket finns 

mellan människor som ett medel för kommunikation, men det finns också inom människor. 

När vi tänker, så tänker vi med språkliga redskap. Hans resonemang innebär således att 

språket fungerar på två nivåer, dels mellan människor, dels inom människor. Kommunikation 

med andra människor är således det som formar vårt tänkande, det vill säga de ”högre 

funktioner” som har att göra med tänkande, fantasi, förmågan att minnas på ett avancerat sätt, 

estetiska uttryckssätt och så vidare (Lundgren m.fl 2012:190). Interaktion och kommunikation 

blir nycklar till lärande och utveckling. Det sociokulturella perspektivet betonar hur kunskap 

växer ur samspel mellan elever och mellan elever och lärare.   

3.2.1 Synen på matematik utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Vygotskilj menar att tänkandet har sitt ursprung och utvecklas i interaktion med andra 

människor och Ahlberg (2001) skriver att i detta perspektiv utvecklas elevernas förståelse av 

matematiska begrepp i ett språkligt samspel med omvärlden. Vidare skriver hon att för att 

kunna bilda abstrakta begrepp behöver eleverna erfarenheter. De måste på olika sätt upptäcka 

mönster och strukturer och framförallt sätta ord på sina upptäckter. Att kommunicera kring 

sina upptäckter och språkligt beskriva sina erfarenheter är en förutsättning för att kunna 

hantera dessa symboliskt. Ahlberg skriver (Ahlberg 2001:122),  att kommunikation och språk 

i undervisningen till stor del handlar om språklig kompetens och om att förstå matematikens 

symboler.  

4. SYFTE  

Syftet med undersökningen är att analysera matematikläromedlet Pixel, för att se hur pass 

stora möjligheter eleverna har att utveckla de fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, 

när de använder sig av böckerna. Syftet är också att undersöka om läromedlet fokuserar på 

förståelse eller färdighet.  

4.1 Frågeställningar 

- Hur stora möjligheter har eleverna att utveckla de fem matematiska förmågorna utifrån 

läromedlet? 

-Är det någon eller några förmågor som tränas mer än de andra?  

-Är det någon matematisk förmåga som eleverna inte får möjlighet att utveckla? 

-Räcker det med att bara använda sig av läromedlet för att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla de fem matematiska förmågorna, eller bör matematikundervisningen kompletteras 

med annat material? 

-Bygger läromedlet till största delen på förståelse eller på färdighet? 
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5. METOD 

I den här studien har  jag arbetat med textläsning från ett lärarperspektiv av läromedlet Pixel 

med syftet att undersöka hur stora möjligheter eleverna har att utveckla de fem matematiska 

förmågorna, listade i LGR 11, när de använder sig av böckerna. Jag valde att göra en närläsning 

av text som metod, med anledning av det skulle ge en mer detaljerad och noggrannare analys 

än exempelvis observation eller intervju. Det är också mer tidsbesparande än att observera. 

Om jag skulle observera hur eleverna i en klass kan utveckla de matematiska förmågorna när 

de använder sig av läromedlet Pixel, skulle jag behöva observera dem nästan dagligen i fyra 

år. Selander (1998) skriver att den pedagogiska textanalysens syfte är att, mot bakgrund av 

samhällssystem, skolform, ämne, läroplan etc., analysera läroböckernas text och bild och att 

rekonstruera de kunskaper som faktiskt förmedlas och den grundläggande kunskapssynen 

(Selander 1988:122).  De böcker som har analyserats i den här undersökningen omfattar 

grundböcker i förskoleklass till årskurs 3, samt lärarhandledningarna för varje årskurs. Jag har 

endast använt mig av lärarhandledningarna (7 böcker), eftersom varje sida i grundböckerna 

visas där. I lärarhandledningarna finns det dessutom handledning till varje uppgift, samt extra 

material i form av fler aktiviteter, förenklingar och utmaningar. Jag har utgått från ett kapitel 

i taget och sökt efter aktiviteter som utvecklar de olika matematiska förmågorna. I 

analysmaterialet finns alla förmågorna listade för varje kapitel. Jag har även analyserat 

huruvida kapitlen fokuserar på förståelse eller färdighet. Eftersom det blev väldigt många 

sidor av det analyserade materialet ligger de inte löpande i texten, utan som bilagor. En 

sammanfattande del för varje årskurs finns dock i  texten. Jag har begränsat mig till att endast 

analysera grundböckerna och lärarhandledningarna och  har därmed utelämnat 

övningsböckerna och kopieringsunderlagen. 

6. MATERIAL 

6.1 Presentation av läromedel 

Läromedlet Pixel har grundböcker (arbetsböcker) från förskoleklass till årskurs 6. Det finns en 

grundbok per termin, samt en övningsbok för varje årskurs. (Undantag för förskoleklassen 

som endast har en bok under hela läsåret). Dessutom har varje grundbok en tillhörande 

lärarhandledning (lärarbok) och en övningsbok. För årskurserna F-3 finns även 

kopieringsunderlag med spel, aktiviteter, problemlösning m.m. Det finns också prov med 

handledning för åk 1-3, kopplade till LGR 11, samt en interaktiv skrivtavla som är kopplad till 

respektive grundbok. (www.issuu.com). I inledningen till lärarhandledningen för 

förskoleklass står det att Pixel har ett varierat arbetssätt och de poängterar tre aspekter. Det 

första är att arbeta praktiskt, utforskande och kreativt, det andra är att ge anpassad 

undervisning inom ramen för ett gemensamt lärande och det tredje är att ha ett tydligt 

ämnesmässigt fokus och progression i linje med läroplanen. I inledningen för varje kapitel står 

det en beskrivning av de ämnesmässiga målen för den årskurs som avses, alltså vilken 

kunskap eleverna ska utveckla i matematik under detta läsår. (Alseth m.fl, Fsk 2006:vii). Det 

finns två tecknade följeslagare i boken, Pix och Pax, vilka förekommer på samtalsbilderna och 

på många av sidorna där eleverna ska arbeta. Förutom att de ska göra arbetet roligare för 

eleverna, ska de först och främst hjälpa till att förklara vad som ska göras. Då och då kommer 

de också in och ställer undrande frågor till eleverna. Böckerna är upplagda på så sätt att varje 

http://www.issuu.com/
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kapitel berör ett ämne, t ex geometriska figurer, mätning, tid eller räkning av något av de fyra 

räknesätten. I slutet av varje kapitel finns det en diagnos och vid behov får eleverna göra 

övningsuppgifter som följer efter diagnosen. För de elever som behöver mer utmaning, finns 

lite svårare uppgifter sist i kapitlet, vilka kallas kluring. Kluring kan även innefatta spel. I 

lärarboken finns handledning till varje uppgift samt tips på fler aktiviteter. Det finns också 

tips på förenklingar och utmaningar.    

7. LÄROMEDELSANALYS 

7.1 Sammanfattande analys av läromedel för förskoleklassen 

Varje kapitel börjar med en samtalsbild, som det är tänkt att lärare och elever, tillsammans ska 

diskutera kring. Eleverna får därmed träna sin kommunikationsförmåga i varje kapitel. 

Resterande arbeten sker dock främst enskilt, med undantag för spel. I lärarhandledningen 

finns det för varje kapitel tips på förenklingar och utmaningar, samt tips på fler aktiviteter. 

Läromedlet har varierande aktiviteter och eleverna får jobba utifrån olika sinnen, bland annat 

får de använda kroppen, skriva, läsa, rita, diskutera, läsa ramsor och pyssla. I grundboken får 

eleverna främst träna begreppsförmågan och metodförmågan. Kommunikationsförmågan 

övas vid varje samtalsbild och den kan tränas ytterligare om läraren använder sig av 

lärarhandledningen och eleverna får utföra de extra aktiviteter som det finns förslag på.  

För att resonemangsförmågan ska tränas räcker det dock inte med att bara använda 

grundboken utan läraren måste använda sig av de tips på frågor till eleverna som finns i 

lärarhandledningen. Till exempel  står det i kapitlet som handlar om mönster ”Hur skulle du 

vilja förklara ditt mönster” (Ahlseth m.fl, Fsk 2006:16) 

En förmåga som inte lyfts fram lika mycket i den här boken är problemlösningsförmågan, det 

finns endast ett par problemlösningsuppgifter och de finns som extra aktiviteter i 

lärarhandledningen. Det är mycket upp till läraren vad han eller hon vill ta med i sin 

undervisning. Läromedlet i förskoleklassen fokuserar mer på förståelse än på färdighet.  

7.2 Sammanfattande analys av läromedel för årskurs 1 

Inför varje kapitel finns en samtalsbild, som lärare och elever får diskutera kring och därmed 

tränas kommunikationsförmågan i varje kapitel. Mycket fokus är  på begreppsförmågan och 

även om det är en del färdighetsträning i form av räkning så är det ändå mycket betoning på 

förståelse och många nya begrepp introduceras för eleverna. Till väldigt liten grad får de även 

öva problemlösningsförmåga. Tips på problemlösningsuppgifter finns i lärarhandledningen, 

men då är förutsättningen att läraren tar sig tid till det. Även här är arbetssätten är varierande,  

eleverna får rita, skriva, prata, leka, spela spel, röra kroppen etc. I det sista kapitlet får eleverna 

lära sig flera metoder för att räkna med addition och subtraktion och där ligger främst fokus 

på metodförmågan. I läromedlet för åk 1, är metodförmågan och begreppsförmågan de 

förmågor som tränas mest och i  grundböckerna är det nästan enbart de förmågorna som 

tränas. Huruvida kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan tränas är mycket upp 

till varje lärare, då eleverna inte får så stor möjlighet att utveckla dem genom att bara arbeta i 

grundboken. Lärarhandledningen uppmuntrar till gemensamma diskussioner i klassen och 
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att eleverna ska dela med sig av hur de tänker, men till största delen får eleverna arbeta 

självständigt, dock finns det flera spel att spela. Mycket fokus är på förståelse, men i det sista 

kapitlet är det mycket färdighetsträning.  

7.3 Sammanfattande analys av läromedel för årskurs 2 

Det är mycket uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna ska kommunicera och 

resonera om olika lösningar, samt att de ska dela med sig av sina lösningar. Elevernas 

resonemangförmåga tränas inte särskilt mycket om eleverna bara arbetar i grundböckerna, 

däremot tränas deras kommunikationsförmåga då de ska kunna uttrycka tal på olika sätt t ex 

genom siffror, bokstäver, klossar, tiostavar etc. och de ska kunna skriva, rita och beskriva olika 

geometriska figurer, tal eller lösningar. Det finns mycket samtalsbilder där lärare ska diskutera 

tillsammans med elever, men återigen är det upp till varje lärare. Det finns fortfarande inte så 

mycket problemlösningsuppgifter i grundboken. Det som finns är i den sista delen av kapitlet 

som heter kluring. Ibland finns kluring inte med i grundboken, utan bara som tips i 

lärarhandledningen och som extra material i kopieringspärmen. I början när något nytt 

moment introduceras är fokus mest på förståelse, men sedan blir det mer färdighetsträning. 

Den förmåga som tränas mest i kapitlen om de fyra räknesätten, samt bråk, är metodförmågan, 

medan den förmåga som tränas mest i geometri är begreppsförmågan. Dock tränas 

metodförmågan mycket i de delar som berör längd och vikt. Även om det är mycket enskild 

räkning i den här årskursen finns det också mycket spel där eleverna får arbeta i grupper eller 

par. Det är också väldigt varierande arbetsuppgifter. Eleverna får t ex måla, rita, skriva, prata, 

spela spel, använda kroppen och leka lekar. 

7.4 Sammanfattande analys av läromedel för årskurs 3 

Samtliga förmågor tränas, men metodförmågan är den som tränas mest. 

Problemlösningsuppgifter finns på ett par ställen i grundboken och som extra material i 

lärarhandledningen eller i kopieringsunderlaget. Kommunikationsförmågan tränas då det är 

gemensamma diskussioner, vilket det är vid varje samtalsbild, men det är då upp till läraren 

att ta sig tid för det. Detsamma gäller resonemangsförmågan. Lärarhandledningen 

uppmuntrar till att eleverna ska redogöra för sina lösningar, men det är samtidigt något 

läraren kan välja bort. Det är få uppgifter i grundboken där eleverna verkligen ska redovisa 

sina lösningar, muntligt eller skriftligt. Begreppsförmågan tränas inte lika mycket i de kapitel 

som handlar om räkning, utan eleverna tränar mer begrepp när det handlar om geometri, eller 

tid. Dock får de öva på begreppsförmågan på så vis att de lär sig att se samband mellan de 

olika räknesätten. Böckerna har en bra variation mellan förståelse och färdighet. Oftast börjar 

kapitlen med fokus på förståelse för att sedan gå över till mer färdighetsträning.  

8. RESULTAT 

8.1 Hur stora möjligheter har eleverna att utveckla de fem matematiska förmågorna utifrån 

läromedlet? 

Eleverna har stora möjligheter att utveckla de fem matematiska förmågorna när de använder 

läromedlet Pixel. Om man studerar bilagorna 1, 2, 3 och 4, ser man att i varje kapitel finns 
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nästan alltid alla förmågorna med, och om de inte finns i grundboken så finns de som extra 

aktivitet i lärarhandledningen, eller så tipsar lärarhandledningen om extra aktiviteter i 

kopieringspärmen. Eleverna lär sig bland annat att räkna de fyra räknesätten med hjälp av 

olika metoder, som till exempel utsagor, algoritm, tallinje, huvudräkning. De får också rita 

mönster, läsa av tabeller och rutnät, bygga geometriska figurer och mäta/räkna ut dess 

omkrets och area. De får räkna med tid och de får lära sig att läsa av klockan. De får lära sig 

begrepp som vinklar, månghörningar, längd, vikt, fyrkanter, trianglar, addition och 

subtraktion och böckerna fokuserar på förståelse av sambanden mellan olika begrepp, t ex 

sambandet mellan meter och centimeter eller att multiplikation är upprepad addition.  

Eleverna uppmuntras att redovisa hur de har gjort uppgifter och dela med sig av sina 

lösningar till klasskompisarna. Kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan tränas 

även då det är gemensamma diskussioner, vilket det är vid varje samtalsbild i början av 

kapitlen. Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska dela med sig av sina lösningar 

i flera uppgifter som finns i grundboken; ”Lägg vikt på att få fram mångfald och försök att få 

eleverna att kommentera varandras metoder”. (Alseth m.fl 1A, 2006:94).  Vad gäller 

kommunikationsförmågan och resonemangsförmågan är det mycket upp till läraren att ta sig 

tid för det, då det är relativt få uppgifter i grundboken som inbjuder till det. Eleverna jobbar 

till stor del enskilt, men det finns flera spel i nästan varje kapitel och ibland ett par uppgifter 

då eleverna ska jobba i grupp eller par. Att eleverna uppmuntras till att träna både 

metodförmågan och resonemangsförmågan framgår av följande citat ”Båda metoderna utgör 

en grund för huvudräkningsstrategier som eleverna kan använda. Därför är det viktigt att 

eleverna får möjlighet att förklara sina strategier för varandra. Fråga eleverna hur de tänker 

medan de arbetar med uppgifterna” (Alseth m.fl 1A, 2006:98). När eleverna delar med sig av 

sina lösningar utvecklas deras kommunikationsförmåga, resonemangsförmåga och deras 

metodförmåga. Det finns inte så mycket problemlösningsuppgifter i läromedlet, men å andra 

sidan innebär problemlösningsförmågan även att värdera valda strategier och metoder, vilket 

går in i metodförmågan och resonemangsförmågan. Dessutom tränas 

problemlösningsförmågan när eleverna stöter på något som de inte känner till, vilket innebär 

varje gång ett nytt moment introduceras. Vid flera tillfällen får eleverna också göra egna 

räknesagor och de får då möjlighet att formulera problem.  

8.2 Är det någon eller några förmågor som tränas mer än de andra?  

Metodförmågan är en av de förmågor som eleverna får utveckla mest i det här läromedlet. 

Begreppsförmågan tränas också mycket, dock tränas den inte lika mycket i de kapitel som 

handlar om räkning, som i de kapitel som handlar om geometri, eller tid. Däremot får de 

träning i att se samband mellan olika begrepp som t ex att division är upprepad subtraktion. 

Begreppsförmåga och metodförmåga tränas mer än de andra förmågorna så länge eleverna 

endast arbetar självständigt i grundböckerna. Men om läraren använder sig av 

lärarhandledningens uppmuntran att ställa frågor till eleverna, samt använder dess extra 

aktiviteter, eller om eleverna regelbundet får dela med sig av sina metoder och lösningar, har 

eleverna stora möjligheter att också utveckla sin kommunikationsförmåga och 

resonemangsförmåga. 
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8.3 Är det någon matematisk förmåga som eleverna inte får möjlighet att utveckla? 

Eleverna får utveckla alla förmågorna, men problemlösningsförmågan är den förmåga som 

inte framstår lika tydligt i det här läromedlet. Många problemlösningsuppgifter ligger som 

extra aktiviteter i lärarhandledningen, eller i kopieringspärmen. Problemlösning omfattar 

dock många delar av matematiken, såsom att använda matematiska begrepp, metoder och 

uttrycksformer liksom att kunna resonera matematiskt, så även om det inte finns så mycket 

problemlösningsuppgifter har eleverna ändå stora möjligheter att utveckla den förmågan. 

Problemlösningsförmågan tränas också varje gång eleverna stöter på något som de sedan 

tidigare inte känner till. 

8.4 Räcker det med att bara använda sig av läromedlet för att eleverna ska få möjlighet att 

utveckla de fem matematiska förmågorna eller bör matematikundervisningen kompletteras 

med annat material? 

Pixel är ett väldigt omfattande läromedel, med varierande arbetsuppgifter. Eleverna får  räkna, 

skriva, rita, läsa, lyssna, diskutera och röra på kroppen. Läromedlet knyter också an till 

vardagliga situationer. Alla förmågorna finns representerade, med förutsättning att läraren 

använder sig mycket av lärarhandledningen, samt de extra aktiviteter i kopieringspärmen som 

lärarhandledningen tipsar om. Då behöver läromedlet inte kompletteras med något ytterligare 

material.  

8.5 Bygger läromedlet till största delen på förståelse eller på färdighet? 

Böckerna växlar mycket mellan förståelse och färdighet. I förskoleklassen bygger kapitlen 

mest på förståelse och färdighetsträningen ökar succesivt för  varje årskurs. Oftast är det fokus 

på förståelse i början av kapitlen, när något nytt moment introduceras, för att sedan gå över 

till mer färdighetsträning.  

9. DISKUSSION 

9.1 Metoddiskussion 

I den här studien har  jag arbetat med textläsning från ett lärarperspektiv av läromedlet Pixel 

med syftet att undersöka hur stora möjligheter eleverna har att utveckla de fem matematiska 

förmågorna när de använder sig av böckerna. Jag har studerat varje kapitel för sig och försökt 

hitta aktiviteter som främjar de olika förmågorna. Det har varit svårt att redogöra för 

förmågorna separat eftersom de går in i varandra. Särskilt problematisk har det varit att 

särskilja problemlösningsförmågan, då problemlösning är ett svårdefinierat område. Något 

som är ett problem i årskurs 1 kan vara en rutinuppgift i årskurs 3 eller något som är en 

rutinuppgift för en stark elev kan vara ett problem för en svagare elev. Dessutom handlar varje 

nytt område som introduceras till en början om problemlösning. Hur löser man uppgiften? 

Vad betyder begreppen och symbolerna? Enligt Lindqvist (2003) omfattar dessutom 

problemlösningsförmåga många delar av matematiken, såsom att använda matematiska 

begrepp, metoder och uttrycksformer liksom att kunna resonera matematiskt. Även om jag 

inte har hittat så många problemlösningsuppgifter, så får eleverna ändå möjlighet att utveckla 
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sin problemlösningsförmåga, dels när nya delar av matematiken introduceras, dels när de 

använder och utvecklar de andra matematiska förmågorna.  

Hög reliabilitet i en forskning innebär att resultatet ska vara detsamma oberoende av vem som 

utför testet och vid upprepade mätningar och validitet innebär att mäta det som det avser att 

mäta. Det alltid finns en risk för subjektivitet i den här typen av analyser, dvs att forskaren 

tolkar texten utifrån sina egna förställningar om förmågorna. Det kan påverka reliabiliteten 

negativt eftersom en annan forskare kan få ett annat resultat, beroende på hans eller hennes 

subjektiva föreställningar om förmågor. Det kan också påverka validiteten, eftersom forskaren 

i analysen utgår från de föreställningar som han eller hon har om förmågor och bygger 

undersökningen från den utgångspunkten. Om forskarens utgångspunkt hade varit en annan 

kanske hans eller hennes resultat blivit ett annat.  För att få en högre reliabilitet och validitet 

har jag försök vara noga med att analysera utifrån den beskrivning som finns om förmågorna, 

i Skolverket (2011b) och i Häggblom (2013). Att jag inte har analyserat alla böcker, samt extra 

materiel, kan också ha påverkat reliabiliteten negativt.  

9.2 Resultatdiskussion 

Den litteratur som jag har läst och den tidigare forskning som jag har studerat, menar att 

läroboken har en styrande roll i undervisningen. Många av författarna anser att läroboken i 

sig inte är problemet utan hur den används. Förutom hur läroboken används, skulle  jag vilja 

tillägga att det även har betydelse för hur den är uppbyggd och det är viktigt att man som 

lärare kan besvara frågan om eleverna får tillräckliga kunskaper, enligt de mål och riktningar 

som finns i LGR 11, när de använder materialet?  Här instämmer jag med det  Johansson (2003) 

säger, att om det är så att matematikundervisningen endast består av det som står skrivet i 

läroboken, då är det väldigt viktigt att veta vad som finns i boken. Min analys visar att eleverna 

får goda möjligheter att utveckla de fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, när de 

arbetar med läromedlet Pixel, med förutsättningen att läraren använder sig mycket av 

lärarhandledningen. Mitt resultat och min slutsats stämmer överens med det som Ahlqvist & 

Karlsson kom fram till i sin forskning om några läromedel i matematik, dvs att läromedlen 

inbjuder till en kommunikativ undervisning, men att lektionerna inte endast kan bestå av att 

eleverna räknar självständigt i sina matteböcker. Lärarhandledningen har stor betydelse för 

att få varierande lektioner och den uppmanar läraren att ha en aktiv roll i undervisningen. 

Däremot stämmer min slutsats inte lika bra överens med det Ahlberg (2001) kommer fram till 

att Pixel kan användas i undervisningen, men inte utan komplement. De förmågor som 

eleverna får bäst möjlighet att utveckla enligt Ahlberg är begreppsförmågan, samt förmågan 

att formulera och lösa problem. Att begreppsförmågan är den förmåga som eleverna får störst 

möjlighet att utveckla stämmer med min analys, men däremot anser inte jag att 

problemlösningsförmågan är den förmåga som  eleverna får träna mest. Dock har Ahlberg 

även analyserat läromedlet i årskurs 4-6 och det kan vara så att den förmågan betonas mer när 

eleverna blir äldre. De förmågor som eleverna får störst möjlighet att utveckla, enligt min 

analys, när de arbetar med läromedlet Pixel är förutom begreppsförmågan, även 

metodförmågan. Häggblom (2013) skriver att om eleverna lär sig att hantera metoderna väl, 

behöver de inte lägga så mycket tankemässig kraft på det och kan istället koncentrera sig på 

problemlösning. Därför kan det vara positivt att läromedlet i de här årskurserna fokuserar på 
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att utveckla elevernas metodförmåga och att eleverna får möjlighet att utveckla 

problemlösningsförmågan i de senare årskurserna.  

Björklund Boistrup m.fl. (2013) har i sin forskning undersökt vad som karaktäriserar 

situationer där eleverna erbjuds fördjupa sitt kunnande inom de fem olika förmågorna kopplat 

till huvudräkning, samt hur vi som lärare kan rikta uppmärksamheten mot de fem förmågorna 

när vi arbetar med huvudräkning. En handling som medverkade till att elever 

uppmärksammade förmågan att välja och använda metoder var att diskutera med eleven 

vilken strategi som var mest  ändamålsenlig och att man även riktar uppmärksamhet mot de 

metoder som eleven har valt och varför, vilket är något som lärarhandledningen i Pixel 

uppmuntrar mycket till. Situationer där eleverna ges möjlighet att öva på sin 

resonemangsförmåga karakteriseras enligt författarna, dels av att eleverna verkligen ges 

utrymme att göra detta och att de får tid att förbereda sig. Lärarhandledningen i läromedlet 

Pixel uppmuntrar visserligen till att eleverna ska ges utrymme för att öva på sin 

resonemangsförmåga, t ex genom att eleverna får jämföra olika sätt att räkna, samt att de får 

beskriva varför de har gjort på ett visst sätt. Däremot framgår det inte att de får tid till att 

förbereda sig. Björklund Boistrup m.fl. skriver också att det är viktigt att ge tydliga 

instruktioner när eleverna ska kommunicera muntligt för att på så sätt rikta 

uppmärksamheten mot kommunikationen i sig. I Lärarhandledningen i Pixel finns det tips på 

frågor att utgå från när eleverna ska kommunicera matematik. Björklund Boistrup m.fl. menar 

också att det är viktigt att eleverna få arbeta i grupp, då kamraterna i gruppen kan vara 

resurser för varandra.  I Pixel är det relativt få tillfällen då eleverna får arbeta i par eller i grupp, 

däremot finns det mycket spel där eleverna får tillfälle till kommunikation. Det som 

karaktäriserar situationer där eleverna får utveckla sin begreppsförmåga är att de får en chans 

att se nyttan med att kunna begrepp och få känna behov av kunskap om begrepp hantering. 

För att man ska se nyttan i en kunskap anser jag att det är viktigt, i alla fall i yngre år, att kunna 

relatera dem kunskaperna till vardagliga situationer och händelser och Pixel är bra på att 

relatera undervisningen till elevernas vardag, till exempel får de räkna med pengar, dela 

pizzor, söka geometriska figurer på skolgården och mäta saker i klassrummet. I projektet 

identifierades också problemlösningsuppgifter som kunde karaktäriseras av att de gärna 

löstes med överslagsräkningar, samt att olika lösningssätt erbjuds. De  elever som arbetar med 

Pixel får till viss del lösa uppgifter med överslagsräkning och de får även lära sig olika metoder 

för att lösa en räkneuppgift. Till stor del stämmer Pixels upplägg, med de slutsatser Björklund 

Boistrup m.fl. (2013) får om situationer och handlingar som leder till att eleverna får fördjupa 

sina kunskaper inom de fem matematiska förmågorna.  

Inom det sociokulturella perspektivet ses samspel och interaktionen mellan människor som 

avgörande för begreppsutvecklingen och kommunikationens betydelse för tänkandets 

utveckling betonas. Att kommunicera matematik är även avgörande för att kunna utveckla de 

andra förmågorna, att till exempel dela med sig av sina lösningar med varandra 

(kommunicera) innebär att metodförmågan utvecklas. Lärarhandledningen uppmanar 

mycket till gemensamma diskussioner och resonemang, dock är det något som läraren måste 

ta sig tid till. Om eleverna endast får arbeta självständigt i sina böcker, sker det inte särskilt 

mycket samspel och interaktion.  
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V A Krutetskii, skiljer på förmåga och färdighet, där den ”tysta räkningen” hör till färdighet. 

Matematikundervisningen har enligt Malmer (2002) hittills i stor utsträckning dominerats, 

dels av lärarens genomgångar, dels av elevernas tysta räkning. Dock skriver Ahlberg (2001) 

att synen på vad det innebär att kunna matematik under senare år har förändrats och man kan 

numera finna en vidare syn på vilka aspekter som är av betydelse då det gäller att utveckla 

den matematiska kompetensen. Färdighet har fått lämna plats till förmån för förmåga. Ett 

exempel på det är att de matematiska förmågorna är tydligare framlyfta i den nya läroplanen, 

LGR 11. Ahlberg (2001) menar att lärarnas uppfattning av vad matematiskt kunnande 

egentligen innebär har förändrats från att huvudsakligen ha varit inriktat mot proceduriella 

färdigheter, dvs ”att göra” till begreppsliga kunskaper ”att förstå”. Lindqvist (2003) är av en 

annan åsikt, då hon skriver att i matematikundervisningen framhävs färdighet (att göra) på 

bekostnad av förståelse Med anledning av detta ville jag undersöka om läromedlet Pixel till 

största delen bygger på färdighet eller förståelse och det jag kom fram till var att läromedlet 

har en bra variation mellan dem och att färdighet inte går före förståelse. Det är nästan tvärt 

om. Dock har jag endast analyserat böckerna i de yngre årskurserna då det är mer naturligt att 

man fokuserar på förståelse. Det kanske är mer färdighetsträning i de högre årskurserna.  

De Pixelböcker som jag har analyserat utkom mellan 2006-2008, då det fanns en annan läroplan 

och med tanke på att förmågorna i den tidens läroplan inte var lika tydligt framlyfta, så har de 

ändå en förvånansvärt stor plats i läromedlet.  

Petterson & Wistedt (2013) jämför lärande i matematik med att träna höjdhopp och menar att 

om vi hade varit idrottstränare, hade vi noga tänkt igenom vilka förmågor som karaktäriserar 

en god höjdhoppare och skapat övningar som utvecklar olika förmågor. Det räcker inte att 

hoppa över samma ribba ett stort antal gånger igen och igen för att bli bra i höjdhopp. 

Detsamma gäller matematiska förmågor, för att de ska utvecklas räcker det inte att låta eleven 

räkna sig igenom rutinuppgifter sida upp och sida ner. Min egen uppfattning är att det inom 

idrott är mer accepterat att vissa övningar är tråkiga, men man gör det ändå för att man vet att 

det blir ett bra resultat. Inom matematiken däremot krävs det att övningarna är mer lustfyllda 

och roliga för att få eleverna med på tåget. Detta kan bero på att eleverna inte ser kopplingen 

mellan enskilda övningar och en god matematiker, vilket de kanske har lättare att göra inom 

idrott. De flesta elever vill nog bli bra i matematik, men har svårt att se vägen dit och att 

förtydliga sambandet mellan att träna olika förmågor och bli en duktig matematiker är något 

som är bra för lärare att ha i åtanke i sin undervisning.  

10. SLUTSATS 

Eleverna har stora möjligheter att utveckla de fem matematiska förmågorna, listade i LGR 11, 

när de använder sig av läromedlet Pixel. De förmågor som eleverna får störst möjlighet att 

utveckla är begreppsförmågan och metodförmågan, framförallt om de bara arbetar i 

grundboken. För att eleverna ska utveckla kommunikationsförmågan och 

resonemangsförmågan bör läraren ha en aktiv roll och använda sig av de tips och extra 

aktiviteter som finns i lärarhandledningen, samt ge eleverna utrymme till att diskutera och 

resonera om olika metoder och lösningar. Det finns inte så många problemlösningsuppgifter, 

men eftersom problemlösningsförmågan går in i de andra förmågorna får eleverna möjlighet 
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att utveckla den förmågan också. Läromedlet har en bra variation mellan förståelse och 

färdighet. I början är det mest fokus på förståelse och färdighet får större utrymme i senare 

årskurser. Det är också mer fokus på förståelse i början av ett nytt moment.  

10. 1 Vidare forskning 

En intressant vidare forskning vore att undersöka hur pass mycket lärare använder sig av 

lärarhandledningen i undervisningen, om de har läromedlet Pixel.  Man skulle också kunna 

vidga forskningsområdet till att omfatta alla läromedel i alla årskurser, samt allt övrigt 

material,  t ex kopieringspärmar. En ytterligare intressant studie är att analysera hur pass väl 

läromedlet stämmer med det centrala innehållet i LGR 11. 
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Bilaga 1 

Analys av Pixel för förskoleklassen     

Kapitel 1 Sortera 

Metodförmåga -. Eleverna får räkna antal saker på bilder och sortera dem i olika grupper. De får sedan 

sortera föremålen efter bestämda kriterier och efter antal, t ex genom att dra streck mellan föremål som 

hör ihop eller kryssa för saker som inte hör ihop med andra saker i gruppen. Fokus är på att räkna 

muntligt. 

Begreppsförmåga – Eleverna får träna begrepp som yta, fyrhörning, trehörning, lång kort, rund. 

Kommunikationsförmåga –Eleverna får i det här kapitlet träna kommunikation då det är gemensamma 

diskussioner utifrån samtalsbilder.  

Resonemangsförmåga- De får träna på att resonera om varför vissa föremål hör ihop och vissa inte.   

Problemlösningsförmåga – I det här kapitlet finns det inga specifika uppgifter som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Förståelse -Fokus är på elevernas talförståelse och att saker kan delas in i grupper beroende på 

egenskaper.  

Färdighet- Det är mer fokus på förståelse än på färdighet, men eleverna får träna färdighet genom 

muntlig räkning och genom att sortera efter bestämda kriterier.  

Kapitel 2 Geometriska former 

Metodförmåga -Måla, färglägga och dra streck mellan olika geometriska figurer. 

Begreppsförmåga – I det här kapitlet tränas framförallt elevernas begreppsförmåga. De får lära sig att 

känna igen olika geometriska former, samt lära sig deras namn. Lärarhandledningen betonar att läraren 

använder korrekta begrepp, medan det är ok för eleverna att vara mer fria i sina uttrycksformer. (Alseth 

m.fl, Fsk 2006:10).  

Kommunikationsförmåga – Eleverna får träna kommunikationsförmågan under gemensamma 

diskussioner utifrån samtalsbilder. Eleverna får jämföra olika figurer och lärarhandledningen 

uppmuntrar till frågor som läraren kan ställa till eleverna.  

Resonemangsförmåga -Lärarhandledningen uppmuntrar också till att eleverna ska få ge förklaringar 

till varför det heter fyrhörning eller trehörning.  

Problemlösningsförmåga- Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse – Fokus är på förståelse av olika geometriska figurer och att eleverna ska känna igen dessa i 

vardagen. 

Färdighet – Det är inte någon färdighetsträning i det här kapitlet, förutom att måla figurer och att dra 

streck mellan dessa.       

Kapitel 3 Mönster 

Metodförmåga -Rita olika mönster. 

Begreppsförmåga -Eleverna får lära sig begrepp som symmetri och mönster 
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Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner om mönster och symmetri. Eleverna får lära 

sig att känna igen olika mönster och att förklara mönster. Lärarhandledningen uppmuntrar till att 

eleverna får beskriva mönster. 

Resonemangsförmåga -Det finns tips på frågor i lärarhandledningen som tränar elevernas 

resonemangsförmåga, t ex Vad är det som gör att det blir ett mönster? 

Problemlösningsförmåga- Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse - Eleverna får i det här kapitlet en förståelse för mönster och symmetri.  

Färdighet -Fokus är på förståelse, men de får även färdighetsträning i form av att rita mönster.  

Kapitel 4 Mätning 

Metodförmåga -Eleverna får prova på att mäta olika kroppsdelar med icke standardiserade 

måttenheter.  

Begreppsförmåga - Här tränas framförallt begreppsförmågan, då eleverna får lära sig begrepp som 

större, mindre, lång kort, lätt, tung.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. I lärarhandelningen 

uppmuntras läraren att ställa frågor som Vad är det vi kan mäta? Eller Hur mäter man hur långt man 

hoppar? (Alseth m.fl, Fsk 2006:20). 

Resonemangsförmåga - Lärarhandledningen uppmuntrar till reflektion, och ger tips på frågor att ställa 

till eleverna,  t ex; Om vi jämför en människa och en elefant, vem är tung och vem är lätt? Eller Varför 

mäter vi?  

Problemlösningsförmåga - Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse - Det är mycket betoning på förståelse för skillnader i längd och vikt. Eleverna får till exempel 

ringa in det lättaste föremålet, eller den längsta personen.  

Färdighet -Eleverna får mäta med icke-standardiserade mätenheter.  

Kapitel 5 Räkna 

Metodförmåga – I det här kapitlet får eleverna träna  metodförmågan, då de räknar både muntligt och 

med hjälp av streck, samt jämför tal. Stor vikt läggs på den muntliga räkningen och lärarhandledningen 

uppmuntrar till att gemensam räkning i kör.  

Begreppsförmåga - Eleverna får lära sig begrepp som flest och minst. 

Kommunikationsförmåga- Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. I lärarhandelningen 

uppmuntras läraren att ställa frågor som; Var är det flest/minst, Var är det lika många? , eller Vilka är 

det flest av, elever med blå eller grön tröja? (Alseth m.fl, Fsk 2006::28). 

Resonemangsförmåga -Eleverna uppmuntras att förklara varför det är flest av någonting. T ex, att det 

är tre bilar och fyra bussar på bilden och det är fler bussar eftersom fyra är mer än tre. 

Problemlösningsförmåga - Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse- Fokus på förståelse för 1-1 sambandet, dvs att för varje föremål som räknas ritas ett streck.  

Färdighet -Eleverna får träna färdighet genom att räkna föremål och dra ett streck för varje föremål.  
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Kapitel 6 Talen 1-3 och Kapitel 7 Talen 4-6 

Metodförmåga - Eleverna får lära sig att talen kan visas på olika sätt, t ex siffra tärning, fingrar, sträck, 

bokstäver, kulor, tallinje etc. (det hör även till kommunikationsförmågan). De får också träna på att 

skriva siffrorna och att placera talen i talföljd. 

Begreppsförmåga – Förståelse för vad talen 1-6 representerar.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder och uppmuntran till att 

prata om saker det finns ett visst antal av, t ex ett, eller två eller sju. Det finns även ramsor att läsa för 

varje siffra.  

Resonemangsförmåga –eleverna får gruppera föremål efter olika antal och lärarhandledningen 

uppmuntrar till att de ska redogöra för hur de gjorde sina grupper.  

Problemlösningsförmåga - Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse -Fokus är att få en förståelse av talen.  

Färdighet- Eleverna får skriva talen 

Kapitel 8 Former och figurer 

Metodförmåga –  Lärarhandledningen tipsar om att eleverna får bygga olika former.  

Begreppsförmåga - Kapitlet fokuserar på begreppsförmågan och eleverna får bekanta sig med begrepp 

som klot, cylinder, rätblock etc. De får lära sig att känna igen olika former och jämföra dem med former 

som finns i det vardagliga livet.  

Kommunikationsförmåga -Eleverna får samtala om egenskaper hos formerna utifrån samtalsbilder. 

Till exempel kan man diskutera; Hur kan man använda dessa former när man bygger? 

Resonemangsförmåga -Eleverna får jämföra olika figurer och lärarhandledningen uppmuntrar till 

frågor som läraren kan ställa till eleverna t ex Vad är lika och vad är olika om man jämför det orangea 

och det gröna blocket ? (Alseth m.fl, Fsk 2006:66). 

Problemlösningsförmåga - Eleverna får i det här kapitlet träna problemlösningsförmågan, då de får 

fundera över hur man gör för att bygga olika saker med de olika formerna. 

Förståelse -Fokus är på förståelse för olika geometriska former, vilka egenskaper de har och var de finns 

i vardagen. 

Färdighet -I det här kapitlet är det nästan ingen färdighetsträning.  

Kapitel 9 Talen 7-9 

Metodförmåga - Eleverna får lära sig att talen kan visas på olika sätt, t ex siffra tärning, fingrar, sträck, 

bokstäver, kulor, tallinje etc. (Det hör även till kommunikationsförmågan). De får också träna på att 

skriva siffrorna och att placera talen i talföljd. 

Begreppsförmåga – Förståelse för vad talen 7-9 representerar.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder och uppmuntran till att 

prata om saker det finns ett visst antal av, t ex ett, eller två eller sju. Det finns även ramsor att läsa för 

varje siffra. 

Resonemangsförmåga –eleverna får gruppera föremål efter olika antal och lärarhandledningen 

uppmuntrar till att de ska redogöra för hur de gjorde sina grupper.  
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Problemlösningsförmåga – Om man läser lärarhandledningens tips på fler aktiviteter eller använder 

sig av Pixels kopieringsunderlag får eleverna träna problemlösningsförmågan. Ett exempel på en 

uppgift är att de får de en mängd knappar, som låtsas vara bilhjul, och de ska sedan räkna ut hur många 

bilar knapparna räcker till. (Alseth m.fl, fsk 2006:69).  

Förståelse -Fokus är att få en förståelse av talen.  

Färdighet- Eleverna får skriva talen 

Kapitel 10 Plus och minus 

Metodförmåga -Eleverna får arbeta med olika metoder för att visa pengars värde, dvs måla pengar, 

använda låtsas pengar, rita streck och skriva siffor. De får också börja räkna med addition och 

subtraktion med hjälp av pengar.  

Begreppsförmåga – Eleverna får bekanta sig med begrepp som addition och subtraktion. 

Kommunikationsförmåga – I sista delen, som inte är ett kapitel, är en samtalsbild om matematik på 

skolgården. Genom att titta på och prata om bilden får eleverna kommunicera matematik. Till exempel 

kan läraren ställa frågan; Är det några av barnen på bilden som använder matematik? Använder vi 

matematik när vi spelar fotboll eller basket? (räkna poäng, mål, passa tid, etc.) 

Resonemangsförmåga - Elevernas resonemangsförmåga tränas då de får jämföra pengars värden. 

Problemlösningsförmåga –Jag har inte hittat några specifika uppgifter som tränar elevers 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse – Mycket fokus är på förståelsen att belopp kan delas upp på olika sätt. T ex kan talet 6 delas 

upp i 5 och 1. 

Färdighet – Eleverna tränar färdighet när de räknar ihop vad olika saker kostar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Bilaga 2 

Analys Pixel för årskurs 1 

Kapitel 1-2, Talen 1-10 och 0 

Metodförmåga - Eleverna får träna på att skriva siffror och att räkna och rita antal.  

Begreppsförmåga – Eleverna får bekanta sig med symboler för tal, dvs siffror, samt jämna och udda tal. 

Kommunikationsförmåga – Läraren uppmuntras av lärarhandledningen till att samtala med eleverna 

om olika sätt att visa talen på.   

Resonemangsförmåga – Jag hittade inga uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga, dock går kommunikationsförmåga och resonemangsförmåga in i varandra 

och när eleverna tränar kommunikationsförmåga, kan de också träna sin resonemangsförmåga.  

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse – Fokus är på förståelse av talen, dvs hur mycket varje tal representerar och att en siffra anger 

ett antal, samt att talet kan skrivas på olika sätt dvs som en siffra, med bokstäver, på tallinje, med 

tärning. etc. Fokus är även på förståelsen att talen och har en bestämd följd. Eleverna får även arbeta 

med förståelsen av jämna och udda tal, samt 10 kamrater och förståelse för talet 0. 

Färdighet – Även om mycket fokus ligger på förståelse av tal och antal är det också lite 

färdighetsträning, då eleverna får träna sig på att skriva siffror.  

Kapitel 3 Vi räknar med addition och subtraktion 

Metodförmåga - Eleverna får i det här kapitlet träna sin metodförmåga, då de får möjlighet räkna på 

olika sätt. Det centrala i kapitlet är addition och subtraktion som ändring, sammanläggning och 

jämförelse. Eleverna får räkna med fingrar, föremål, siffror och de får även hoppa på tallinjen, samt 

räkna ut svaret med huvudräkning.  Eleverna får även göra egna räknesagor. 

Begreppsförmåga – De korrekta matematiska begreppen, addition och subtraktion skrivs här, till 

skillnad från i läroboken för förskoleklass, där det står plus och minus. De får även lära känna 

symbolerna för addition och subtraktion, samt tecknet för  lika med.  

Kommunikationsförmåga –Eleverna får göra egna räknesagor och tränar därmed sin 

kommunikationsförmåga. Lärarhandledningen uppmuntrar även till samtal med eleverna om addition 

och subtraktion. 

Resonemangsförmåga –Eleverna får träna sin resonemangsförmåga när de gör egna räknesagor, då de 

får fundera på hur de ska skriva sagan, dvs vilken metod är bäst.  

Problemlösningsförmåga – Hör möter eleverna för första gången skriftliga utsagor i boken, där de får 

träna sin problemlösningsförmåga, men de finns inte med i grundboken utan som tips i 

lärarhandledningen. Ett exempel är ”Johan bygger ett torn med tio klossar, några är röda, några är blå. 

Tre av klossarna är röda, hur många är blå?” (Alseth m.fl, 1A, 2006:34). 

Förståelse -Förståelse av addition och subtraktion som ändring, sammanläggning och jämförelse 

Färdighet -Det är mycket färdighetsträning i form  av räkning.  

Kapitel 4 Sortera 

Metodförmåga – Eleverna får räkna, sortera, måla rutor i staplar, samt jämföra längder. 
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Begreppsförmåga –Den förmågan som tränas mest i det här kapitlet är begreppsförmågan. Eleverna får 

lära sig begrepp som tung, lätt, hög, låg, lång och kort, minst, lite stor, störst. 

Kommunikationsförmåga –Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska arbeta två och två i 

en uppgift, där de ska sortera efter längd ”Det är bra om eleverna arbetar tillsammans två och två så att 

de kan diskutera sig fram till ett bra val” (Alseth m.fl 1A, 2006:56). Här får eleverna träna sig på att 

kommunicera och att resonera.  

Resonemangsförmåga – När eleverna sorterar får de träna på sin resonemangsförmåga (varför sorterar 

man vissa saker i en grupp?) Dock är mycket fokus på enskilt arbete och de får med andra ord inte 

möjlighet att kommunicera sina resonemang till andra elever.  

Problemlösningsförmåga – På sidan 58 ska eleverna göra egna uppgifter, som innebär att de ska lägga 

på frivilliga vikter på en våg så att de väger lika (Alseth m.fl 1A, 2006:58). Eleverna får då träna sin 

problemlösningsförmåga, vilka vikter måste man ta för att det ska väga jämt? 

Förståelse -Förståelse för sortering utifrån antal, längd, vikt och form.  

Färdighet - Eleverna får räkna med addition och subtraktion, samt sortera 

Kapitel 5 Längd 

Metodförmåga –Eleverna får mäta längd med icke-standardiserade måttenheter, t ex pinnar, 

kroppsmått, (fötter, tummar) snören och gem.  

Begreppsförmåga –Eleverna får lära sig begrepp som längd , höjd, länge, kortare etc. 

Kommunikationsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till samtal om olika sätt att mäta.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får mäta olika saker i klassrummet och välja måttenheter som passar  

t ex gem eller rep. De får sedan berätta varför de valt just den enheten. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse - Kapitlet bygger mycket på förståelse av vad längd är och hur man kan mäta den på olika 

sätt. 

Färdighet -Mycket fokus är på förståelse, men eleverna får också lite färdighetsträning i form av 

mätning. 

Kapitel 6 Addition inom talområdet 0-20 

Metodförmåga - I grundboken får eleverna räkna med tiotal och ental på olika sätt, med staplar, genom 

att gruppera föremål  eller att använda pengar.   

Begreppsförmåga – Elevernas får bekanta sig med begrepp som tiotal, ental och likhetstecken 

Kommunikationsförmåga –Gemensamma diskussioner om utifrån samtalsbilder. Lärarhandledningen 

uppmuntrar till diskussion och reflektion.  

Resonemangsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till diskussion med eleverna i en uppgift när 

de ska räkna det sammanlagda antalet prickar på tärningar. ”Diskutera med eleverna hur de kommer 

fram till svaret” Hur räknar de olika eleverna? (Alseth m.fl. 1A, 2006:80). 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse - Mycket fokus är på förståelsen av 10-tal och ental. 
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Färdighet - Här är det mycket färdighetsträning, då eleverna får räkna enskilt, men det är också träning 

på talens ordningsföljd, samt träning på att räkna med tiotal och ental. 

Kapitel 7 Subtraktion inom talområdet 0-20 

Metodförmåga – I det här kapitlet får eleverna öva mycket på metodförmågan. De får subtrahera olika 

sätt, dvs som ändring och  jämförelse. De får även hoppa på tallinjen.  Lärarhandledningen uppmuntrar 

till att eleverna ska dela med sig av sina lösningar, t ex hur man kan man räkna 20-15 på olika sätt. Man 

kan exempelvis räkna baklänges från 20, eller räkna framåt från 15. 

Begreppsförmåga –Eleverna får träna på tiotal och ental.   

Kommunikationsförmåga – Det finns flera samtalsbilder om subtraktion och lärarhandledningen 

uppmuntrar till att eleverna ska komma på egna förslag till lösningsstrategier ”Lägg vikt på att få fram 

mångfald och försök att få eleverna att kommentera varandras metoder”. (Alseth m.fl 1A, 2006:94).   

Resonemangsförmåga – Eleverna uppmuntras även till att träna resonemangsförmågan då det står 

följande ”Båda metoderna utgör en grund för huvudräkningsstrategier som eleverna kan använda. 

Därför är det viktigt att eleverna får möjlighet att förklara sina strategier för varandra. Fråga eleverna 

hur de tänker medan de arbetar med uppgifterna” (Alseth m.fl 1A, 2006:98). 

Problemlösningsförmåga –– Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse - Det är mycket fokus på förståelse av subtraktion. 

Färdighet – Eleverna får räkna mycket.  

Kapitel 8 Månghörningar och cirklar 

Metodförmåga - Eleverna får rita olika geometriska figurer. 

Begreppsförmåga –Eleverna får bekanta sig med begrepp som cirklar, trianglar, fyrhörningar, 

femhörningar och sexhörningar. De får lära sig att hitta och känna igen olika geometriska former som 

finns i vardagen. 

Kommunikationsförmåga –Samtalsbilder och gemensamma diskussioner om olika geometriska 

figurer. I lärarhandledningen står det;  Det är viktigt att eleverna får beskriva sina mönster muntligt” 

(Alseth 1A, 2006:112). 

Resonemangsförmåga – Aktuella frågor till eleverna för att främja deras resonemangsförmåga, står i 

lärarhandledningen och kan vara; Är alla dörrar fyrkantiga, varför? Eller Kan vi göra en bil med 

trekantiga hjul? (Alseth 1A, 2006:109). 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika kuppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse -Kapitlet bygger på förståelsen av olika geometriska figurer, dvs att kunna känna igen vad 

de har för egenskaper och former. 

Färdighet -Det är nästan ingen färdighetsträning i det här kapitlet. 

Kapitel 9 Tid 

Metodförmåga -Eleverna får använda olika metoder för att räkna med subtraktion, dvs utsagor och 

tallinje. De får räkna månader och datum och göra kalendrar, samt räkna hur långt det är mellan två 

datum.  De får även ställa frågor till klasskamraterna och fylla i svaren i tabeller.  

Begreppsförmåga – Eleverna får lära sig begrepp som månader, datum, årstider, 1:a, 2:a etc.  
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Kommunikationsförmåga – Det finns några samtalsbilder om månader och årstider, där elever och 

läraren får diskutera tillsammans.  

Resonemangsförmåga –Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga -Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse -Stort fokus på förståelse av tid i form av månader, årstider och datum.  

Färdighet -Räkning av subtraktion, träning på ordningsföljd av tal och månader.  

Kapitel 10 Talområdet 0-100 

Metodförmåga - Muntlig räkning upp till hundra. Eleverna får prova olika metoder för att räkna/visa 

tiotal och ental t ex staplar, diagram, pengar, tallinje. Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna 

ska dela med sig av sina lösningsförslag till de andra eleverna. 

Begreppsförmåga – Förutom att eleverna får använda sig av begrepp som tiotal och ental, staplar och 

diagram, så tränas inte begreppsförmågan så mycket. 

Kommunikationsförmåga –Lärarhandledningen uppmuntrar till gemensamma diskussioner och ger 

tips på frågor som; Vad fick du till svar? 

Resonemangsförmåga –Lärarhandledningen vill att eleverna ska redogöra för hur de kom fram till ett 

visst svar. Uppföljningsfrågor kan vara; Vilket svar fick du? Hur kom du fram till det? Tyckte du det 

var ett listigt sätt? (Alseth  m.fl 1B, 2007:18).  

Problemlösningsförmåga –-Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

 Förståelse – Fokus på förståelse för hela tiotal, samt vad som är tiotal och ental. 

 Färdighet -  I grundboken får eleverna mest räkna addition. (färdighetsträning). Lärarhandledningen 

däremot uppmuntrar till andra aktiviteter och gemensamma diskussioner.   

Kapitel 11 Tid 

Metodförmåga – Eleverna får vetskap om olika sätt att visa tid t ex  i tabell, på urtavlor, kalender och 

de får även lära sig att läsa både den digitala och den analoga klockan.  

Begreppsförmåga – Eleverna lär sig begrepp som beskriver tid, samt tidpunkt och veckodagarna. 

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån en samtalsbild om tiden på klockan 

Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska öva sig i att berätta om en händelse uppdelad i 

tidssekvenser. 

Resonemangsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska förklara varför de gjort 

på ett visst sätt, samt uppmuntrar till att eleverna ska dela med sig av sina metoder. 

Problemlösningsförmåga – På sidan 31 finns en ”kluring” en uppgift som är lite svårare att lösa för de 

elever som redan kan klockan, där eleverna får träna sin problemlösningsförmåga. Ett par andra 

uppgifter där eleverna får träna problemlösningsförmågan finns i lärarhandledningen.  

Förståelse – Kapitlet bygger på förståelse för tid och framförallt klockan. 

Färdighet – Kapitlet bygger mer på förståelse än färdighet, men eleverna får träna på att läsa av klockan 

i några uppgifter.  
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Kapitel 12 Talområdet 0-100-Subtraktion 

Metodförmåga - Kapitlet presenterar olika metoder för subtraktion, tex huvudräkning, utsagor,  rita 

pengar eller hoppa på tallinje. Dessutom får eleverna bekanta sig med subtraktion i olika situationer 

som jämförelse av mängder och som ändring.  

Begreppsförmåga –Förutom hundratal stöter eleverna inte på några nya begrepp i det här kapitlet. 

Kommunikationsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska diskutera och visa 

sina lösningar för varandra. Lärarhandledningen ger exempel på en aktivitet, där eleverna får skapa 

egna uppgifter och sedan får de lösa varandras uppgifter. Förutom kommunikationsförmåga, får 

eleverna träna resonemangsförmåga och metodförmåga. 

Resonemangsförmåga – Se kommunikationsförmåga 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Förståelse – Eleverna får träna sin förståelse av tiotal och ental 

Färdighet - Eleverna får öva sig på att subtrahera tiotal och ental och träna talföljder 

Kapitel 13 Symmetri 

Metodförmåga - Eleverna får träna på att rita olika symmetriska mönster. 

Begreppsförmåga – Eleverna får lära sig att känna igen tvådimensionella  symmetriska figurer och peka 

ut symmetrilinjen.  

Kommunikationsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till att prata med eleverna och ställa 

frågor som; Varför är din bild symmetrisk?  

Resonemangsförmåga – Se kommunikationsförmåga 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Förståelse – Fokus är på förståelse av symmetri, 

Färdighet – Eleverna får rita olika symmetriska mönster.  

Kapitel 14 Dubbelt och hälften 

Metodförmåga -Eleverna ska göra ringar runt dubbelt så många föremål, om det t ex är 3 föremål i den 

ena rutan ska de ringa in 6 andra föremål i den andra rutan. Då kan de göra på olika sätt, antingen 

kryssa för tre och så tre till eller först räkna ut att det blir 6 och sedan ringa in alla. Lärarhandledningen 

uppmuntrar till att eleverna ska dela med sig av sina metoder. 

Begreppsförmåga – Begreppsförmågan tränas då eleverna får använda sig av begrepp som dubbelt och 

hälften. 

Kommunikationsförmåga –Lärarhandledningen uppmanar till att eleverna får jobba tillsammans i 

några uppgifter och försöka diskutera och hitta olika lösningsmetoder. 

Resonemangsförmåga –Lärarhandledningen ger tips på frågor att ställa till eleverna, som vad är hälften 

av tio? Hur kom du fram till det? 

Problemlösningsförmåga – I det här kapitlet finns det även några exempel på uppgifter, där eleverna 

kan träna sin problemlösningsförmåga. (Dock endast i lärarhandledningen). (Ahlseth m.fl 1B, 2007:76). 
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 Förståelse –I början av kapitlet är det mycket fokus på förståelse av dubbelt och hälften. 

 Färdighet – Senare i kapitlet får eleverna räkan mer.  

Kapitel 15 Geometriska kroppar 

Metodförmåga – Eleverna får bygga och rita tredimensionella kroppar och  de får även räkna hörn, 

kanter och sidoytor de geometriska kropparna har. De får även lära sig att räkna ut hur många saker 

det är i varje stapel, pyramid, rätblock etc. och de uppmuntras till att dela med sig sina lösningar.  

Begreppsförmåga – I det här kapitlet får eleverna träna sin begreppsförmåga, då de tex får  lära sig att 

känna igen vad klot, rätblock, cylinder, hörn kanter, sidoytor är, samt dess egenskaper. 

Kommunikationsförmåga – Eleverna får  träna sin kommunikationsförmåga, då de ska kunna beskriva 

dessa föremål, dvs några av dess vanligaste egenskaper. Lärarhandledningen ger tips på aktiviteter där 

eleverna får beskriva olika geometriska figurer för varandra. 

Resonemangsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Förståelse – Mycket fokus är på förståelse av olika geometriska figurer.  

Färdighet – Det är mer fokus på förståelse än färdighet i det här kapitlet, men eleverna får i en uppgift 

räkna sidoytor på rätblock och pyramid. 

Kapitel 16 Area 

Metodförmåga – Eleverna får mäta ytor med hjälp av informella mätenheter, t ex får de bestämma 

storleken på en area genom att räkna antalet rutor. Eleverna får på olika prova på hur man kommer 

fram till en lösning. 

Begreppsförmåga –Eleverna får lära känna begreppen yta, area. 

Kommunikationsförmåga –Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. Eleverna får också jobba 

tillsammans i par, samt får gå runt och fråga och jämföra med andra elever, vilket är ganska ovanligt 

då de oftast får arbeta enskilt 

Resonemangsförmåga – Eleverna får här träna på sin resonemangsförmåga genom att jämföra ytor 

svara på frågorna; Vilken av de här ytorna är störst? Hur kommer vi fram till vilken som är störst eller 

minst? 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

 Förståelse – Fokus på förståelse för att figurer som är olika kan ha samma area. 

 Färdighet – Mätning med informella enheter.  

Kapitel 17 Jämna tal och udda tal 

Metodförmåga -Eleverna får dela med två och upptäcka om de får rest eller inte.  

Begreppsförmåga – Förståelse för jämna och udda tal.  

Kommunikationsförmåga – Det finns en diskussionsuppgift om jämna och ojämna tal. I handledningen 

står det även att lärare och elever ska sammanfattade delen som handlar om addition och jämna/udda 
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tal tillsammans. Frågor som läraren kan ställas är vad händer om vi lägger ihop två jämna tal/två udda 

tal eller ett jämnt och ett udda tal? 

Resonemangsförmåga – Eleverna uppmuntras att förklara varför ett tal är jämnt eller udda. 

Problemlösningsförmåga – Jag hittade inga specifika uppgifter i det här kapitlet som tränar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

 Förståelse – Fokus på förståelse för jämna och udda tal. 

 Färdighet – Det är inte så mycket färdighetsträning i det här kapitlet.  

Kapitel 18 Nu räknar vi 

Metodförmåga - Eleverna lär sig att utveckla och använda olika metoder för att lösa additions- och 

subtraktionsuppgifter, dvs utsagor, hoppa på tallinjen, subtraktion som ändring och jämförelse, dela 

upp tiotal och ental, olika strategier för att utveckla bra huvudräkning etc. 

Begreppsförmåga – Eleverna får inte utveckla begreppsförmågan särskilt mycket i det här kapitlet. 

Kommunikationsförmåga – Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska berätta och dela med 

sig av sina lösningar. I en uppgift ska eleverna även redovisa sina lösningar . ”Räkna och visa hur du 

tänker” (Alseth m.fl 1B 2006:118). 

Resonemangsförmåga – Se kommunikationsförmåga. 

Problemlösningsförmåga – Det finns några uppgifter i lärarhandledningen som utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga.  T ex, En vuxen betalar 100kr för fem åk. Hur mycket blir det per åk.  (Alseth 

m.fl 1B 2006:108). 

Förståelse –Det är mer fokus på färdighet än på förståelse i det här kapitlet.  

Färdighet – I det här kapitlet får eleverna träna mycket på att räkna. 
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Bilaga 3 

Analys av Pixel för årskurs 2 

Kapitel 1 Statistik 

Metodförmåga -Eleverna får bekanta sig med stapeldiagram, dvs skriva och rita dem, samt läsa av dem. 

De får även göra en egen undersökning och sedan göra ett stapeldiagram utav svaren.  

Begreppsförmåga - Eleverna får träna begrepp som längst, kortast, kortare. 

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbild.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får träna sin resonemangsförmåga när de gör  en egen undersökning. 

De får då först komma fram till vad som är bäst lämpat att undersöka.  

Problemlösningsförmåga -Tips på problemlösningsuppgifter i lärarhandledningen.  

Förståelse – Träning i både förståelse och färdighet 

Färdighet - 

Kapitel 2 Flersiffriga tal 

Metodförmåga – Eleverna får använda olika metoder för addition och subtraktion med flersiffriga tal  

exempelvis kulor, siffror, talkort, pengar, tallinje, lägga ihop hundratal, tiotal och ental var för sig, eller 

räkna ihop dem på en gång, addera hundratal på det ursprungliga talet, och sedan tiotal och därefter 

ental.  

Begreppsförmåga – Tiotal, ental.  

Kommunikationsförmåga - Eleverna ska uttrycka flersiffriga tal på olika sätt siffror (ental, tiotal, 

hundratal),  rutor, klossar, tiostavar. Eleverna får träna mycket på att kommunicera, då de uppmuntras 

att delas med sig av sina lösningar och redovisa hur de gör i sina böcker. 

Resonemangsförmåga – På sidan 25 i grundboken ska eleverna rita och visa hur de tänker. (Alseth m.fl 

2A, 2006:6).  

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan hittades.  

Förståelse – Fokus på förståelse för olika värden och för positionssystemet, samt sambandet mellan 

tiotal och ental.  

Färdighet - Färdighetsträning i form av räkning. 

Kapitel 3 Längd och vikt 

Metodförmåga – Eleverna får mäta längd och vikt på olika sätt, med icke standardiserade enheter och 

standardiserade enheter, eleverna får även jämföra av längder, samt skapa tabeller och resultatlista för 

att kunna jämföra längder.   

Begreppsförmåga – Eleverna får lära sig begrepp som meter och centimeter, kg, gram, lättast, tyngst. 

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbild.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får fundera över hur mycket de tror att ett 

äpple/sockerpacket/blomkålshuvud väger?  

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som utvecklar problemlösningsförmågan hittades. 
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Förståelse – Kapitel bygger på förståelse för hur lång en meter och en centimeter, samt hur mycket ett 

1 kg är. De får dessutom en förståelse för samband och  omvandling mellan meter och centimeter.  

Färdighet -Fokus på förståelse, men även färdighetsträning i form av räkning.  

Kapitel 4 Tid 

Metodförmåga – Eleverna får läsa av och skriva klockslag och på olika sätt, uttrycka tidsangivelser 

muntligt. 

Begreppsförmåga – Eleverna utvecklar begrepp som tid, dygn, klockslag, minut, timme. 

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbild. Samtal om hur långt 

eleverna tycker en timme är. Eleverna får skriva egna tidsberättelser.  

Resonemangsförmåga – Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som tränar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse – Kapitlet bygger på förståelse för klockan digitala och analoga, samt förståelse för hur 

många minuter det går på en timme. 

Färdighet Viss färdighetsträning av räkning/mätning av klockan.  

Kapitel 5 Geometri 

Metodförmåga-Eleverna får bygga och rita geometriska figurer, samt räkna ut volym och area med 

hjälp av kuber. 

Begreppsförmåga- Eleverna får lära sig att känna igen tredimensionella föremål, t ex cylinder, rätblock, 

pyramid, klot, kon, centikub. 

Kommunikationsförmåga-Gemensamma diskussioner och samtal om bilder. Eleverna får beskriva 

vilka former de ser på bilden.  

Resonemangsförmåga – Eleverna får beskriva och förklara varför en viss form är  en pyramid.  

Problemlösningsförmåga - Eleverna ska räkna ut antalet klossar i figurer, där det saknas klossar. 

Eftersom man inte kan lösa uppgiften bara genom att räkna klossarna, utan man måste räkna i flera 

steg, utvecklas elevernas problemlösningsförmåga.  

Förståelse - Förståelse för hur de olika geometriska figurerna ser ut och är uppbyggda. 

Färdighet -Eleverna får rita och räkna med olika geometriska figurer. 

Kapitel 6 Multiplikation 

Metodförmåga- Eleverna får  lära sig att multiplicera.  Från början får de träna upprepad addition och 

sedan introduceras gångertecknet.  De får även multiplicera med hjälp av rutnät.  

Begreppsförmåga- Multiplikation, gångertecken.  

Kommunikationsförmåga-Samtalsbild och exempel på frågor till bilden finns i lärarhandledning.  

Eleverna uppmuntras att berätta om sina lösningar. 
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Resonemangsförmåga - Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga- Inga specifika uppgifter som tränar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse - I början är det mycket fokus på förståelse av vad multiplikation är, dvs att multiplikation 

är upprepad addition och att det blir samma svar om man till exempel räknar 4*6 eller 6*4. Senare 

kommer det dock lite färdighetsträning i form av räkning.  

Färdighet – Se förståelse 

Kapitel 7 Division 

Metodförmåga- Eleverna får ställa upp division och gruppera bilder, samt hoppa på tallinjen. De får 

lära sig att räkna både innehållsdivision och delningsdivision, samt delningsdivision med rest.  

Begreppsförmåga -Delningsdivision, innehållsdivision.  

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbild. 

Resonemangsförmåga - Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga – Uppgifter som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga finns som tips 

i  lärarhandledningen. Ett exempel är; I en cykelaffär finns det 19 hjul. Affären säljer trehjulingar och 

tvåhjuliga cyklar. Hur många cyklar av varje sort kan det finnas i affären? (Ahlseth m.fl 2A 2006:115) 

Förståelse -Fokus på förståelse för sambandet mellan division och multiplikation. Förståelse för att 

innehållsdivision kan lösas som upprepad subtraktion.  

Färdighet -Eleverna får räkna division 

Kapitel 8 Symmetri och vinklar  

Metodförmåga- Eleverna lära sig att känna igen och skapa symmetriska figurer, göra symmetriska 

mönster, samt rita symmetrilinjer.  

Begreppsförmåga- Spetsiga, räta, och trubbiga vinklar.  

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. T ex får eleverna 

komma med förslag till vinklar.  

Resonemangsförmåga - Eleverna får göra egna symmetriska och förklara för andra elever hur de har 

gjort och varför de är symmetriska.  

Problemlösningsförmåga – Inga  specifika uppgifter som tränar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse - Förståelse för symmetri och symmetrilinje, vinklar och räta vinklar.  

Färdighet – Nästan ingen färdighetsträning i det här kapitlet. Fokus är på förståelse. 

Kapitel 9 Köpa och sälja 

Metodförmåga- Eleverna får räkna med addition och subtraktion med flersiffriga tal. De får också träna 

på positionssystemet. De får även öva på att växla mellan ental och tiotal och mellan tiotal och 

hundratal. 
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Begreppsförmåga- Förutom hundratal introduceras inga nya begrepp i det här kapitlet.  

Kommunikationsförmåga – Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. 

Resonemangsförmåga - Lärarhandledningen uppmuntrar till att man ska tala med eleverna om olika 

sätta att ställa upp uträkningar, samt vilka som är mer effektiva.  

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse – Kapitlets huvudfokus är att eleverna ska utveckla talförståelse och få förståelse för addition 

och subtraktion med flersiffriga tal, samt positionssystemet.  

Färdighet – Eleverna får räkna addition och subtraktion 

Kapitel 10 Talens historia 

Metodförmåga – Eleverna får räkna med olika uttrycksmedel, dvs romerska siffror, kilskrift. De får 

även använda sig av olika metoder för addition av flersiffriga tal med tiotalsövergångar. 

Begreppsförmåga -Inga nya begrepp introduceras i det här kapitlet.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma samtalsbilder om olika sätt att uttrycka tal på, samt hur man 

kan räkna uppgifter med tiotalsövergång och hundratalsövergång. I en uppgift ska eleverna räkna och 

visa hur de tänker. (Alseth m.fl 2B, 2006:30). 

Resonemangsförmåga -Lärarhandledningen uppmuntrar till diskussion om varför vissa metoder eller 

uttrycksformer är bättre eller mer användbara än andra.  

Problemlösningsförmåga -Lärarhandledning ger tips på problemlösningsuppgifter som i 

kopieringspärmen för fk-3. 

Förståelse-Eleverna lär sig hur våra tal har byggts upp med gruppering i tiotal samt hur talen är 

placerade på tallinjen. Förståelse för sambandet mellan 100-tal och tiotal och tiotal och ental, samt 

positionssystemet.  

Färdighet -Räkning 

Kapitel 11 Vi räknar 

Metodförmåga- Eleverna får öva på multiplikation som upprepad addition, samt använda olika 

metoder för att subtrahera, t ex  tallinje och utsagor. 

Begreppsförmåga -Eleverna lär sig begrepp som avrundning och överslagsräkning. 

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. Lärarhandledningen 

uppmuntrar till  samtal om avrundning och överslagsräkning. 

Resonemangsförmåga -Eleverna ska på ett par uppgifter först räkna och sedan redovisa hur de tänker. 

Problemlösningsförmåga – Det finns tips på uppgifter som utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga i kopieringsunderlagen. 

Förståelse – Förståelse för sambanden mellan de fyra räknesätten samt överslagsräkning och 

avrundning. 

Färdighet -Räkning av de fyra räknesätten, samt överslagsräkning och avrundning. 
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Kapitel 12 Geometri 

Metodförmåga- Eleverna får rita geometriska figurer, lära sig hur tvådimensionella kroppar kan sättas 

ihop till tredimensionella kroppar, samt lära sig att bygga tredimensionella geometriska kroppar.  

Begreppsförmåga - Eleverna får studera och bekanta sig med begrepp som kanter, hörn, sidoytor, 

rätvinkliga trianglar, rektanglar, kvadrater och parallellogram, sidoytor, hörn, vinklar. Eleverna ska lära 

sig att känna igen dessa och att veta vilka egenskaper som karaktäriserar dessa.  

Kommunikationsförmåga- Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder. Samtal om olika 

geometriska figurer, hur de ser ut och vilka egenskaper de har. Eleverna ska beskriva dem. En uppgift 

som tränar elevernas kommunikationsförmåga,  finns i lärarhandledningen och innebär är att eleverna 

får arbeta tillsammans två och två. Den ena ritar en geometrisk figur och beskriver den för kompisen 

och kompisen ska gissa figuren. 

Resonemangsförmåga - Lärarhandledningen uppmanar till att eleverna ska undersöka om det går att 

rita trianglar på olika sätt, till exempel om en triangel bara kan ha trubbiga vinklar, eller hur många 

vinklar en triangel kan ha.  

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse - Fokus på förståelse av olika geometriska figurer.   

Färdighet – I det här kapitlet är det mer fokus på förståelse än färdighet.  

Kapitel 13 Bråk 

Metodförmåga-Eleverna får prova på olika sätt att /visa/rita bråk, med bilder, konkret material och 

symboler. De får även bråka med både figurer och mängder.  

Begreppsförmåga -Häften, en fjärdedel, en tredjedel.  

Kommunikationsförmåga- Samtalsbilder om vad bråk är samt olika uttrycksformer för bråk. 

Resonemangsförmåga - Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska reflektera över hur de 

har löst uppgifterna. Eleverna får jämföra skuggade delar av olika helheter och diskutera vilken figur 

som är mest skuggad. 

Problemlösningsförmåga-Tips på uppgifter som tränar elevernas problemlösningsförmåga finns i 

lärarhandledningen. Ett exempel är; Fyra vänner är på en pizzeria. De beställer tre likadana pizzor. De 

ska ha lika mycket var. Hur ska de dela? (Alseth m.fl 2B, 2006:65). 

Förståelse - Fokus på förståelse för bråk som del av  en helhet och del av en mängd och att delar av 

saker kan vara olika stora beroende på helhetens ursprungliga storlek. Förståelse för att alla delar från 

samma enhet måste vara lika stora, samt förståelse för att 2/4 är samma som ½ till exempel. Dessutom 

fokuserar man på elevernas förståelse för bråks samhörighet med division.  

Färdighet -Kapitlet fokuserar mer på förståelse än färdighet, dock får eleverna en viss färdighetsträning 

när de skriver bråken.  

14 Multiplikation 

Metodförmåga -Eleverna får använda olika metoder för att räkna med multiplikation, t ex upprepad 

addition, multiplikation, rutnät. De får även öva multiplikationstabellen. Eleverna får göra en egen 

räknesaga. 

Begreppsförmåga – I det här kapitlet får eleverna inte träna nya begrepp särskilt mycket, dock får de 

träna begreppsförmågan genom att se samband mellan olika begrepp. 



45 
 

Kommunikationsförmåga- Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder om multiplikation. Att 

göra en räknesaga tränar också kommunikationsförmågan.  

Resonemangsförmåga -Uppmuntran till gemensam sammanfattning där eleverna får berätta hur de 

kommer fram till ett visst svar.  

Problemlösningsförmåga –Inga specifika uppgifter hittades som utvecklar elevernas 

problemlösningsförmåga. 

Förståelse – Det här kapitlet bygger mer på färdighet än förståelse. 

Färdighet -Mycket färdigheteststräning i form av räkning och att automatisera 

multiplikationstabellerna.  

15 Vi räknar vidare 

Metodförmåga – Eleverna får räkna division som delning och innehåll och de får använda olika 

metoder för att dela ett tal med tio.   

Begreppsförmåga - I det här kapitlet får eleverna inte träna begreppsförmågan särskilt mycket, mer än 

att se sambandet mellan olika begrepp, t ex innehålls och delningsdivision. 

Kommunikationsförmåga -Diskussioner utifrån samtalsbild, samt  gemensamma räknesagor.  

Resonemangsförmåga – I de uppgifter där eleverna ska skriva en inköpslista och handla för 1000 kronor 

eller 500 kronor, får de möjlighet att utveckla sin resonemangsförmåga. (se problemlösningsförmåga). 

Problemlösningsförmåga – I följande uppgift får eleverna möjlighet att utveckla sin 

problemlösningsförmåga; ”Du har 1000 kronor att  handla för. Välj varor från sidan 102 . Skriv en 

inköpslista och räkna ut hur mycket varorna kostar sammanlagt. Räkna efter om det blir några pengar 

över”. (Alseth 2006, 2B:103). Det finns också tips på fler ”kluringar” i lärarhandledningen.  

Förståelse -   Eleverna tränar talförståelse, annars är det mest färdighetsträning.  

Färdighet – Kapitlet bygger mycket på färdighet i form av räkning i grundboken,  

16 Koordinatsystem 

Metodförmåga- Eleverna får träna på att läsa koordinater och följa anvisningar för att röra sig i ett 

rutnät.    

Begreppsförmåga-Förståelse för koordinater och väderstrecken. 

Kommunikationsförmåga-Samtal om hur vi använder rutnät i verkligheten. Eleverna får träna på att 

beskriva rörelse i ett koordinatsystem.  

Resonemangsförmåga –  Jag hittar inga specifika uppgifter som övar resonemangsförmågan, men som 

sagt går den in i kommunikationsförmågan och i samtal och diskussioner kan eleverna även träna sin 

resonemangsförmåga. 

Problemlösningsförmåga – Det finns tips på aktiviteter i lärarhandledningen, där eleverna får träna sin 

problemlösningsförmåga. T ex får eleverna jobba i grupp och göra egna skattkartor och gömma saker. 

En annan grupp får sedan leta upp skatten.  

Förståelse –Kapitlet fokuserar på förståelse för koordinatsystem och rutnät.  

Färdighet -Läsa av och göra rutnät. 
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Bilaga 4 

Analys av Pixel för årskurs 3 

Kapitel 1 Koordinatsystemet 

Metodförmåga - Eleverna tränar på att placera in punkter och att läsa av koordinater, samt räkna 

sträckor i koordinatsystem. Eleverna får träna både på att läsa av och placera in i, samt förflyttning i 

koordinatsystem och rutnät.  

Begreppsförmåga -Eleverna får träna begrepp som vågrätt, lodrätt, koordinater, koordinatsystem. 

Kommunikationsförmåga - Gemensamma diskussioner och övningar för att träna på att förflytta sig i 

rutnät. Eleverna får beskriva, förklara och följa instruktioner.  

Resonemangsförmåga- Uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna får förklara hur de kom fram 

till svaret. 

Problemlösningsförmåga – Inga specifika uppgifter som tränar elevernas problemlösningsförmåga 

hittades.  

Förståelse –Förståelse för sambandet mellan punkter i ett koordinationssystem och egenskaperna hos 

geometriska figurer. 

Färdighet -Läsa av punkter i rutnät och koordinatsystem, samt placera in punkter i rutnät och 

koordinatsystem 

Kapitel 2 Mer än 1000 och mindre än 0 

Metodförmåga -Eleverna får träna addition och subtraktion av hundratal, tiotal och ental genom att 

ställa upp talen, hoppa på  tallinje eller utnyttja positionssystemet. De får räkna med addition och 

subtraktion av negativa tal, utifrån tallinjen och termometern. De får även öva på att avrunda och göra 

överslagsräkningar, samt läsa av termometrar.  

Begreppsförmåga -Eleverna får använda sig av begrepp som ental, tiotal, hundratal och tusental 

Kommunikationsförmåga – Det finns flera samtalsbilder om praktiska situationer där man behöver tal 

över 1000. Det finns även samtalsbilder om temperatur, plus och minusgrader. På sidan 31 i grundboken 

(Ahlseth m.fl 2006:3A:31) får eleverna skriva hur de kommer fram till ett visst svar.  

Resonemangsförmåga -Lärarhandledningen ger tips på frågor och resonemang till samtalsbilder, t ex 

hur många människor brukar det vara på stora konserter? Lärarhandledningen uppmuntrar till 

diskussion, kommunikation och resonemang. 

Problemlösningsförmåga- Det finns tips på uppgifter som beskrivs i lärarhandledningen, där eleverna 

får träna sin problemlösningsförmåga.  

Förståelse - Eleverna får utveckla sin förståelse av tal och platsvärde och att talen är uppdelade i ental, 

tiotal, hundratal och tusental. De får även träna förståelse för positionssystemet och talens platsvärde, 

med fyrsiffriga tal, samt förståelse för avrundning och negativa tal. 

Färdighet -Färdighetsträning i form av räkning och avrundning. 

Kapitel 3 Addera och subtrahera 

Metodförmåga-Eleverna får lösa uppgifter med addition och subtraktion av flersiffriga tal. Metoder 

som används i grundboken är att räkna i huvudet, på tallinjen och skriftlig uppställning. 

Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna i första hand själva får komma på metoder för att lösa  
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uppgifterna och att de ska prova nya metoder, inte bara använda de som de redan kan. Eleverna får i 

den här kursen använda miniräknare för vissa uppgifter. De får även träna på överslagsräkning.  

Begreppsförmåga -Symboler som visar större än och mindre än. 

Kommunikationsförmåga- Eleverna får göra egna räkneuppgifter och hitta på egna lösningar och 

redogöra för dessa. (Ahlseth 2006:3A:45) Det finns även en samtalsbild för hur man kan ställa upp tal 

för uträkning. Eleverna ska räkna och visa hur de kommer fram till svaret (Ahlseth 2006:3A:60). 

Resonemangsförmåga-Lärarhandledningen ger tips på  frågor till eleverna som kan utveckla deras 

resonemangsförmåga, t ex; Hur tänkte du för att komma fram till en lösning? (Ahlseth 2006:3A:46). 

Lärarhandledningen uppmuntrar även till att eleverna ska berätta om sina metoder, hur de tänkte och 

varför de har använt en viss metod.  

Problemlösningsförmåga-Sista uppgiften i kapitlet som är en kluring.  

Förståelse – Förståelse för positionssystemet vid algoritmer, dvs att talen skrivs under varandra i rätt 

position, samt förståelse för växling, dvs hur ett tiotal kan bli tio ental.  

Färdighet - Färdighetsträning i form av räkning. 

Kapitel 4 Tid 

Metodförmåga-Eleverna får lära sig att mäta tid i minuter och sekunder. De får lära sig att ange 

klockslag och kunna läsa av klockan både digitalt och analogt och de lär sig även att  räkna med tid. De 

får träna på att avläsa information i tidtabeller och programtablåer, samt göra egna tidtabeller och räkna 

ut tidsskillnader.  

Begreppsförmåga -Eleverna får använda sig av begrepps som timmar, minuter, sekunder, klocka, 

minutvisare, sekundvisare.  

Kommunikationsförmåga- Gemensam diskussion om tid, vad man gör vid olika tidpunkter och hur 

lång tid olika saker tar. Vad hinner man göra på en minut? Vad är timvisare och minutvisare? Eleverna 

får skriva eller rita en egen tidsberättelse.  

Resonemangsförmåga -Uppmuntran i lärarhandledning till att eleverna ska redogöra för hur de 

kommer fram till ett visst svar. 

Problemlösningsförmåga -Det finns några textuppgifter att jobba med som tränar 

problemlösningsförmågan. En finns i grundboken, de andra är tips i lärarhandledningen.   

Förståelse -Förståelse för hur lång en minut och en sekund är, samt antalet sekunder på en minut, samt 

förståelse för tidszoner.  

Färdighet- Färdighetsträning i form av avläsning av klockan, tidtabeller och beräkning av tid. 

Kapitel 5 Multiplikation och division 

Metodförmåga-Räkna med multiplikation och division med metoder som rutnät, hopp på tallinjen, 

innehålls och delningsdivision, automatisering av multiplikationstabellen.  

Kommunikationsförmåga-Samtalsbilder och diskussion om multiplikation, division, samt olika sätt att 

räkna. Uppmuntran till att eleverna ska dela med sig av sina lösningar och till gemensamma 

diskussioner om olika lösningsmetoder.  

Resonemangsförmåga- Se kommunikationsförmåga 

Begreppsförmåga -eleverna får bekanta sig med innehållsdivision och delningsdivision. Andra nya 

begrepp som dyker upp är kilogram och ton. 
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Problemlösningsförmåga-Textuppgifter, där ett par är ganska utmanande. Det finns fler 

problemlösningsuppgifter i kopieringsunderlaget, samt tips i lärarhandledningen. 

Förståelse- Förståelse för multiplikationstabellernas uppbyggnad, samt kopplingen mellan 

multiplikation och division.  

Färdighet -Färdighetsträning räkning 

Kapitel 6 Symmetri och mönster 

Metodförmåga-Skapa geometriska mönster, med fokus på symmetri, genom att både rita, måla samt 

klippa. Kunna läsa av vinkelgrader. 

Begreppsförmåga-Symmetrilinje, spegelsymmetri, rotation, vinklar 

Kommunikationsförmåga- Eleverna får beskriva olika geometriska mönster. (Tips från 

lärarhandledningen). Gemensamma samtal om symmetri, geometriska figurer och mönster. PÅ en 

uppgift i grundboken ska man använda geometriska begrepp för att beskriva mönster.  (Ahlseth m.fl 

2006:3A:122). 

Resonemangsförmåga- Eleverna får inte träna så mycket resonemang i det här kapitlet, men på ett ställe 

får de förklara varför ett mönster inte är symmetriskt. (Ahlseth m.fl 2006:3A:120) 

Problemlösningsförmåga- Jag har inte hittat någon specifik uppgift i det här kapitlet som tränar 

elevernas problemlösningsförmåga. 

Förståelse -Fokus på förståelse för symmetri, rotation och vinkelgrader. 

Färdighet -Rita mönster, rita symmetriska figurer. 

Kapitel 7 Omkrets och area 

Metodförmåga -Mäta längder och omkrets, eleverna räknar längdenheter, samt mäter arean, skala. 

Mäta längder på karta och omvandla dessa skalenligt så att de stämmer med verkligheten. Eleverna får 

mäta med, linjal, måttband och snöre om det är något kurvigt. 

Begreppsförmåga - Omkrets, area, skala. Kvadratcentimeter och kvadratmeter. 

Kommunikationsförmåga-Gemensamma samtal om skala. 

Resonemangsförmåga-Uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna ska berätta hur de tänker när 

de kommer fram till svaret.  

Förståelse -Förståelse för omkrets och area, samt att addition och multiplikation kan användas för att 

mäta rutnät effektivare. Förståelse för sambandet mellan skala och verklighet. 

Färdighet -Färdighetsträning i mätning och beräkning av längd, omkrets och area.  

Kapitel 8 Multiplikation och division 

Metodförmåga -Eleverna får lära sig att dela upp multiplikationer i enklare delar. De får räkna med 

utsagor, rutnät och tallinje. Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska tänka ut egna 

lösningar och sedan dela med sig av dem i gemensamma diskussioner. Eleverna får också använda 

miniräknare och träna på algoritmer.  

Begreppsförmåga- Det är inte så mycket fokus på begreppsförmågan i den här kapitlet 

Kommunikationsförmåga -Det finns flera samtalsbilder där elever och läraren har gemensamma 

diskussioner och lärarhandledningen ger tips på frågor att ställa till eleverna.  Det finns också 

textuppgifter där eleverna ska presentera sina lösningar på ett sådant sätt att andra förstår dem.  
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Resonemangsförmåga -Lärarhandledningen uppmuntrar till att eleverna ska redogöra/förklara hur de 

kom fram till en viss lösning och varför den lösningen är bäst.  

Problemlösningsförmåga -Det finns några textuppgifter (Ahlseth m.fl 2008:3B:40-41) som är mer 

utmanande än de andra uppgifterna och som kräver att eleverna tänker i flera steg.  

Förståelse -Det är mycket fokus på förståelse för sambandet mellan multiplikation och division och att 

faktorernas ordningsföljd inte har någon betydelse.  

Färdighet -Eleverna får repetera multiplikationstabellerna och räkna.  

Kapitel 9 Mätning av decimaltal 

Metodförmåga – Eleverna får mäta geometriska figurer, dvs längd och omkrets. De får även mäta vikt 

och volym av olika föremål och då använda lämpliga mätredskap som måttband, tumstock och 

decilitermått. Eleverna får också lära sig att omvandla olika mätenheter och de får räkna utsagor och 

räkna på tallinje.  

Begreppsförmåga -Eleverna får träna begrepp som volym, vikt, längd, samt dess enheter.  

Kommunikationsförmåga –Det finns flera samtalsbilder där elever och läraren har gemensamma 

diskussioner och lärarhandledningen ger tips på frågor att ställa till eleverna.  

Resonemangsförmåga - Uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna ska hur och varför de har 

löst uppgiften på ett visst sätt.  

Problemlösningsförmåga -Sista uppgiften, som är en kluring, tränar elevernas 

problemlösningsförmåga.  

Förståelse – Förståelse för decimaltal och sambandet mellan enheter, t ex att 1m=10dm. Kapitlet betonar 

även förståelse för talföljd i decimaltal.  

Färdighetsträning -Räkning och omvandling av enheter.  

Kapitel 10 Bråk 

Metodförmåga – Avläsa bråkdelar av en helhet och göra egna bråk.  

Begreppsförmåga -Lärarhandledningen betonar begreppsförståelsen, dvs att man med ett bråk 

uttrycker en del av en helhet.  Eleverna får även lära sig begrepp som täljare och nämnare, samt strecket 

mellan dem.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder och det finns tips på 

frågor i lärarhandledningen som läraren kan utgå från. 

Resonemangsförmåga – Uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna ska hur och varför de har 

löst uppgiften på ett visst sätt.  

Problemlösningsförmåga –Det finns tips på uppgifter i lärarhandledningen, samt en textuppgift 

(kluring) i sista kapitlet.  

Förståelse -Fokus ligger på förståelse av bråk, dvs förståelse för att samma bråkdel kan vara olika stora, 

beroende på helhetens storlek och att varje del måste ses utifrån sin helhet. Kapitlet innebär också att 

eleverna ska får förståelse för likvärdiga bråk.  

Färdighet -Det är inte så mycket färdighetsträning, utan det är mer fokus på förståelse.  

Kapitel 11 Räkna 
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Metodförmåga -Eleverna får räkna med tid, avläsa tid, beräkna avstånd mellan olika platser, samt 

addera och subtrahera med algoritmer. I lärarhandledningen finns uppmuntran till genomgång av 

elevernas olika metoder vid räkning, t ex ental för sig och tiotal för sig, tallinje eller algoritm, så att 

eleverna får ta del av varandras metoder.  

Begreppsförmåga –Eleverna tränar begrepp som har med tid att göra och får en förståelse för 

sambandet mellan olika tidsenheter.  

Kommunikationsförmåga - Gemensamma diskussioner utifrån samtalsbilder och det finns tips på 

frågor i lärarhandledningen som läraren kan utgå från. 

Resonemangsförmåga -Uppmuntran i lärarhandledningen till att eleverna får redogöra för hur de 

tänker när de löser en uppgift, samt  vilka metoder de tycker är bäst att använda vid räkning och varför 

de tycker det.  

Problemlösningsförmåga -Eleverna får tränas i problemlösningsförmåga i den sista uppgiften som är 

en kluring. Det finns även tips på fler problemlösningsuppgifter i kopieringspärmen.  

Förståelse -Fokus är på talförståelse och positionssystemet, samt på sambandet mellan geometriska 

mönster och talserier.  

Färdighetsträning -Eleverna får subtrahera, addera, avrunda och göra överslagsräkning. 

Kapitel 12 Statistik 

Metodförmåga -Eleverna får göra statiska undersökningar och föra in uppgifter i tabeller. De får även 

skapa och läsa av tabeller och stapeldiagram, utföra enkätundersökningar, samt samla in och bearbeta 

mätdata. 

Begreppsförmåga – Eleverna får använda sig av begrepp som tabell, diagram och enkät.  

Kommunikationsförmåga -Gemensamma diskussioner utifrån en samtalsbild. Tips på frågor att utgå 

från finns i lärarhandledningen.  

Resonemangsförmåga -I övriga aktiviteter som finns i lärarhandledningen eleverna får redogöra för 

hur de tänker när de löser en uppgift, dock inte i några uppgifter i grundboken. 

Problemlösningsförmåga – Sista uppgiften i kapitlet som är en kluring.  

Förståelse -Eleverna får en förståelse för tabeller och diagram. 

Färdighet – Färdighetsträning i form av avläsning av tabeller och diagram 

 


